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Oriëntatie

 Introductie

In deze syllabus wordt in drie hoofdstukken inzicht gegeven in hoe je zo efficiënt mogelijk 
een tekst leest. Er worden leesstrategieën aangereikt waarmee je informatie uit de tekst 
kunt halen, zodat je ook iets leert van die tekst. 
In het eerste hoofdstuk wordt uitgelegd wat lezen eigenlijk is en wat je hersenen doen als 
je aan het lezen bent. Vervolgens werken we in hoofdstuk 2 de strategieën uit om sneller 
en beter te leren lezen. Ter afsluiting geven we in hoofdstuk 3 een aantal tips, leesstrate-
gieën, en websites waar je meer informatie en oefeningen kunt vinden.
De paragrafen van de hoofdstukken 1 en 2 worden afgesloten met een korte opdracht.
Door de gehele tekst staat bij bepaalde woorden een *. Zoek de betekenis van deze woor-
den op; zo helpt het je de tekst beter te begrijpen.

1.1  Wat is lezen eigenlijk?

Deze cursus gaat over het leren begrijpen van geschreven teksten. Lezen en schrijven zijn 
vormen van taal, net als spreken en luisteren. Als je leest, gebruik je je ogen om de tekens 
te ontcijferen. Je begrijpt dat de tekens de letters zijn, en dat de letters zijn gecombineerd 
tot woorden. Die woorden zijn weer gecombineerd tot zinnen, die zinnen tot alinea’s en 
die alinea’s uiteindelijk tot een complete tekst. 

Leren lezen

Mensen gebruiken taal om een boodschap over te brengen, maar dat kan alleen als ieder-
een gebruik maakt van dezelfde tekens. Op de basisschool heb je daarom de letters leren 
schrijven waarmee wij onze woorden schrijven. Je wist al wel wat een tafel was, maar 
toen leerde je hoe het woord ‘tafel’ geschreven werd. Ook de verhaaltjes die je zo leerde 
lezen, gingen over dingen die je al kende; over honden, poezen, vissen, bloemen, over 
avonturen die kinderen beleven en over konijntjes die naar het strand gaan.

Zo leerde je ongemerkt steeds meer woorden en kwam je steeds meer te weten over de 
wereld waarin wij leven. Je leerde ook dat een zin veel meer kan betekenen dan wat er 
strikt genomen gezegd wordt. Als je moeder zei: ‘Ik ga even boodschappen doen’, begreep 
je niet alleen dat mama even weg was en thuis zou komen met een tas vol boodschappen, 
maar ook dat daar dan misschien wel wat lekkers bij zat. Met andere woorden: je leerde 
om met je kennis van de wereld betekenis te geven aan wat je hoort en ziet.

1
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Maar hoe ouder je wordt, hoe ingewikkelder de teksten worden en hoe lastiger het wordt 
om de boodschap te begrijpen die de schrijver wil overbrengen. Op de basisschool hebben 
alle leerlingen min of meer dezelfde woorden en begrippen geleerd, maar vanaf het voort-
gezet onderwijs en zeker vanaf het beroepsonderwijs zullen die uiteen gaan lopen, en zul-
len er verschillen gaan ontstaan in de woorden die mensen kennen en begrijpen. 

De meeste van de gebruikte woorden in het kader hierboven ken je wel, maar toch is 
deze tekst onbegrijpelijk. Je weet nog wel dat er iets moet worden beschreven, maar wat 
-- geen idee. Dit is dan ook een specialistische, medische tekst bedoeld voor iemand die 
studeert voor een medisch beroep. Er wordt dus vaktaal gebruikt en kenmerkend voor vak-
taal is het gebruik van vakspecifieke woorden die voor niet-vakgenoten niet of alleen met 
veel opzoekwerk begrepen kunnen worden. Voor de communicatie tussen vakgenoten zijn 
dergelijke woorden heel efficiënt, omdat snel kan worden duidelijk gemaakt wat er wordt 
bedoeld. Dat niet-vakgenoten de tekst niet begrijpen, is niet erg, want die hoeven een der-
gelijke tekst meestal ook niet te begrijpen.

Leesdoel

Net zo goed als de schrijver een doel heeft met zijn stuk, heb jij als lezer ook een doel om 
dat stuk te lezen: je wilt weten wat de schrijver je te zeggen heeft. Als je een glossy koopt, 
dan wil je iets weten over het leven van Linda de Mol of prinses Máxima. En als je je 
horoscoop leest, dan wil je weten wat je de komende periode te wachten staat.
Maar je leesdoel kan ook te maken hebben met werk of studie. Mensen moeten bijvoor-
beeld stukken lezen als voorbereiding op een vergadering, of lezen de krant om op de 
hoogte te zijn van het laatste nieuws en jij leest je schoolboeken om iets te leren … toch?

