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1. Voorwoord
Als leerkracht worden we verondersteld allemaal een taalleerkracht te zijn. Het is evident dat we allemaal, ook
op het gebied van taal, een voorbeeldfunctie proberen te vervullen. Het is evenwel niet steeds evident om te
weten wat we van onze leerlingen kunnen en mogen verwachten. Daarom hebben wij, de leden van de
taalbeleidsgroep, een brochure opgesteld. Dit in de hoop jullie inzicht te geven in enkele belangrijke
doelstellingen/ vaardigheden die de leerlingen op het einde van de eerste graad moeten behalen/ beheersen voor
het vak Nederlands. Het is vanzelfsprekend dat je de vaardigheden die worden aangeleerd in de eerste graad
ook kan aanspreken in de tweede en derde graad.
We wensen dat de stappenplannen en de kijkwijzers in deze brochure zoveel als mogelijk worden gebruikt. Dit
zowel door leerlingen als door leerkrachten. Dit zowel tijdens de les als tijdens taken, testen en examens. Ook
voor de leerlingen thuis kan deze brochure een hulpmiddel zijn bij het studeren en bij het maken van
opdrachten. Tenslotte kan je bij het remediëren van leerlingen met (taal)moeilijkheden van deze brochure
gebruik maken.
Met vragen of opmerkingen kan je steeds de taalleerkrachten en de collega’s van onze taalbeleidsgroep
aanspreken. We zullen je zo goed als mogelijk proberen verder te helpen.
Deze brochure is ook digitaal, via Smartschool, terug te vinden.
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2. Stappenplan: Lezen
Stap 1: Kijk naar de buitenkant van de tekst (naar de opmaak of lay-out van de tekst).
(oriënteren – oriënterend lezen)
 Lees eerst de titel.
Lees de tekst nog niet.
 Zijn er afbeeldingen bij de tekst? (foto’s, grafieken, ...)
Zo ja, wat staat erop?
 Zijn er opvallende woorden (vetgedrukt, ander lettertype,...)?
Zo ja, welke?

Stap 2: Kijk naar de indeling van de tekst.
 Hoeveel alinea’s (tekstblokken) zijn er?
 Zijn er tussentitels? Welke?

Stap 3: Voorspel het onderwerp.
 Je hebt nu al veel gezien van de tekst.
 Wat is volgens jou het onderwerp van de tekst?
 Waarover gaat de tekst?
 Wat weet je zelf al over dit onderwerp?

Stap 4: Je leesdoel bepalen (voorbereiden).
 Lees eerst de tekst vlug door.
 Lees daarna de vragen en opdrachten.
 Waarom ga ik de tekst lezen? (leesdoel)
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Stap 5: Je leesstrategie (leesmanier) bepalen (uitvoeren).
A Ik moet één of een paar dingen weten.
 Ik ga in de tekst zoeken, snel lezen (zoekend lezen).
B Ik moet belangrijke dingen weten.
Ik moet vragen en opdrachten oplossen.
Ik ga de tekst nogmaals lezen (globaal lezen).
C Ik moet de tekst goed kennen.
Ik moet een schema maken van de tekst met de hoofdzaken. (Lotus/ stappenplan schematiseren)
Ik ga de tekst nogmaals grondig lezen (intensief lezen) en ik ga eventueel de hoofdzaken
markeren.

Stap 6: Ga na wat je geleerd hebt (reflecteren).
 Over wie of wat gaat de tekst? Klopte jouw voorspelling?
 Wat heb je geleerd?
 Heb je alle vragen en opdrachten die bij de tekst horen beantwoord?

5

3. Stappenplan: Schrijven

STAP 1: ORIËNTEREN = Het doel:

Bijvoorbeeld:

A. Welke soort tekst wil ik schrijven?

=>

Een verslag van een schooltoneel.

B. Voor wie schrijf ik mijn tekst?

=>

Voor de lezers van de schoolkrant =
voor leerlingen + ouders.

A. Verzamel zoveel mogelijk nuttige informatie.

=>

B. Selecteer de bruikbare informatie.

=>

Informatie op de flyer, op het internet,
een recensie in de krant, meningen van
je klasgenoten, …
Wie? Wat? Wanneer? Weetjes! De
verhaallijn. Verschillende meningen.

STAP 2: VOORBEREIDEN:

STAP 3: UITVOEREN:
A. Schrijf eerst en vooral de inleiding.

=>

B. Schrijf vervolgens het middenstuk.

=>

C. Schrijf het slot.

=>

D. Verzorg de afwerking.

=>

De leerlingen van 2A zullen 4 oktober
niet vlug vergeten. Op deze dag …
Het verhaal startte met de
moord op een zieke hamster! …
Na uren onderzoek bleek, tegen alle
verwachtingen in, …
Zoek een passende foto van het
hamstertje of van je klas.

STAP 4: REFLECTEREN:
A. Hoe heb je het schrijfproces ervaren?

=>

Fijn maar tijdsintensief.

B. Wat heb je geleerd uit deze opdracht?

=>

C. Welke opmerkingen heb je gekregen?

=>

Je denkt het best goed na alvorens je
begint te schrijven.
Zinnen begin je met een hoofdletter.
Laat iemand je werk nalezen. Zo
voorkom je veel taalfouten.
Ik begin goed op tijd aan mijn opdracht.
Het is veel leuker als je voldoende tijd
hebt om zo’n tekst te schrijven. Ik laat
mijn werk nalezen.

