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STAP 1:
Bekijk de titel (en subtitel).

Bekijk de plaatjes.

Bekijk de tussenkoppen.

Bekijk de vetgedrukte en schuingedrukte woorden.

Voorkennis activeren: Wat weet jezelf al over het onderwerp?

Lees de open vragen. Staat vaak veel info over de inhoud van de tekst.

STAP 2:
Lees nu de hele tekst snel door en bepaal de rode draad van het 

artikel, met speciale aandacht voor:

-Eerste alinea (introductie van het onderwerp)

-Laatste alinea (bevat vaak de conclusie door de schrijver)

-Signaalwoorden die tekstverbanden aangeven (zie bijlage)

TIPS:

-Pak niet meteen het woordenboek als je 

woorden niet kent. Kijk of het lijkt op een woord 

uit een andere taal. Kijk of er een bekend  

gedeelte in het woord zit. Kijk naar de zin(nen) om 

het woord heen. Misschien is het woord zelfs 

helemaal niet belangrijk om de zin te begrijpen. 

Let dus niet op de woorden die je niet kent, maar 

op de woorden die je wel kent.

-Staat het antwoord er niet bij, ga dan 

wegstrepen. Laat de antwoorden die direct in 

tegenspraak zijn met jouw antwoord afvallen. 

Meestal houd je er dan nog twee over. Als je het 

dan echt niet weet, kies dan het meest normale, 

het meest waarschijnlijke antwoord. 

-Open vragen bij de moderne vreemde talen 

moet je altijd in het Nederlands beantwoorden, 

tenzij er staat dat je woorden of een zin uit de 

tekst moet opschrijven. Herhaal in je antwoord 

een gedeelte uit de vraag, zodat je jezelf dwingt 

om er een goed lopende zin van te maken.

-Ga nooit uit van jouw eigen mening over het 

onderwerp van de tekst. Men wil weten of je 

begrepen hebt wat er precies in de tekst staat. 

-Lees de vragen 2x zeer zorgvuldig en doe wat 

er gevraagd wordt! Als je bijvoorbeeld de eerste 

twee woorden van een zin moet opschrijven, 

neem dan niet de eerste twee woorden van de 

alinea.

- Verbeter achteraf alleen een antwoord als je 

zeker weet dat je eerste antwoord fout was. Bij 

twijfel gewoon je antwoord laten staan.

STAP 3:
Lees de vraag (niet de antwoorden) en zoek het stuk tekst op waar de 

vraag betrekking op heeft. Geef zelf een antwoord op de vraag en kijk 

of jouw antwoord bij de mogelijke antwoorden staat. Staat het antwoord 

erbij, dan kies je dat antwoord en ga je verder met de volgende vraag. 

Ga dus niet de andere antwoorden uitvoerig bekijken.

Bij sommige vragen moet je gericht naar informatie zoeken. Het zijn 

vaak teksten uit een woordenboek, advertenties of een encyclopedie 

met maar 1 of 2 vragen. Lees in zo’n geval eerst de vragen en ga 

direct op zoek naar het juiste antwoord in de tekst.