Beschrijf hoe je een niet-symptomatisch, maar acuut ontstaan abces met een onbekende anam-
nese via een agens of antidotum behandelt.

  Opdracht • Vertel iets over jouw leeservaringen

• Wat vind je leuk om te lezen? Wat vind je niet leuk om te lezen?
• Welke teksten vind je makkelijk om te lezen en welke teksten vind je moeilijk om te lezen? 

Vertel daarbij waarom je sommige teksten makkelijker vindt en andere moeilijker.

  Opdracht • Kies je oefenmateriaal voor deze cursus

• Kies uit je stapel schoolboeken een drietal boeken van vakken waarvan je weet of vermoedt 
dat er moeilijke teksten in staan, bijvoorbeeld een boek van biologie, economie, scheikunde, 
wiskunde, of misschien aardrijkskunde. Blader de boeken door en kies per boek een paragraaf 
of hoofdstuk (een beetje aan het eind) uit die je als oefenmateriaal gaat gebruiken.

• Maak een lijstje van de boeken en de pagina’s die je wilt gaan gebruiken.
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1.2  Schrijfdoel

De schrijver die een boodschap wil overbrengen aan de lezer, heeft altijd een schrijfdoel. 
Dat doel kan het overdragen van kennis zijn, zoals in studieboeken, maar het kan ook zijn 
dat hij de lezer ergens van wil overtuigen. In een reclameboodschap geeft de schrijver bij-
voorbeeld argumenten, meestel meerdere, om jou van zijn standpunt te overtuigen. Als jij 
die argumenten ‘waar’ vindt, dan ben je overtuigd.

Wil je efficiënt kunnen lezen, dan moet je het schrijfdoel van de schrijver kunnen herken-
nen. De belangrijkste schrijfdoelen zijn:

1  Informeren
 Een informerende tekst bevat vooral feiten. Een onderwerp wordt in zo’n tekst van alle 

kanten belicht en de schrijver neemt geen standpunt in. Voorbeelden zijn een nieuws-
bericht, een tekst in een encyclopedie, een folder* met een opsomming van specifica-
ties* of een lijst van verkooppunten.

2 Opiniëren
 In een opiniërende tekst geeft de schrijver zijn mening over een bepaald onderwerp. De 

schrijver probeert je niet te overtuigen van zijn eigen gelijk: als lezer staat het je vrij 
om het met hem eens te zijn of niet. Voorbeelden zijn een column of een recensie.

3 Overtuigen
 In een tekst die is geschreven om te overtuigen (persuasief schrijfdoel) neemt de schrij-

ver een duidelijk standpunt in en geeft hij argumenten om ook jou van dat standpunt 
te overtuigen, om producten te kopen, lid te worden van een vereniging, enzovoort. 
Voorbeelden zijn een verkiezingsboodschap, een advertentietekst of een verkoopbrief.

4 Amuseren
 Amuserende teksten bevatten geen zakelijke informatie, maar vertellen een verhaal. Je 

leest ze voornamelijk voor je plezier. Voorbeelden zijn een roman, een kort verhaal een 
strip.

Combinaties van verschillende schrijfdoelen komen ook voor. Studieboeken zijn bijvoor-
beeld informatief, maar bevatten vaak ook amuserende elementen om de stof te verleven-
digen.

Als je weet met welke tekstsoort je te maken hebt, kun je bepaalde aannames doen die je 
het lezen makkelijker maken. Een informatieve tekst zal bijvoorbeeld meer feitelijke* infor-
matie geven. Je kunt antwoorden verwachten op wie-, wat-, waar-, wanneer-, waarom- en 
hoe-vragen. In een persuasieve tekst zal de schrijver dingen benadrukken die hem goed 
uitkomen en dingen weglaten die afbreuk doen aan zijn standpunt. Als je dat weet, zul 
je in een informatieve tekst niet nodeloos* op zoek gaan naar de mening van de schrijver 
over een bepaald onderwerp, terwijl je bij een persuasieve tekst kritisch zult kijken wat de 
schrijver nu eigenlijk van je wil.
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1.3  Wat gebeurt er als je leest?

Uit onderzoek blijkt dat mensen tijdens het lezen de volgende strategieën inzetten om de 
tekst te begrijpen:

• voorkennis activeren;
• voorspellen;
• visualiseren;
• vragen stellen.

Deze strategieën werken we kort uit.