D. Wat zou je een volgende keer anders aanpakken? =>
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STAP 1: ORIËNTEREN = WAT IS HET DOEL VAN MIJN SCHRIJFOPDRACHT?
A. Ga eerst en vooral na of je de lezer…
- informatie wilt doorspelen (= informeren).
- van mening wilt laten veranderen (= overtuigen).
- wilt aansporen om iets te doen (= activeren).
- wilt ontroeren (= emoties oproepen).
- leuke of spannende momenten wilt bezorgen (= ontspannen).
B. Ga vervolgens na voor wie je moet/wil schrijven. Stel hierbij de volgende vragen:
- Ken je de lezer(s) persoonlijk?
- Schrijf je voor kinderen, leeftijdsgenoten of volwassenen?
- Wat weten ze al van het onderwerp (= voorkennis)?
Deze vragen bepalen het genre van je tekst. Ook heeft het een belangrijke invloed op de taal die je zal
gebruiken. Concreet moet je bijvoorbeeld een spannend kinderverhaal anders aanpakken dan een
wetenschappelijk onderzoek. Hou dit steeds in je achterhoofd!
Als je niet weet hoe je tekst er ongeveer moet uitzien, dan kan je eens nagaan hoe anderen een gelijkaardige
tekst hebben aangepakt. Misschien heb je vroeger al eens een gelijkaardige tekst geschreven. Van de
opmerkingen van toen kan je nu profiteren.

STAP 2: VOORBEREIDEN:
Natuurlijk is het héél erg belangrijk om na te denken over het onderwerp waarover je zal schrijven. Stel hierbij
de volgende vragen:
- Waarover zal je schrijven?
- Wat is de kern van de boodschap die je wilt geven?
A. Verzamel nu zoveel mogelijk nuttige informatie! Dit kan op de volgende manieren:
- Denk zelf eerst na over wat je al weet over het onderwerp (= voorkennis):
o Brainstorm door enkele trefwoorden, associaties, zinnetjes, … op te schrijven op een
kladblad.
o Stel jezelf de topische vragen (5 W’s): Wie? Wat? Waar? Wanneer? Waarom?
- Ga op zoek naar informatie in boeken, op het internet, in naslagwerken, in kranten, …
Hou stap 1 steeds goed in je achterhoofd! Het heeft geen zin om informatie te verzamelen die je zeker niet
kan gebruiken bij het schrijven van je tekst. Toch is het belangrijk dat je in eerste instantie voldoende
informatie over het onderwerp verzamelt.
B. Selecteer de bruikbare informatie. Stel je hierbij de volgende vragen:
- Welke informatie kan je gebruiken om je doel te bereiken?
- Welke informatie horen je lezers graag?
- Noteer de hoofdgedachte.
- Noteer de deelonderwerpen waarover je wilt schrijven.
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STAP 3: UITVOEREN:
Hou bij het uitschrijven van je tekst steeds je publiek voor ogen!
A. Schrijf eerst en vooral de inleiding:
- Kies een titel.
- Stel je onderwerp voor.
- Geef enkele uitspraken in verband met je onderwerp of stel enkele vragen aan de lezers.
- Geef enkele citaten (bekende uitspraken).
- Situeer de personages en de locatie (plaats) waar het verhaal zich afspeelt.
B. Schrijf vervolgens het middenstuk:
- Spring niet van de hak op de tak maar vertel je verhaal stap per stap.
- Maak voldoende alinea’s. Dit leest veel gemakkelijker.
- Gebruik signaalwoorden om alinea’s met elkaar te verbinden.
C. Schrijf het slot:
- Rond het onderwerp af.
- Benadruk de hoofdgedachte in de vorm van een conclusie (besluit).
- Bedenk eventueel een pointe (= onverwacht slot van een verhaal).
D. Verzorg de afwerking:
- Herwerk je tekst verschillende keren. Een schrijfproduct is nooit van de eerste keer perfect.
- Let op de spelling, zinsbouw, woordkeuze, …
- Als je de kans krijgt, laat de tekst dan door iemand anders nalezen en luister naar de commentaar.
- Voeg een illustratie, een tekening, een foto, … toe.
Het is mogelijk dat je de bovenstaande stappen in een andere volgorde aanpakt. Zo kan je een titel ook op het
einde bedenken. Sommige schrijvers schrijven eerst het middenstuk alvorens met de inleiding te beginnen.
Ook hier moet je doen wat jou het best ligt.

STAP 4: REFLECTEREN:
-

Hoe heb je het schrijfproces ervaren?
Wat heb je geleerd uit deze opdracht?
Welke opmerkingen heb je gekregen?
Wat zou je een volgende keer anders aanpakken?

Sla stap 4 niet over! Het is heel erg nuttig om actief stil te staan bij je werk. Het zorgt ervoor dat je werk in de
toekomst zal verbeteren.
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4. Stappenplan: Spreken voor een publiek
STAP 1: ORIËNTEREN = Het doel

Bijvoorbeeld:

A. Waar en waarom ga ik spreken?

=>

B. Voor wie ga ik spreken?

=>

Ik ga een spannend verhaal vertellen
op het vrij podium. Dit ter ontspanning.
Voor de toeschouwers van het vrij
podium = ouders + leerlingen.

STAP 2: VOORBEREIDEN:
A. Wat zal ik zeggen?

