
Samenvatting maken 1 

Een tekst samenvatten heeft veel te maken met begrijpend lezen. Ook hierbij moet je een tekst eerst volledig 

begrijpen voordat je een goede samenvatting kunt schrijven. 

  

1. Een samenvatting kun je maken bij het vak Nederlands 

2. Maar ook wanneer je bijvoorbeeld moet leren voor een toets, en je moet hele grote stukken tekst leren. 

Je kunt dan heel gemakkelijk een samenvatting schrijven om de tekst in je hoofd te stoppen. Want zoals 

al is gezegd: voordat je een samenvatting gaat schrijven, moet je de tekst helemaal begrijpen. 

3. Ook kan het handig zijn om een samenvatting te schrijven als je meer orde wilt aanbrengen in een lange 

tekst. Je zou dan alle belangrijke zaken – deze staan vaak in de kernzinnen (vaak de eerste en laatste 

zin van de alinea’s) -  onder elkaar op kunnen schrijven. 

4. Als je een samenvatting gaat schrijven, zorg je dat je alleen de hoofdzaken erin hebt staan. Dat wil 

zeggen, alleen de belangrijke dingen uit de tekst. Wat de hoofdzaken zijn hangt af van je leerdoel en 

van wat je al weet. 

5. Om de hoofdzaken te kunnen onderscheiden moet je kritisch denken over de leerstof aan de hand van 

de vragen die je jezelf hebt gesteld. De hoofdzaken verwerk je in de samenvatting, de bijzaken laat  je 

weg. Bijzaken zijn: toelichtingen, voorbeelden, etc. 

6. Durf te selecteren. Juist het niet onderscheiden van hoofd- en bijzaken is er de oorzaak van dat je de 

grote hoeveelheid onsamenhangende informatie snel vergeet. 

7. Maak gebruik van de structuur in de leerstof. Vaak kun je die structuur overnemen in de samenvatting. 

  

Een paar dingen die je in gedachten moet houden en die je kunnen helpen bij het schrijven van een 

samenvatting: 

•           Stel eerst het onderwerp en de hoofdgedachte vast. Deze moeten in de samenvatting komen. 

•           Je mag de ordening van de oorspronkelijke tekst veranderen en je eigen woorden gebruiken. 

•           Over het algemeen wordt er een maximaal aantal woorden gegeven. Zo niet, dan bevat een goede 

samenvatting ongeveer 10% van het aantal woorden van de oorspronkelijke tekst. 

 

Samenvatting maken 2 

In de letterlijke betekenis pak je nog eens bij elkaar wat je net gelezen, gehoord of gezien hebt. Dat doe je door 

de hoofd- en de bijzaken te scheiden. Hierdoor heb je kort en bondig de belangrijkste informatie bij elkaar. 

Normaal gesproken vat je vooral informatieve en overtuigende teksten samen. 

 

Waarom? 

Wat zijn nu de redenen om een samenvatting te maken? Ten eerste is het een manier om informatie op een 

snellere manier over te brengen; je noemt alleen de belangrijkste zaken. Ten tweede kan het helpen een grote 

hoeveelheid informatie te ordenen, zodat je zicht krijgt op de grote lijnen. Daarnaast is samenvatten ook een 

actieve vorm van studeren; door samen te vatten, sla je de stof beter op in je geheugen. 

  

Titel 

Maar hoe doe je dat nu? Het eerste waar je goed op moet letten is de titel. De titel verraadt in de meeste gevallen 

al veel over het onderwerp. Het onderwerp van de tekst vind je vaak als antwoord op de vraag “Waar gaat deze 

tekst over?” Kijk daarnaast ook of de alinea’s tussenkopjes hebben; die verraden vaak al veel over het onderwerp 

van de alinea die volgt. Let natuurlijk ook op vetgedrukte woorden, cursieve tekst of onderstrepingen. 

 

Signaalwoorden 

In een tekst kun je vaak signaalwoorden ontdekken. Signaalwoorden geven vaak een functie aan tussen twee 

zinnen, of twee alinea’s. Wanneer een alinea bijvoorbeeld begint met “Toch..”, dan hebben we te maken met een 

tegenstelling en weten we dat we met tegengestelde meningen of feiten te maken hebben. Wanneer we te 

maken hebben met een tekst waarin de schrijver ons ergens van wil overtuigen, is ook de hoofdgedachte 

belangrijk. De hoofdgedachte van een tekst vind je vaak als antwoord op de vraag: “Wat wil de schrijver met deze 

tekst zeggen?” 

 



Alinea’s 

Alinea’s zijn er niet voor niets. Ze geven meestal een verandering van onderwerp aan. Daarom is vaak de eerste 

zin van een alinea de belangrijkste zin van een alinea. Die noemen we dan ook kernzin. Vaak is dan de rest van 

de alinea een toelichting op die eerste zin. Maar dat is niet altijd het geval en aan het einde van een tekst is vaak 

juist de laatste regel van een alinea de kernzin. Die laatste zin is dan meestal een samenvatting of een conclusie. 

En heel af en toe staat de kernzin ook gewoon midden in een alinea. Kijk dus goed wat de belangrijkste zin is van 

een alinea. 

 

Voorbeelden 

Wat in een samenvatting niet thuishoort zijn voorbeelden. Begint een alinea met een voorbeeld, dan kun je in 

bijna alle gevallen die alinea buiten de samenvatting houden. 

 

Werkwijze 

Wanneer je nu de titel en van elke alinea de belangrijkste zin, de kernzin onderstreept, dan heb je –als je dat 

allemaal achter elkaar leest- vaak al een goed beeld van de hoofdzaken van deze tekst. Je ziet dan ook meteen 

wat allemaal bij elkaar hoort, wat bij het onderwerp, of de hoofdgedachte hoort en wat er een beetje buiten valt. 

Hierna is het zaak om van die onderstreepte zinnen in eigen woorden weer een nieuwe tekst te schrijven. Zorg 

dat die nieuwe tekst een logisch verhaal is en geen vragen openlaat. 

 