Voorkennis activeren 

Tijdens het lezen maak je gebruik van kennis die je eerder hebt opgedaan (voorkennis). 
Die voorkennis roep je als het ware te hulp om nieuwe onbekende informatie te begrijpen, 
zodat nieuwe kennis ontstaat.
Soms is de voorkennis niet voldoende om de nieuwe informatie te kunnen begrijpen. Dat 
is bijvoorbeeld het geval als er te veel onbekende woorden in de tekst staan, zoals in het 
voorbeeld over het acuut ontstane abces. Als je werkelijk wilt weten wat daar staat, zit er 
niets anders op dan een woordenboek te pakken en daaruit de betekenis van de onbekende 
woorden te achterhalen.

Voorspellen

Tijdens het lezen ben je meestal ook onbewust aan het voorspellen. Als je leest dat Nijntje 
naar het strand gaat, dan verwacht je dat ze met zand zal gaan spelen en dat ze zal gaan 
zwemmen. Je verwacht ook dat er iets spannends gaat gebeuren, want dat gebeurt altijd in 
verhalen. Mogelijk verdwaalt Nijntje dus tussen al die mensen op het strand, want je weet 
dat dat kan gebeuren.
De reden dat je hersenen aan het voorspellen slaan, is dat ze het verhaal zo snel moge-
lijk willen begrijpen. In detectives wordt met dit mechanisme gespeeld: de schrijver zorgt 
ervoor dat je aan het voorspellen slaat, maar hij doet dat zo, dat je als lezer helemaal op 
een verkeerd spoor wordt gezet. In een spannend boek gebeurt iets soortgelijks: de schrij-
ver geeft met opzet weinig informatie, zodat de lezer wel wíl, maar niet kán voorspellen 
hoe het verder gaat. In een studieboek is natuurlijk geen van beide de bedoeling: de schrij-
ver geeft de lezer stap voor stap en zonder schakels over te slaan de juiste informatie.

  Opdracht • Zoek van elk schrijfdoel een voorbeeld

zoek op het internet een viertal teksten met verschillende schrijfdoelen op en leg uit waaraan je 
dat schrijfdoel hebt herkend.
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Visualiseren

Visualiseren betekent dat je plaatjes maakt bij de woorden die je leest. (Nu heb je onge-
merkt een nieuw woord geleerd.) Als je het woord ‘strand’ leest, zie je niet alleen de losse 
letters s t r a n d, je ziet ook die zandvlakte bij zee. Bovendien herinner je je de warmte 
van het zand, of de zware onweersbui waarvoor je een keer gevlucht bent. Deze beelden 
en gevoelens helpen je om betekenis te geven aan de woorden, maar ook aan de tekst als 
geheel.

Vragen stellen

Bij het lezen van een tekst zijn je hersenen voortdurend op zoek naar het antwoord op de 
vraag: wat wil de schrijver mij vertellen? Door het inzetten van voorkennis, te visualiseren 
en te voorspellen, proberen je hersenen de ‘conclusie’ van de tekst te voorspellen. Je bent 
dan bezig met begrijpend lezen.

Als je weet dat

niet-symptomatisch ‘niet normaal’ betekent,
acuut  ‘plotseling’ betekent,
abces  ‘een ontsteking’ is,
een onbekende anamnese ‘voor het eerst’ is,
een agens of antidotum  ‘een tegengif of medicijn’ is,

dan weet je nu dat die rare zin betekent dat je moet beschrijven met welke medicijn je een 
 patiënt moet behandelen die voor het eerst een plotselinge ontsteking heeft.

  Opdracht • Strategieën oefenen

neem een willekeurige tekst uit elk van de leerboeken die je als oefenmateriaal hebt gekozen. 
Bekijk waar de tekst ongeveer over gaat (hoofdstuktitel, kopjes) en schrijf dan op:
• wat je al weet van het onderwerp dat in die tekst behandeld wordt (twee of drie regels is vol-

doende);
• wat je denkt dat in die tekst wordt gezegd;
• welke beelden het onderwerp bij je oproept (dat kunnen ook beelden zijn die mogelijk niets 

met de tekst te maken blijken te hebben);
• welke vragen er bij je opkomen.

Lees de tekst en kijk naar je notities. noteer wat je opvalt.
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Efficiënt lezen

Zoals we in de eerste drie hoofdstukken al hebben gezien, doen je hersenen vanuit zichzelf 
al heel wat om ervoor te zorgen dat je een tekst begrijpt. Maar je kunt je leestechniek ook 
verbeteren en aanpassen, zodat je efficiënter en sneller leert lezen. Door een tekst efficiënt 
- dat wil zeggen snel en goed - te lezen kun je evenveel informatie verwerken en onthou-
den als wanneer je een tekst van begin tot eind, woord voor woord leest.