=>

B. Hoe zal ik het zeggen?

=>

C. Verzamel zoveel mogelijk nuttige informatie.

=>

D. Selecteer de bruikbare informatie.

=>

E. Zorg voor een duidelijke structuur.

=>

F. Maak een hulpschema.

=>

G. Oefen je uiteenzetting meerdere keren!

=>

Het verhaal moet over onze school
gaan. Het moet ook humoristisch en
spannend zijn.
Ik bouw de spanning stilletjes aan op.
Soms spreek ik stilletjes maar af en toe
verhef ik plots mijn stem.
Het hoofdpersonage wordt de directeur.
Ik ga na hoe haar stem klinkt. Ik zoek
enkele typische kenmerken. Ik bekijk
mijn omgeving grondig. Ter inspiratie
lees ik allerlei spannende verhalen.
Wie? Wat? Waar? Wanneer? Weetjes!
Een originele verhaallijn.
Ik beschrijf eerst de personages en de
omgeving. Vervolgens vertel ik over
een spannende gebeurtenis van vorige
week. Ik eindig met een verrassende en
spannende ontknoping.
Begin: - directeur => karakter, flater, …
- leerling => braaf, onhandig,
zenuwachtig, …
Midden: - Leerling laat de directeur per
ongeluk struikelen => jongen
= paniek => ‘loopt weg’ =>
onvindbaar!!
Slot: Jongen in sporthal. Wou EHBOkoffer halen maar deur in slot…
Oefen voor vrienden, ouders, … en
luister naar hun commentaar.

STAP 3: UITVOEREN: Het spreekmoment zelf

STAP 4: REFLECTEREN:
A. Hoe heb ik het proces ervaren?

=>

Fijn maar stresserend.

B. Wat heb ik geleerd uit deze opdracht?

=>

C. Welke opmerkingen heb ik gekregen?

=>

Hoe beter je bent voorbereid, hoe vlotter
het vertellen gaat.
Spreek niet te vlug.

D. Wat zou ik een volgende keer anders aanpakken? =>
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Ik las regelmatig een spreekpauze in.

STAP 1: ORIËNTEREN = WAT IS HET DOEL VAN MIJN SPREEKOPDRACHT?
A. Ga eerst en vooral na of je het publiek …
- informatie wilt doorspelen (= informeren).
- van mening wilt laten veranderen (= overtuigen).
- wilt aansporen om iets te doen (= activeren).
- wilt ontroeren (= emoties oproepen).
- leuke of spannende momenten wilt bezorgen (= ontspannen).
B. Ga vervolgens na voor wie je moet/wil spreken. Stel hierbij de volgende vragen:
- Ken je het publiek persoonlijk?
- Spreek je voor kinderen, leeftijdsgenoten of volwassenen?
- Wat weten ze al van het onderwerp (= voorkennis)?
Deze vragen bepalen het genre van je tekst. Ook heeft het een belangrijke invloed op de taal die je zal
gebruiken. Concreet moet je bijvoorbeeld een spannend kinderverhaal op een andere manier vertellen, dan de
voorstelling van een wetenschappelijk onderzoek. Hou dit steeds in je achterhoofd!
Als je niet weet hoe je een verhaal moet brengen, dan kan je eens nagaan hoe anderen een gelijkaardig
verhaal hebben verteld. Misschien heb je vroeger al eens een gelijkaardige spreekoefening gekregen.
Van de opmerkingen van toen kan je nu profiteren.

STAP 2: VOORBEREIDEN:
A. Natuurlijk is het heel erg belangrijk om na te denken over het onderwerp waarover je zal spreken. Stel
hierbij de volgende vragen:
- Waarover zal je spreken?
- Wat is de kern van de boodschap die je wilt geven?
- Wat interesseert het publiek?
B. Het is erg belangrijk dat je een tekstvorm kiest die bij je spreekdoel past. Denk na over de eisen die
je aan de tekstvorm stelt. Een toespraak pak je bijvoorbeeld anders aan dan het vertellen van een
mop. Stel jezelf de volgende vragen:
- Hoe wil ik overkomen bij het publiek? Ernstig, lief, dichterlijk, spannend, grappig?
- Wat moet ik hiervoor doen?
- Hoe pakken andere sprekers een gelijkaardig onderwerp aan?
C. Verzamel nu zoveel mogelijk nuttige informatie! Dit kan op de volgende manieren:
- Denk zelf eerst na over wat je al weet over het onderwerp (= voorkennis):
o Brainstorm door enkele trefwoorden, associaties, zinnetjes, … op te schrijven op een
kladblad.
o Stel jezelf de topische vragen (5 W’s): Wie? Wat? Waar? Wanneer? Waarom?
- Ga op zoek naar informatie in boeken, op het internet, in naslagwerken, in kranten, …
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Hou stap 1 steeds goed in je achterhoofd! Het heeft geen zin om informatie te verzamelen die je zeker niet
kan gebruiken bij het schrijven van je tekst. Toch is het belangrijk dat je in eerste instantie voldoende
informatie over het onderwerp verzamelt.
D. Selecteer de bruikbare informatie. Stel hierbij de volgende vragen:
- Welke informatie kan je gebruiken om je doel te bereiken?
- Welke informatie hoort het publiek graag?
- Wat is de hoofdgedachte?
- Noteer de deelonderwerpen waarover je wil spreken.
E. Zorg ervoor dat je tekst een duidelijke structuur heeft. Dit zorgt ervoor dat het publiek kan blijven
volgen waarover het gaat. Om dit doel te bereiken moet je de tekst die je zal brengen goed
voorbereiden. Volg hierbij de volgende stappen:
-

Schrijf eerst en vooral de inleiding:
o Kies een titel.
o Stel je onderwerp voor.
o Geef enkele uitspraken in verband met je onderwerp of stel enkele vragen aan de
luisteraars.
o Geef enkele citaten (bekende uitspraken).
o Situeer de personages en de locatie (plaats) waar het verhaal zich afspeelt.

