
Tips en aanpak examenteksten 

Tips en aanpak van examenteksten 
 

Wat is belangrijk om te weten als je examenteksten maakt? 
Op het examen wordt leesvaardigheid getoetst. Je zult denken: 
lezen kan iedereen. Maar begrijp je altijd goed wat de schrijver van 
een tekst wil zeggen? 
 
Hoe lees je een tekst? 

Bij het onderdeel lezen wordt bepaald of je goed kunt lezen. 
Hiermee wordt niet bedoeld voorlezen. Er wordt in dit onderdeel 
bekeken of je goed begrijpt wat je leest. Dat wordt bepaald met 
vragen over een tekst. Dat heet begrijpend lezen. 
Op het examen krijg je een paar verschillende leesteksten, de ene 
tekst is langer dan de andere. Je moet erachter komen waar die 
tekst over gaat. Probeer te weten te komen wat de hoofdgedachte 
is van de tekst. 
Je begint zo’n examen met het goed lezen van een tekst. Soms 
staat boven die tekst de aanwijzing: bekijk eerst even de vragen. 
Het is absoluut de bedoeling dat je de tekst eerst globaal leest. Je 
hebt dan een voorlopige indruk van het examen, je bent bezig dat 
examen te verkennen. 
 
Je moet je nu afvragen: 
Welke delen van een tekst zijn belangrijk? 

• Wat je hierbij kan helpen, is de titel heel goed bekijken. Daar 
moet al een kern in zitten van waar het over gaat. 

• Verder is de eerste zin erg belangrijk. Ook de eerste zin van 
elke alinea geeft vaak veel informatie. 

• Als je de hele tekst leest, kom je vaak aan het slot een 
conclusie tegen. Ook die is belangrijk. 

 
Onderstrepen 
Wat je nu zou kunnen doen: met potlood onderstrepen wat 
belangrijk lijkt in de tekst. Grote kans dat de hoofdgedachte er ook 
duidelijk in staat. Je mag in de examentekst strepen, want die tekst 
kun je houden. (Of je kunt met een merkstift woorden aangeven die 
belangrijk zijn.) 
 
Interesse voor de tekst 
Een erg belangrijk punt is ook dat je nieuwsgierig bent naar waar de 
tekst over gaat. Dan kun je beter in je opnemen waar het over gaat. 
Examenteksten zijn vrijwel altijd interessant, dat kun je zien als je 
in je examenboekje bladert.  
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De vragen 
Nadat je de tekst globaal hebt gelezen, kun je de eerste vraag 
bekijken. De vraag ga je met veel aandacht lezen. Dat noemen we 
intensief lezen. 
Nadat je die vraag heel nauwkeurig hebt gelezen, lees je het 
gedeelte van de tekst waar die vraag op slaat heel goed over. Dat 
noemen we zoekend lezen. 
Daarna beantwoord je de vraag. Je moet niet alleen de 
tekstgedeelten, maar ook de vragen erg goed lezen. Het is 
belangrijk dat je de vragen in de volgorde maakt waarin ze worden 
gegeven. Want ze kunnen iets te maken hebben met de volgende. 
 
Enkele tips 
Bij meerkeuzevragen: altijd een antwoord invullen! Als je het echt 
niet weet, gok dan gewoon. Als je niets invult, is het altijd fout. 
Als je één antwoord moet geven, schrijf dan niet meer dan één 
antwoord op! Want als je meer opschrijft, is het hele antwoord fout. 
Bij open vragen: als je een antwoord in 10 woorden moet geven, 
gebruik dan vooral niet meer woorden dan 10. Anders kost je dat 
punten: houd je aan de vraag! 
Lees bij stellingen goed wat de bedoeling is en geef altijd een 
antwoord wat overeenkomt met wat er van jou wordt gevraagd! 
 
 
Neem bij het lezen de volgende stappen: 
1. Voorspellen  

- Lees de kop boven de tekst en bedenk waar die over zal gaan 
door te kijken naar de titel van de tekst en naar plaatjes, dik- 
of schuingedrukte woorden en hoofdletters.  

- Bedenk wat je over dit onderwerp weet.  
- Wat voor soort tekst is dit: bijvoorbeeld een advertentie, een 

interview, een artikel uit de krant of een reisfolder?  
- Kijk ook welk soort vragen er bij de tekst gesteld worden: zijn 

dat meerkeuzevragen, open vragen, stellingen, invulvragen of 
is het een gatentekst?  

 
2. Aanpak hangt af van het soort vragen  

- Lees de tekst snel door om uit te zoeken waar die over gaat.  
- Lees snel om heel specifieke informatie te zoeken (bijv. de 

openingstijden van een winkel), de rest is dan niet belangrijk.  
- Lees heel aandachtig om heel precies informatie te vinden als 

dit van jouw wordt gevraagd, bijvoorbeeld hoeveel 
verschillende woorden er in de tekst voor een bepaalde term 
worden gebruikt.  

 
3. Opbouw van de tekst  

- De meeste teksten hebben een inleiding waarin wordt 
aangegeven waar de tekst over gaat, dat is de eerste alinea.  
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- Daarna komt het middenstuk waarin argumenten voor en 
tegen worden gegeven.  

- Tot slot een conclusie, de laatste alinea.  
- Wil je dus snel weten waar de tekst over gaat, lees dan de 

inleiding en de conclusie. Een alinea zit meestal op dezelfde 
manier in elkaar. In de eerste en de laatste regel(s) staat de 
belangrijkste informatie.  

 
4. Wat doe je met woorden die je niet kent?  

- Wees niet bang als je woorden tegenkomt die je niet kent. 
Lang niet alle woorden zijn belangrijk of heb je nodig om de 
vragen te kunnen beantwoorden.  

- Probeer de betekenis van onbekende woorden af te leiden uit 
de tekst.  

- Belangrijke woorden worden ook vaak nog eens samen met 
andere woorden gegeven, dus je kunt dan verbanden leggen 
en de betekenis afleiden.  

- Je kunt woorden ook herkennen bijv. omdat je een deel van 
het woord kent (injuste, tegenstelling van juste) of omdat het 
bijvoorbeeld lijkt op een woord dat ook in andere talen 
voorkomt (producir – to produce).  

 
5. De meerkeuzevragentekst  

- Lees eerst goed de vraag.  
- Lees de alinea waar deze over gaat en ook de volgende alinea. 

Hier kan ook informatie gegeven worden.  
- De meeste meerkeuzevragen bestaan uit vier opties: goed, 

fout, logisch en onlogisch. 
- Ga daarna de antwoorden bekijken en kies dat antwoord dat 

ook in de tekst gegeven wordt. 
- Dus, je streept natuurlijk als eerste de foute en de onlogische 

opties weg. Dus kies nooit een antwoord waarover er in de 
tekst niets gezegd wordt.  

- Dan ga je nog een keer goed lezen om ook de logische af te 
strepen om uiteindelijk de goede over te houden.  

- Bedenk ook nooit je eigen antwoord, bijv. iets wat je, los van 
de tekst, al wist.  

 
6. Open vragen  

- Werk op dezelfde manier als bij de meerkeuzevragen.  
- Geef je antwoord in de taal waarin dit wordt gevraagd. 
- Geef een kort en duidelijk antwoord.  

 
Nog een paar extra tips  

- Let bij het maken van teksten goed op de tijd, werk niet te 
lang aan één vraag en sla vragen die je niet weet even over, 
die komen later wel. 