2.1  Slechte gewoontes: woord-voor-woordlezen en subvocaliseren

Als je een boek vanaf de eerste pagina tot de laatste pagina woord voor woord leest, is 
dat een hoogst inefficiënte* manier van lezen. Je spreekt dan als het ware elk woord in je 
hoofd uit en maakt dan van ieder woord een soort foto die je hersens moeten omzetten in 
‘gesproken’ taal. We noemen dat subvocaliseren.
Dat kost onnodig veel tijd, want onze hersenen zijn prima in staat meerdere woorden tege-
lijk te verwerken. Dat is zelfs beter, omdat de woorden dan in verband met elkaar staan 
en beter te onthouden zijn. Bovendien staan er in de meeste teksten hele stukken die niet 
belangrijk zijn voor je leesdoel.
Lees dus vooral niet de tekst in zijn geheel. Als je de structuur* van de tekst herkent en je 
je leesdoel voor ogen houdt, zie je de belangrijke stukken heel snel en is het niet nodig om 
alle bijzaken ook te lezen.

2

  Opdracht • Het oefenen van efficiënt lezen

• Kies uit de leerboeken die je hebt gekozen twee teksten die ongeveer even lang zijn. Het 
onderwerp maakt niet uit, maar zorg dat het allebei teksten zijn die je nog niet eerder gelezen 
hebt. noteer welke teksten je gekozen hebt.

• Pak je stopwatch of gebruik een online stopwatch.
• Lees de eerste tekst in je normale tempo door en noteer welke tekst je hebt gekozen en hoe-

veel tijd je daarvoor nodig had.

Met de tweede tekst doe je nu nog niets. Aan het eind van de cursus komen we hierop terug.
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2.2  Tekststructuur herkennen

Iedere tekst heeft een structuur die meestal past bij het doel van de tekst. Als de structuur 
onduidelijk is of helemaal ontbreekt, breng je hem zelf aan. Bijvoorbeeld door een struc-
tuurschema te maken, tussenkopjes toe te voegen en belangrijke woorden in de marge* 
van de tekst te schrijven.

Microstructuur en macrostructuur

Belangrijk bij het herkennen van de structuur is dat je onderscheid maakt tussen de 
macrostructuur* en de microstructuur* van een tekst.
De macrostructuur is de indeling van de tekst in hoofdstukken, hoofdstukken en alinea’s.
De microstructuur is de opbouw van de tekst op het niveau van woorden en zinnen. De 
microstructuur vind je door te letten op sleutelwoorden* en signaalwoorden*, door te kijken 
welke zinnen bij elkaar horen en welke zinnen de kern van een alinea vormen. De sleutel-
signaalwoorden komen in de volgende twee hoofdstukken aan de orde.

2.3  Sleutelwoorden

In iedere tekst staan woorden die voor een goed begrip van de inhoud van de tekst essen-
tieel zijn. Dit noemen we de sleutelwoorden.

Sleutelwoorden geven aan wat het onderwerp is van de tekst. Het mooie van die sleutel-
woorden is dat je ze kunt gebruiken als ‘ankers voor je ogen’: plekken waarop je blik even 
blijft rusten. Sleutelwoorden zijn vaak zelfstandige naamwoorden en werkwoorden.

Bekijk (dus niet lezen!) de onderstaande tekst van Wikipedia over biodiesel eens, en stel 
jezelf daarbij als leesdoel het beantwoorden van de vraag ‘Hoe kunnen stikstofoxiden goed 
verwijderd worden uit biodiesel?’

  Opdracht • Macrostructuur leren herkennen

neem een boek van je stapel en gebruik dat als materiaal voor onderstaande opdracht. Beschrijf:
• de inhoudsopgave: indeling van het boek in hoofdstukken en/of paragrafen;
• een korte samenvatting van wat er in het voorwoord staat;
• welke figuren, grafieken, afbeeldingen en tekstkaders er in het boek staan;
• de opmaak van de tekst: of bepaalde woorden of zinnen er anders uitzien dan de rest, en 

waarom jij denkt dat dat zo gedaan is.
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Als het goed is, liet je je blik over de tekst glijden zonder hem echt te lezen. Toen je bij 
het woord stikstofoxiden aankwam, bleef je blik daar automatisch op rusten, omdat je 
wist dat het een belangrijk woord was, een sleutelwoord dus. Toen je vervolgens in de 
 omgeving van het sleutelwoord zocht, kwam je weer andere sleutelwoorden tegen: verwij-
deren en katalysator. Zo zie je dat die sleutelwoorden samen de boodschap van de tekst 
bepalen.