-

Schrijf vervolgens het middenstuk:
o Spring niet van de hak op de tak maar vertel je verhaal stap per stap.
o Maak voldoende alinea’s. Dit werkt veel gemakkelijker.
o Gebruik signaalwoorden om alinea’s met elkaar te verbinden.

-

Schrijf het slot:
o Rond het onderwerp af.
o Benadruk de hoofdgedachte in de vorm van een conclusie (besluit).
o Bedenk eventueel een pointe (= onverwacht slot van een verhaal).

-

Verzorg de afwerking:
o Herwerk je tekst verschillende keren. Een werk is nooit van de eerste keer perfect.
o Let op de zinsbouw, woordkeuze, …
o Als je de kans krijgt, laat de tekst dan door iemand nalezen en luister naar de commentaar.

Het is mogelijk dat je de bovenstaande stappen in een andere volgorde aanpakt. Zo kan je een titel ook op
het einde bedenken. Sommige schrijvers schrijven eerst het middenstuk alvorens met de inleiding te
beginnen. Ook hier moet je doen wat jou het best ligt. Hou bij het uitschrijven van je tekst steeds je publiek
voor ogen!
F. Maak een hulpschema waarin je in het kort de structuur van je spreekoefening weergeeft. Dit schema
is zeer handig wanneer je de draad kwijt raakt tijdens het spreekmoment. Door eventjes te spieken op
dit schema kan je het verhaal vlot verder vertellen.
Zorg ervoor dat je niet te veel op dit schema schrijft. Dit maakt het te moeilijk om vlug terug te vinden
wat je nog moet vertellen. Gebruik je schema ook enkel indien nodig.

G. Omdat de eerste versie van een verhaal nooit perfect is, moet je meerdere keren oefenen! Zo kan je
het verhaal bijspijkeren waar dat nodig is. Vraag commentaar aan vrienden, ouders, leerkrachten, …
Op deze manier weet je of je verhaal overkomt zoals jij dat wilt.
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STAP 3: UITVOEREN:
Hou rekening met de volgende tips bij het eigenlijke spreekmoment:
1. Leef je in in de doelgroep.
2. Hou je spreekdoel voortdurend voor ogen.
3. Kies voor een gemakkelijke houding. Loop niet te nadrukkelijk heen en weer maar sta ook niet stil
zoals een standbeeld.
4. Hou er rekening mee dat je lichaamshouding belangrijk is om je boodschap over te brengen.
5. Kijk je publiek aan en zorg voor oogcontact met de luisteraars.
6. Verzorg je articulatie, zodat het publiek elk woord verstaat. Praat niet te vlug en niet te traag. Las
regelmatig een spreekpauze in.
7. Zorg voor een gepaste intonatie (= de toonhoogte van je stem).
8. Gebruik korte en heldere zinnen. Dit is aangenaam voor de luisteraars en het is bovendien
gemakkelijker voor jezelf.
9. Probeer te genieten van je spreekopdracht. Dat plezier straal je ook uit naar het publiek.
10. Gebruik je hulpschema enkel als het echt nodig is.
11. Gebruik passende en begrijpelijke woorden. Hou steeds je doel en de doelgroep voor ogen.

STAP 4: REFLECTEREN:
A.
B.
C.
D.

Hoe heb ik het proces ervaren?
Wat heb ik geleerd uit deze opdracht?
Welke opmerkingen heb ik gekregen?
Wat zou ik een volgende keer anders aanpakken?

Sla stap 4 niet over! Het is heel erg nuttig om actief stil te staan bij je werk. Het zorgt ervoor dat je werk in de
toekomst zal verbeteren.
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5. Stappenplan: Luisteren
STAP 1: ORIËNTEREN = Het doel

Bijvoorbeeld:

A. Welke soort tekst zal ik te horen krijgen?

=>

Een reclameboodschap

B. Waarom luister ik naar deze boodschap?

=>

Om me te informeren over activiteiten
voor tijdens de vakantie (bv. een
pretpark).
Ik zorg ervoor dat het stil is wanneer de
reclame begint. Ik neem pen en papier
zodat ik informatie kan noteren.

C. Denk na over een goede luisterhouding. Hoe pak =>
je deze luisteropdracht het best aan?

STAP 2: VOORBEREIDEN:
A. Ga na wat je al weet over het onderwerp.

=>

B. Welke kenmerken heeft de tekstvorm?

=>

C. Welke informatie zal je wellicht krijgen?

=>

D. Kies een gepaste luisterstrategie.

=>

Ik weet dat Bobbejaanland een pretpark
in Lichtaart is.
Ik luister naar een reclameboodschap.
Ze gaan me dus proberen te overtuigen om
naar daar te gaan.
Welke nieuwigheden er zijn. Welke
promoties er momenteel bestaan.
Ik luister op een globale manier. Dit
omdat ik te weten wil komen waarom dit
pretpark zo speciaal is. Toch luister ik ook
kritisch. Is dit pretpark wel ideaal voor mij?

