
TIPS VOOR TEKSTEN MET MEERKEUZEVRAGEN 

 In korte tijd moet je erachter zien te komen waar de tekst over gaat. Je doet het 
volgende : 

o Lees de titel en eventuele ondertitel. 
o Bekijk de eventuele tussenkopjes, lay-out (jongerenblad, krant, folder) en 

afbeeldingen. 
o Bekijk de informatie onderaan de tekst (naam schrijver, uit welk tijdschrift, 

woordverklaringen) 
o Vlieg over de tekst heen. Dit betekent niet lezen, maar naar bekende 

woorden zoeken. Heb je te weinig informatie na het vliegen, lees dan de 
eerste en laatste zin van iedere alinea. 

o Lees de open vragen. Daarin staat vaak al veel informatie over de tekst. 
o Bedenk wat je al weet over het onderwerp; activeer je voorkennis. 
o Voorspel de globale inhoud van de tekst. 

 

 Lees de vraag (niet de antwoorden) zeer zorgvuldig en zoek het stuk tekst op 
waar de vraag betrekking op heeft.  
 

 Geef eerst zelf een antwoord op de vraag en kijk daarna 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. Bekijk de andere antwoorden dus niet 
uitvoerig. 

 

 Staat het antwoord er niet bij, streep dan weg. Laat de antwoorden die totaal niet 
overeen komen 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.  

 

 Maak alle vragen bij de tekst voordat je met de volgende tekst begint. Als je 
twijfelt kun je er een tekentje bijzetten, dan kun je als je tijd over hebt, de vraag 
nog eens bekijken. Maar zet er dus altijd alvast een antwoord neer. 
 

 Je mag in de opgaven en teksten schrijven. Ga de tekst met potlood of marker 
etc. te lijf. Omcirkel belangrijke woorden, onderstreep conclusies, zet woorden in 
de kantlijn. Op deze manier ben je veel intensiever met de tekst bezig. Als je het 
goed doet, geven de gemarkeerde tekstgedeelten een perfecte samenvatting van 
de inhoud van de tekst. 
 

 Pak niet meteen je 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 wèl kent. 
 

 Laat je niet teveel afleiden door bijzaken (zoals anekdotes, voorbeelden, 
herhaalde informatie of namen). Het gaat bij de beantwoording van de vragen 
bijna altijd om de kern van de alinea’s. 

 



 Let vooral op belangrijke verbindingswoorden of signaalwoorden. Dergelijke 
woorden geven de tekst een logische opbouw [zie overzicht hieronder!]. 

 

 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 jouw antwoord een gedeelte van de vraag. Je dwingt jezelf op die 
manier ertoe, een goede zin op te schrijven. 

 

 Ga niet uit van jouw mening over het onderwerp van de tekst. Men wil weten of je 
begrepen hebt wat de schrijver van de tekst bedoelt. Doe dus geen aannames 
maar lees precies wat er echt in de tekst staat! 

 

 Vertaal bij de moderne vreemde talen een zin uit de tekst niet woord voor woord. 
In de meeste gevallen is dat fout omdat het onbegrijpelijk Nederlands oplevert. 
Zorg voor een goed lopende, logische zin. 

 

 Bij sommige vragen moet je gericht naar informatie zoeken. Het zijn vaak teksten 
uit een woordenboek, advertenties of een encyclopedie. Lees in zo’n geval dan 
ook niet de hele tekst, dat kost te veel tijd. Lees direct de vraag en ga dan op 
zoek naar het antwoord in de tekst. Heb je het gevonden, dan hoef je niet meer 
verder door te lezen. 

 

 Verbeter achteraf niet te veel antwoorden. Alleen als je echt 100% zeker bent van 
het andere antwoord, moet je het verbeteren. Twijfel je nog steeds, dan kan je het 
eerste antwoord beter laten staan. 

 