Een geschikt hulpmiddel is om de sleutelwoorden op te schrijven, bijvoorbeeld als een 
woordweb. Zo zie je snel hoe de sleutelwoorden zich tot elkaar verhouden.

Het belangrijkste milieuvoordeel van biodiesel is dat de basisgrondstof (PPO, pure plantaardige 
olie) biologisch afbreekbaar is, niet giftig en geen zwavel en aromaten bevat. De benodigde che-
micaliën voor de verestering zijn echter wel weer toxisch. Bij verbranding komt weliswaar veel 
minder zwaveloxide en koolstofmonoxide vrij dan bij gewone brandstof, maar er komen wel meer 
stikstofoxiden vrij, die bijdragen tot de vorming van ozon (zure regen). Met een katalysatorsys-
teem in auto-uitlaten zijn deze stikstofoxiden goed te verwijderen. De belangrijkste drijfveer voor 
het gebruik van biodiesel blijft dus de neutralisering van de CO2-uitstoot, maar een gedeelte van 
deze milieuwinst wordt teniet gedaan door het energieverbruik tijdens productie en transport van 
de grondstoffen.
Bron: Wikipedia-artikel Biodiesel

  Opdracht • Samenvatting aan de hand van sleutelwoorden

• neem een tekst uit een van de leerboeken die je gekozen hebt en noteer de sleutelwoorden 
uit die tekst.

• Maak vervolgens een samenvatting op basis van de sleutelwoorden. een tip is om van iedere 
alinea de eerste en de laatste zin te lezen. De kans is groot dat daarin de kern van de alinea te 
vinden is. 

Voorbeeld

Oorspronkelijke tekst:
Bij het Centraal Station in Amsterdam stonden honderden fietsen aan de relingen 
van de grachten met dikke kettingen vastgemaakt. Het zijn fietsen van mensen die 
met de trein naar hun werk of school gaan. Het zijn vaak oude fietsen, omdat de 
eigenaar er eigenlijk vanuit gaat dat de fiets toch wel gestolen wordt. Er komen 
heel veel mensen met de trein naar Amsterdam. De gemeenteraad besloot daarom 
het stationsplein op te knappen. Aan de politie werd toen gevraagd het plein 
fietsvrij te maken. Met grote betonscharen heeft de politie toen alle kettingsloten 
doorgeknipt en de fietsen meegenomen.
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2.4  Signaalwoorden

Signaalwoorden sturen de lezer bij het lezen van de tekst, bijvoorbeeld door aan te geven 
dat er een nieuw onderwerp wordt aangesneden, dat een uitleg volgt, of dat de schrijver 
iets heel belangrijk vindt. Signaalwoorden zijn meestal bijwoorden.

Hieronder geven we een overzicht van de verschillende soorten signaalwoorden, gevolgd 
door een aantal voorbeelden.

• opsomming: 
 ten eerste, en, eveneens, zowel, als, tevens, daarbij, vervolgens, bovendien, verder, ook, 

een andere, daarnaast, ten slotte, tot slot

Sleutelwoorden:

Centraal Station 

Amsterdam 

fietsen staan

relingen 

grachten

kettingen vastgemaakt

plein opknapbeurt

station 

politie knippen

betonscharen 

kettingsloten 

fietsen weggehaald

Samenvatting:
Bij het centraal station in Amsterdam staan fietsen aan relingen met kettingen vastge-
maakt. Vanwege de opknapbeurt van het stationsplein heeft de politie de kettingen met 
betonscharen doorgeknipt en de fietsen weggehaald.

• Leg je samenvatting naast de oorspronkelijke tekst. Heb je alle belangrijke informatie eruit 
gehaald? en staat de informatie in je samenvatting in dezelfde volgorde als die in de oor-
spronkelijke tekst? Als het antwoord op die vraag ‘nee’ is, bepaal dan voor jezelf welke volg-
orde jij logischer vindt – een voor jou logische opbouw onthoud je namelijk beter.
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• toelichting/voorbeeld: 
 zoals, bijvoorbeeld, zo, een voorbeeld, dat blijkt uit, dat komt voor bij, ter illustratie, 

onder andere, neem nou, u kent het wel, ter verduidelijking
• volgorde: 
 eerst, vervolgens, dan, daarna, later, voorafgaand, toen, terwijl, voordat, nadat, zodra, 

intussen, vroeger
• oorzaak en/of gevolg: 
 door, waardoor, daardoor, doordat, zodat, te danken aan, te wijten aan, als gevolg van, 