STAP 3: UITVOEREN:
A. Hou rekening met enkele aandachtspunten bij
het luisteren.

=>

B.

=>

Pas de gekozen luisterstrategie toe.

Ik verhoog mijn concentratie en ik
luister aandachtig naar de volledige
boodschap.
Ik probeer zoveel mogelijk nuttige
informatie over dit pretpark te
onthouden. Na de reclameboodschap
noteer ik de belangrijkste informatie.

STAP 4: REFLECTEREN:
A. Denk na over de gehoorde boodschap?

=>

B. Denk na over de volledige luisteropdracht.

=>
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Bobbejaanland heeft enkele toffe
rollercoasters. Er is dit jaar ook een
internationale paardenshow ‘Zorro’ tijdens de
weekends. In de weekend komt er
waarschijnlijk erg veel volk zodat ik lang
moet aanschuiven aan de attracties. Over de
prijs heeft men niets gezegd. Dit ga ik
opzoeken op de website. Ik luister ook naar
de reclameboodschappen van andere
pretparken zodat ik kan vergelijken.
De gekozen luisterstrategie was goed.

STAP 1: ORIËNTEREN = WAT IS HET DOEL VAN MIJN LUISTEROPDRACHT?
A. Ga eerst en vooral na of de boodschapper je…
- informatie wilt doorspelen (= informeren).
- van mening wilt laten veranderen (= overtuigen).
- wilt aansporen om iets te doen (= activeren).
- wilt ontroeren (= emoties oproepen).
- leuke of spannende momenten willen bezorgen (= ontspannen)
Denk na over wat je mag verwachten. Wie is de spreker/zender? Wat is zijn doel? Welk taalgebruik zal
hij wellicht hanteren? Waar en wanneer wordt de boodschap verstuurd? Kan je de boodschap nog
eens herbeluisteren?
B. Bepaal vervolgens je luisterdoel. Waarom wil/moet je naar de tekst luisteren? Wat moet je met de
informatie doen?
C. Overweeg of je de tekst wilt beluisteren en hoe je dit het best doet. Stel je hierbij de volgende vragen:
- Wat is een goede luisterhouding?
- Heb je al eerder zo’n luistersituatie meegemaakt?
- Wat waren toen je ervaringen?
- Welke fouten vermijd je beter?
- Hoe pak je de luisteropdracht het best aan?

STAP 2: VOORBEREIDEN:
A. Je gaat na wat je al van het onderwerp afweet.
Als je het onderwerp kent en je weet waarover de tekst ongeveer zal gaan, dan kan dit je helpen
om de informatie die je te horen krijgt in de juiste context te plaatsen.
B. Naar welke tekstvorm ga je straks luisteren? Is het een reclameboodschap, een speech of …?
- Heeft de tekstvorm bepaalde kenmerken waarop je moet letten?
- Is er ook visuele ondersteuning? Illustreren de beelden de boodschap?
C. Denk na over welke informatie je tijdens het luisteren wellicht zal krijgen:
- Wat verwacht je van de tekst?
- Op welke vragen hoop je een antwoord te krijgen? Je kan deze vragen op voorhand al op een blad
noteren. De antwoorden kan je tijdens de luisteropdracht eventueel noteren op een schematische
manier.
- Wat wil je nog meer weten?
D. Kies een gepaste luisterstrategie:
- Genietend luisteren (bv. tijdens een show): Dit doe je voor je plezier. Je luistert naar een verhaal,
een gedicht, een documentaire, een film, een lied, … . Achteraf vraagt men je hoogstens of je het
beluisterde boeiend of leuk vond, of je meegeleefd hebt, …
- Globaal luisteren (bv. tijdens een debat): Je wilt enkel een algemeen idee krijgen over het
onderwerp van de tekst.
- Zoekend luisteren: Je richt je enkel op die informatie waarnaar je op zoek bent, bijvoorbeeld op de
antwoorden op vooraf gestelde vragen.
- Intensief luisteren: Dit doe je vaak tijdens de lessen. Je volgt een uiteenzetting en je wilt de
inhoud ervan verwerven om die later te reproduceren. Hiervoor probeer je hoofd- en bijzaken van
elkaar te onderscheiden en je probeert de kernwoorden in een schema te brengen.
- Kritisch luisteren (bv. een reclameboodschap): Na het luisteren vorm je een persoonlijk oordeel.
Ben je het eens met de zender/ de boodschapper?
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STAP 3: UITVOEREN:
A. Hou met de volgende aandachtspunten rekening tijdens de luisteropdracht:
1. Een actieve luisterhouding vergemakkelijkt het luisteren.
2. Doe geen 2 zaken gelijktijdig. Leg alles neer: niet prullen of praten als je luistert.
3. Schud jezelf wakker en verhoog je concentratie.
4. Blijf niet hangen bij wat je net gehoord hebt, maar luister onmiddellijk verder.
5. Vermijd zaken die je kunnen afleiden.
B. Pas de gekozen luisterstrategie toe.

STAP 4: REFLECTEREN:

Reflecteer over de boodschap:
- Waar ging het over? Wat was de hoofdzaak?
- Wat weet je nu dat je voor het luisteren nog niet wist?
- Heb je nog vragen? Begrijp je alles?
Reflecteer over het luisterproces:
- Hoe heb ik het luisterproces ervaren?
- Heeft de zender zijn doel bereikt?
- Voel je je daar goed bij?
- Wat zou je een volgende keer anders aanpakken? Op welke punten moet je je aanpak verbeteren?
Sla stap 4 niet over! Het is heel erg nuttig om actief stil te staan bij je werk. Het zorgt ervoor dat je werk in de
toekomst zal verbeteren.
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6. Stappenplan: Woorden opzoeken in het woordenboek
STAP 1: ZOEK HET JUISTE WOORD OP.
Je kunt niet alle woorden opzoeken in een woordenboek. Je moet een woord steeds naar het grondwoord, het
trefwoord, terugbrengen alvorens je het kan opzoeken.
Voorbeelden:
Deze woorden vind je niet terug:

Deze trefwoorden vind je wel terug:

hoorde
gezeten
duurder
informeerde
huizen

horen
zitten
duur
informeren
huis

STAP 2: ALFABETISCHE VOLGORDE
Omdat het de bedoeling is dat je een woord heel vlug kan terugvinden in een woordenboek heeft men de
woorden in een alfabetische volgorde geplaatst. Daarom is het belangrijk dat je het alfabet goed kent:

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
Concreet vinden we eerst alle woorden terug die beginnen met de letter ‘a’. Vervolgens vinden we de woorden
terug die beginnen met de letter ‘b’. Zo kunnen we verdergaan tot en met de letter ‘z’.
Beginnen woorden met dezelfde letter, dan kijk je naar de volgende letter(s) en passen we dezelfde
strategie toe als bij de eerste letter.
Voorbeeld:
Het woord ‘aandacht’ vind je voor het woord ‘aap’ terug in een woordenboek.
Stap 1:
Stap 2:
Stap 3:

a
a
n

vergelijk je met:
vergelijk je met:
vergelijk je met:

a
a
p

=> er is geen verschil =>
=> er is geen verschil =>
=> ‘n’ komt voor ‘p’ in het alfabet. Daarom staat
‘aandacht’ voor ‘aap’ in het woordenboek.

STAP 3: WAAR IN HET WOORDENBOEK?
Je weet nu ongeveer waar het woord dat je wilt terugvinden staat. Kijk nu naar het allereerste woord (= het
beginwoord) op de bladzijde en kijk vervolgens naar het allerlaatste woord op de bladzijde (= eindwoord). Als
het woord dat je wilt terugvinden alfabetisch tussen het begin- en het eindwoord hoort, dan weet je dat je
het woord op deze bladzijde kan terugvinden. Is dit niet het geval, dan ga je naar de volgende bladzijde.
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Let op!!
-

De woorden die je in een woordenboek kan terugvinden zijn meestal vet gedrukt en staan steeds
vooraan de regel. Je moet dus niet alle woorden lezen op een bladzijde! Vaak staan er op een bladzijde
wel 2 kolommen met woorden. Vind je het woord niet in kolom 1, dan kijk je naar kolom 2. Pas daarna
ga je eventueel naar de volgende bladzijde.

STAP 4: DE BETEKENIS VAN EEN WOORD
Als je het juiste woord hebt teruggevonden, dan vind je achter het woord vaak meerdere betekenissen. Je moet
dan de betekenis kiezen die het best bij de context past.
Voorbeeld:
Het woord schrikken heeft volgens het woordenboek de volgende betekenissen:
- Door schrik bevangen worden.
- Iets dat heet is plotseling afkoelen.
Als je in een kookboek leest dat je een gekookt ei moet schrikken, dan weet je dankzij de context dat het over
de tweede betekenis gaat. Je moet het ei dus vlug laten afkoelen.

STAP 5: NOG MEER INFORMATIE OVER HET WOORD
In een woordenboek staat veel meer informatie dan enkel de betekenis(sen) van woorden. Zo vind je vaak het
geslacht en het meervoud van woorden terug.
Voorbeeld:
Boer, m. (–en), 1. landbouwer, veehouder; - 2. bewoner van het platteland.
Het woord waarvan we de betekenis willen kennen.
Het geslacht van het woord boer is mannelijk (m.).
Het meervoud van boer is ‘boeren’. Het woord ‘boer’ wordt vervangen door een liggend streepje.
Dit is betekenis 1 van het woord boer.

Dit is betekenis 2 van het woord boer.

Dikwijls vind je nog heel wat andere informatie terug. We denken bijvoorbeeld aan verkleinwoorden en aan
spreekwoorden. Soms geeft men ook aan hoe je het woord uitspreekt. Men gebruikt hier fonetische tekens
voor. Meer uitleg vind je terug vooraan je woordenboek.
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7. Stappenplan: teksten schematiseren
STAP 1: Noteer de bron:






titel
auteur
boek/ tijdschrift/ adres internetsite
plaats en jaar van uitgave
uitgeverij

STAP 2: Lees de tekst oriënterend.
Bekijk de buitenkant van de tekst: titel, afbeeldingen, tussenkopjes, anders gedrukte woorden.

STAP 3: Lees de tekst eerst globaal, nadien grondig.
Noteer het onderwerp van de tekst aan de hand van volgende vragen:
 Wat staat er in de inleiding?
 Wat staat er in het slot?
 Wat staat er in het middenstuk?