dientengevolge, had als gevolg, wegens
• doel/middel: 
 om, te, door te, door middel van, met behulp van, opdat, daarmee, daartoe, teneinde, 

met als doel, daarvoor
• voorwaarde: 
 als, indien, mits, wanneer, tenzij, stel dat, in het geval, aangenomen dat
• reden of verklaring: 
 want, omdat, dat blijkt uit, hierom, derhalve, aangezien, vanwege, wegens, namelijk, 

immers, daarom
• vergelijking: 
 net als, zoals, evenals, hetzelfde als, in vergelijking met, vergeleken met
• tegenstelling of contrast: 
 enerzijds/anderzijds, niettemin, toch, echter, maar, daarentegen, toch, integendeel, in 

plaats van, in tegenstelling tot, daar staat tegenover, desondanks
• mate van belangrijkheid: 
 erg, zeer, bijzonder, meest
• samenvatting of conclusie: 
 dus, kortom, concluderend, samenvattend, hieruit volgt, uiteindelijk, hieruit kunnen 

we afleiden, samengevat, alles bij elkaar, met andere woorden, al met al, daarom, dat 
houdt in, alles overziend, alles afwegend, slotsom

  Opdracht • Signaalwoorden leren herkennen

• Kies uit je stapel gekozen boeken een tekst.
• noteer de signaalwoorden en schrijf er bij waarom jij denkt dat de schrijver die heeft gebruikt.



 
Syllabus Lezen bij Goochelen met informatievaardigheden – 14/19

2.5  Manieren van lezen

Afhankelijk van de tekst en je leesdoel, kun je op verschillende manieren lezen. In deze 
paragraaf bespreken we:

• oriënterend lezen;
• skimmend lezen;
• diagonaal lezen.

Oriënterend* lezen

Oriënterend lezen wordt ook wel ‘globaal lezen’ of ‘zoekend lezen’ genoemd, omdat je een 
indruk vormt van de tekst en op zoek gaat naar de structuur. Als je weet hoe je de struc-
tuur kunt herkennen en je je leesdoel voor ogen houdt, is het niet moeilijk.

Tijdens het oriënterend lezen maak je aantekeningen met behulp van een mindmap of een 
structuurschema. Als je een gedeelte van de tekst niet begrijpt, lees je dát stuk helemaal. 
Het kan zijn dat de kern van de alinea toch ergens anders staat.

In de praktijk is oriënterend lezen vooral handig voor een eerste kennismaking met de 
tekst.

Skimmend lezen

Bij skimmend lezen sla je alle overbodige informatie over. Dat kan op twee manieren: door 
overbodige woorden over te slaan, of door overbodige stukken tekst over te slaan.
Overbodige woorden overslaan is het makkelijkst. Je leest alleen die woorden met een aan 
het onderwerp gerelateerde betekenis en woorden die voor een goed begrip van de zin 
essentieel zijn; de sleutelwoorden dus. Het begin van deze paragraaf lees je dan als volgt:

Als je het leesdoel van tevoren hebt bepaald en dat goed voor ogen houdt, is het niet 
moeilijk de sleutelwoorden in een tekst eruit te halen. Bij het overslaan van overbodige 
stukken tekst laat je bijvoorbeeld het middelste deel van een alinea weg en lees je alleen 
de eerste en laatste zin. Het hele bovenstaande stuk tekst lees je dan dus zo:

Skimmend lezen – overbodige informatie overslaan – twee manieren – woorden – stukken tekst.

Bij skimmend lezen sla je alle overbodige informatie over. Als je het leesdoel van tevoren hebt 
bepaald en dat goed voor ogen houdt, is het niet moeilijk de sleutelwoorden in een tekst aan te 
wijzen.
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Je hebt nu de essentie van het stukje tekst gelezen en de voorbeelden en uitleg overgesla-
gen. Als je toch wilt weten wat er in het middenstuk staat, kun je natuurlijk altijd even 
teruglezen. Dat gaat altijd nog sneller dan het lezen van de hele alinea, omdat je nu weer 
gebruik kunt maken van de eerste techniek, namelijk alle overbodige woorden overslaan.

Deze methode kun je ook toepassen op een heel hoofdstuk: lees dan de eerste en laatste 
zin van iedere paragraaf. Begrijp je iets niet? Spring dan terug en gebruik de eerste tech-
niek weer.
Wees niet bang dat je belangrijke stukken overslaat. Als je echt belangrijke informatie zou 
hebben gemist, merk je dat vanzelf doordat je bepaalde stukken niet begrijpt of er ineens 
een rare gedachtesprong* wordt gemaakt.