STAP 4: Stel vast wat het tekstdoel is.
Noteer het tekstdoel: informeren / zijn mening geven / overtuigen / amuseren.

STAP 5: Wat zijn de hoofdzaken?
Hoofdzaken vind je vaak in de kernzinnen van de alinea’s
 Onderstreep de kernzinnen in de tekst.
 Schrijf de hoofdzaken in steekwoorden op.

STAP 6: Wat zijn de verbanden tussen de hoofdzaken?
In alle teksten hangen zinnen en alinea’s met elkaar samen. Wat de zinnen en alinea’s met elkaar te maken
hebben noemen we het verband. Verbanden kan je herkennen aan signaalwoorden (zie kijkwijzer
SIGNAALWOORDEN).



Noteer de signaalwoorden en de regelnummers in de tekst.
Kies zelf signaalwoorden bij verbanden die je herkent.

18

STAP 7: Maak het schema.





Voor meer info over het aanbod schema’s, neem je de kijkwijzer ‘soorten schema’s’.
Kies een geschikt schema.
Noteer de kernwoorden.
Geef de verbanden aan met tekens.

STAP 8: Vertel de tekst na met het schema.
Vertel de tekst na met behulp van je schema. Begrijp je alles? Vind je alles duidelijk? Pas je schema indien
nodig aan.

MARTINUSSCHOOL BILZEN
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19

8. Kijkwijzer: soorten schema’s
2-kolommenschema of T-schema
Een 2-kolommenschema gebruiken we om hoofd- en bijzaken of vraag en antwoord voor te stellen.
Voorbeeld:
Draaibank
Functie
Samenstellende
delen

Draaien, boren, tappen, draadsnijden
Bed, klauwplaat, beitelhouder, motor

Gereedschap

Ruwbeitel, draadsnijbeitel, tap, snijplaat

Veiligheid

Veiligheidsbril

Onderhoud

Spanen verwijderen, schoonmaken, smeeroliepijl
controleren, beitel slijpen

Tabelschema
Bij een tabelschema bestaat het schema uit meer dan 2 kolommen.
Voorbeeld:
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Boomschema
Met dit schema kan je snel zien wat bij elkaar hoort, hoe de structuur is opgebouwd.

Voorbeeld 1:

Voorbeeld 2: een stamboom:

21

Cyclisch model
Bij cyclisch model laten we zien dat gebeurtenissen elke keer weer in dezelfde volgorde plaatsvinden.
Voorbeeld:

Spindiagram:
Een spinschema (mindmap) is een schema dat vertrekt van een centraal onderwerp en daaraan bijzaken,
eigenschappen ... linkt.
Zij kunnen gebruikt worden bij brainstormen, het maken van samenvattingen, het voorstellen van een plan ...
Voorbeeld:

22

Tijdlijn:
Een tijdlijn laat zien welke gebeurtenissen er in een bepaalde tijdsperiode plaatsvinden.
Voorbeeld:

Stroomschema:
Een stroomschema is een grafische weergave van de stappen in een proces (wat gebeurt er eerst, wat
daarna).

Voorbeeld:
opstaan

ontbijt

jas aan

fiets
neme
n

naar
school
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9. Kijkwijzer: schrijfkaders
Beschrijving

Schrijfkader voor het
beschrijven van levende zaken
en begrippen
Een … is een …
Een kenmerk van …. is ……
Dat betekent dat …
Een ander belangrijk kenmerk is …
Een … is geen …

Schrijfkader voor het beschrijven
van overeenkomsten
Hoewel …. en … verschillend zijn, lijken ze op
sommige punten heel erg op elkaar.
Ze hebben bijvoorbeeld allebei ….
Een andere overeenkomst is dat …
De … is dezelfde als …
Ze lijken ook op elkaar omdat …
Ten slotte zijn ze allebei …

Schrijfkader voor het beschrijven van
verschillen
Hoewel … en … allebei … zijn, zijn er ook een
heleboel verschillen.
De … is …., terwijl de ….
Ze zijn ook anders, omdat …
Een ander punt waarop ze verschillen is …
Ten slotte …
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Verslag

Wat ik al weet
Over het onderwerp … wist ik al dat …
Ik heb nu geleerd dat …
Ik heb ook geleerd dat …
Iets anders wat ik te weten ben gekomen is dat …
Tot slot heb ik geleerd dat …

Wat ik dacht te weten
Voordat ik met het onderwerp … begon, dacht ik …
Ik had verder nog gedacht dat …, maar dat bleek niet zo
te zijn.
Toen ik er les over kreeg, ontdekte ik dat het anders
was, want …
Iets anders wat ik te weten ben gekomen is …
Tot slot heb ik geleerd dat …

Discussie

Ik wil een aantal meningen vergelijken over …
Mensen die het hiermee eens zijn, zoals …, beweren dat …
Ze voeren ook als argument aan dat …
Ten slotte vinden ze dat …
Er zijn echter ook mensen die hier heel erg tegen zijn. Zij vinden dat …
Ze hebben sterke argumenten voor hun mening, namelijk …..
Een ander tegenargument is …
Verder ..
Als je alle argumenten op een rijtje zet, vind ik dat … omdat …
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Mening

Ik wil mijn mening geven over …
Ik vind dat …
Ik heb een aantal argumenten om mijn mening te
ondersteunen;
Ten eerste …
Ook …
Een ander argument dat ik voor mijn mening heb, is dat ….
Nu snap je waarom ik vind dat …