Diagonaal* lezen

Diagonaal lezen wordt ook wel ‘scannen’ genoemd. De techniek is gebaseerd op het inzicht 
dat je altijd meer ziet dan enkel het object waar je naar kijkt. Als je aan je computer 
aan het werk bent, kijk je naar de monitor*, maar je ziet ook je bureau, je toetsenbord 
en dat kopje koffie dat op je bureau staat. En als je in de auto zit, let je op wat er voor 
je gebeurt, maar je ziet ook dat aan weerszijden van de weg bomen staan, dat er borden 
boven de weg hangen, dat je bij een zijstraat aankomt, dat er een fietser op het fietspad 
naast de weg rijdt, enzovoort. Op al die dingen kun je als dat nodig is reageren: als de 
auto achter jou je wil inhalen, zul je dat registreren en je je erop focussen, want dat is 
even belangrijker dan de zijstraat in de verte of de borden boven de weg. Toch zie je ook 
dan al die andere dingen nog.
Iets soortgelijks doe je met diagonaal lezen: je kijkt naar de tekst, maar je onderneemt 
alleen actie bij sleutelwoorden of andere opvallende elementen. Als je van tevoren je lees-
doel hebt bepaald, weet je precies waar je naar op zoek bent en welke woorden daarvoor 
van belang kunnen zijn, en dan zullen die belangrijke dingen je meteen opvallen. Ook 
hier geldt: hoe nauwkeuriger je leesdoel omschreven is, hoe sneller je de juiste informatie 
vindt.
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Overzichten

3.1  Tips om goed te lezen

In deze paragraaf geven we vier tips om een tekst goed te lezen:

• structuur aanbrengen
• verbanden leggen
• herhalen
• oefeningen

Structuur aanbrengen

Stel tijdens het oriënterend lezen vast hoe duidelijk de structuur aanwezig is in de tekst.
Heeft de schrijver een duidelijke structuur aangebracht, dan hoef je hem alleen maar te 
versterken door er je eigen aantekeningen aan toe te voegen. Schrijf daarvoor de sleutel-
woorden en belangrijke ideeën op, voorzien van paginanummers. Het hoeft geen samen-
hangend geheel te zijn, zolang je maar aan je aantekeningen kunt zien waar welke infor-
matie staat.

Als een herkenbare structuur ontbreekt, is het aan jou om die aan te brengen. Maak daar-
voor een structuurschema. Als hulpmiddel kun je een markeerstift gebruiken. Houd daarbij 
goed je leesdoel in de gaten, want anders loop je het risico dat je te veel markeert. Maak 
daarnaast ook aantekeningen, zodat je later in een oogopslag kunt zien op welke pagina je 
moet zijn.

Bij het aanbrengen van structuur gaat het in eerste instantie om de macrostructuur. De 
microstructuur kun je aanbrengen als je dieper de stof induikt. Heb je de structuur een-
maal aangebracht, leer die dan uit je hoofd. Dat helpt je later om verbanden te leggen en 
informatie in je geheugen terug te roepen.

Verbanden leggen

Als je een tekst beter wilt onthouden, leg dan verband tussen nieuwe informatie en kennis 
die je al hebt. Feitenkennis vervaagt snel, maar concrete verbanden tussen de feiten kun je 
makkelijk onthouden.
Verbanden leggen doe je altijd tussen twee dingen, in dit geval tussen de informatie die je 
wilt onthouden en voorbeelden, toepassingen of ervaringen die je zelf bedenkt. Vaak legt 
de schrijver zelf al de nodige verbanden in een tekst. Kijk daarnaar en vraag je af of je 
zelf nog andere verbanden kunt bedenken. Schrijf die ook kort op in je aantekeningen of 

3
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structuurschema. Leer vervolgens niet alleen de tekst uit je hoofd, maar besteed ook steeds 
aandacht aan het onthouden van de verbanden.

Herhalen

Met de aangebrachte structuur en de gelegde verbanden wordt het veel gemakkelijker 
om informatie echt uit je hoofd te leren. Uit het hoofd leren is gebaseerd op herha-
ling. Daarom is het beter om vaak kort te leren dan om lang aan een stuk door te leren. 
Doordat je de stof, en dus ook de verbanden, vaak herhaalt, blijft het beter hangen en 
wordt de informatie ook opgenomen in je langetermijngeheugen.

Oefeningen

Aan het begin van deze cursus heb je een tekst in je normale snelheid gelezen. Nu is het 
tijd om de tweede tekst en je stopwatch* er weer bij te pakken.

Bepaal een leesdoel en kies een leestechniek: oriënterend, skimmend of diagonaal. Na het 
doornemen van de tekst noteer je de tijd.
Ging het sneller? Als dat niet het geval is, geeft dat niet. Snellezen vergt oefening! Als je 
elke dag een half uurtje leest met behulp van de technieken die je tijdens deze cursus leert, 
zul je merken dat je vanzelf sneller gaat lezen. Probeer ook uit welke techniek voor jou het 
beste werkt.
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3.2  Leesstrategieën

Onderstaande stappen kun je gebruiken om een tekst op een goede manier te doorgronden.

STAP 1 (teken ∟)
 Lees de titel en andere informatie die boven de tekst staat. Geen informatie? Lees dan 

de eerste alinea. Waar denk je dat de tekst over gaat?

STAP 2 (teken I I )
 Lees de eerste alinea helemaal en van elke andere alinea de eerste en de laatste zin. Is 

die zin erg kort? Lees dan ook de daaropvolgende zin. Klopt wat je leest met wat je bij 
stap 1 van de tekst verwachtte?

STAP 3
 Bekijk welke functie elke alinea in de totale tekst heeft en zet die in de kantlijn voor die 

alinea, bijvoorbeeld (afgekort): inleiding, oorzaak, gevolg, probleem, uitleg, conclusie.

STAP 4 (tekens ________ en )
 Onderstreep de moeilijke woorden (maar kijk niet naar de betekenis) en omcirkel de 

 signaalwoorden/structuurwoorden. Klopt de functie die je in stap 3 bij elke alinea hebt 
opgeschreven?

STAP 5
 Probeer de betekenis te vinden van de moeilijke woorden en begrippen die je nodig 

hebt om de tekst te begrijpen. Vat vervolgens elke alinea in het Nederlands samen voor 
de beantwoording van de vragen.

STAP 6
 Voor multiplechoicevragen: lees de vraag terwijl je de antwoorden bedekt houdt. Vind 

je eigen antwoord en kijk in de tekst of dat klopt. Kijk dan pas naar de antwoordmoge-
lijkheden en kies het antwoord dat het meest op jouw oplossing lijkt. Van de vier ant-
woordmogelijkheden kun je er vaak al twee wegstrepen.

  Opdracht • Een kortere weg

• Voer de stappen 1, 2 en 3 uit en sla stap 4 over. Combineer vervolgens de stappen 5 en 6: vat 
de eerste alinea in het nederlands samen en beantwoord de vragen die er bij horen. Doe het-
zelfde bij de volgende alinea’s.

• Gebruik hoe dan ook alleen die stappen die je nodig hebt om de opdracht te maken.
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3.3  Websites over snel en goed leren lezen

Mensen lezen gemiddeld 250 woorden per minuut. De Amerikaanse bioloog-psycholoog 
Howard Stephen Berg leest 25.000 woorden per minuut en is daarmee de snelste lezer ter 
wereld. Wil je meer weten over snellezen, dan kun je daarvoor terecht op de websites die 
hierna worden vermeld.

Wil je leren om in een mum van tijd door je leespatroon iets te wijzigen, je leessnelheid te 
verdubbelen, verdrie- of zelfs verviervoudigen zonder dat dit ten koste gaat van het begrip 
van de tekst (want het blijft natuurlijk wel de bedoeling dat je weet wat je leest)? Neem 
dan eens een kijkje op:

• www.snelleren.tk
• www.vacature.com/art1426
• Verdubbel je leessnelheid
 www.scotthyoung.com/blog/2007/03/10/double-your-reading-rate (Engels) 
• www.leren.nl/rubriek/persoonlijke_vaardigheden/informatie_vaardigheden/snellezen

Voor een goede structuur van je tekst voor een spreekbeurt of een schrijfopdracht kun je 
terecht op: www.schooltv.nl/vademecum/hfdst_10.htm

Effectief lezen betekent snel en goed lezen, waarbij de gewenste informatie zo veel moge-
lijk uit de tekst wordt gehaald. Om sneller te leren lezen, moet je proberen meer woorden 
in een keer te zien. Verder moet je afleren met de lippen te bewegen en er bij te wijzen. In 
plaats van met het hoofd moet je met de ogen leren bewegen. Deze bewegingen moeten zo 
minimaal mogelijk zijn.
Meer over effectief lezen vind je op: 
http://isa.psy.uva.nl/lerenstuderen/index.php?section=all

Meer over hoe je het beste teksten kunt bestuderen en onthouden vind je op: 
www.eur.nl/ttc/zelfstudiemateriaal/actief_studeren/studeren

Bron: www.leren.nl