Ik wil mijn mening geven over …
Ik vind dat …
Daar heb ik de volgende argumenten voor;
ten eerste …
ten tweede …
(ten derde …)
Er zijn ook mensen met een andere mening. Die denken …
Maar dat vind ik niet, want …
Nu snap je waarom ik vind dat …

Uitleg/ verklaring

Schrijfkader voor het beschrijven van een oorzakelijke relatie
Ik wil uitleggen hoe het komt dat …
Als …, dan …
Hierdoor …
Dan …
Dit veroorzaakt …
Dus …

Schrijfkader voor het beschrijven van een tijdsvolgorde
Ik wil uitleggen hoe …
Eerst …
Daarna …
Vervolgens …
Ten slotte …
26

Werkwijze

Schrijfkader werkwijze
Hoe maak je …
Je hebt nodig …
Eerst …
Daarna …
Vervolgens …
Ten slotte …

Bewijs
Ik wil aantonen dat …
Mijn beginpunt is …
Van hieruit kan ik afleiden dat …
Daarom …
Dit laat dus zien dat …
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10. Kijkwijzer: signaalwoorden
Een signaalwoord (ook wel verbindingswoord of indicator genoemd) is een woord of woordgroep waarmee
een verband wordt aangegeven tussen twee alinea’s of (deel)zinnen. Hiermee wordt informatie gegeven over
de opbouw van een tekst(gedeelte).

Verbanden

Signaalwoorden

Opsomming

ten eerste, ten tweede, ten …
a/b/c/,
daarnaast
tenslotte

Oorzaak - gevolg

daardoor,
op die manier,
het gevolg daarvan,
zodat,
als … dan

Chronologisch

eerst, vervolgens, daarna…

Tegenstellend

maar
terwijl
echter
hoewel
daarentegen
in plaats van
toch

Argumenterend

daarom
omdat
want
daardoor
namelijk
immers

Probleem - oplossing

een oplossing is

Voorbeeld

een voorbeeld hiervan is
je kunt hierbij denkan aan
zoals
als

Samenvattend

kortom
samenvattend

Overeenkomst

te vergelijken met
net als
zoals
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11. Kijkwijzer: Zoeken op het internet
Zoekrobotten
www.google.be

www.images.google.be

www.video.google.be

www.yahoo.com

www.altavista.com

www.excite.com

Zoekprocedures
De robot zoekt documenten waarin 1 van de trefwoorden voorkomt.
spaties

tussen trefwoorden Bv. vulkaan aardbeving
De robot geeft alle documenten waarin vulkaan of aardbeving
voorkomt.
De robot zoekt alle documenten waarin alle trefwoorden samen
voorkomen.

+

voor trefwoorden

Bv. + vulkaan + aardbeving
De robot geeft alle documenten waarin vulkaan samen met
aardbeving voorkomt.
De robot zoekt documenten met exact dezelfde uitdrukking.

“

“

rond trefwoorden

Bv. ″armoede op het platteland″
De robot geeft alle documenten waarin exact dezelfde uitdrukking
armoede op het platteland voorkomen.
De robot beperkt het zoeken tot beelden (foto’s en tekeningen).

image:

voor een trefwoord

Bv. image: landslide.jpg
De robot zoekt beelden met de naam landslide.jpg.
De robot beperkt het zoeken tot url’s

url:

voor een trefwoord

Bv. url:nasa
De robot zoekt in url’s naar het woord nasa.
De robot beperkt het zoeken tot titels.

title:

voor een trefwoord

Bv. title: dalende voedselproductie
De robot zoekt in titels naar de woorden dalende of voedselproductie.

Hoe betrouwbaar is de gevonden info?
Betrouwbare sites eindigen erg vaak op:

.gov

.org

.ac

Vind je dezelfde info op 2 of meer sites? Dan is de kans groter dat de informatie betrouwbaar is.
Controleer de gevonden info steeds in boeken, kranten en/of tijdschriften.
Kijk steeds goed naar de datum waarop de informatie werd gepubliceerd.
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12. Kijkwijzer: Bronvermelding

Medium
BOEKEN

TIJDSCHRIFTARTIKELS/
KRANTEN

CD-ROM

SOFTWARE

INTERNETSITE URL

Voorbeeld
JANSSEN, K., NELISSEN, J., NASSEN, L., Het maken van een bibliografie.
Antwerpen, Uitgeverij De Boeck, 2007, p. 25.

VANDEWEGHE, H., Anna Nijsters: Alles gebeurt hier twee jaar eerder. Humo,
21 oktober 1993, p. 145.
(anon.), BAM kruipt uit donkere tunnel. De Standaard, 31 maart 2010, p.13.

ANP (red.), Dit was 2000 – Wereldnieuws overzicht, cd-rom, Philips Interactive
Media Benelux B.V., 2001.

BAERT, M., DE HERT, W., VANCAUWELAERT, P., VISSERS K.,
Establisher versie 2.0, computerprogramma, België, Wolters Plantyn, 1999.

TAVERNIERS, V., BOSSUYT, B., Aardrijkskunde in de 2e en 3e graad.
www.begeleidzelfstandigleren.com, 20 juli 2015.
(anon.), Spanje warmt sneller op. http://knack.rnews.be/nl/actualiteit/nieuws/
wetenschap/spanje-warmt-sneller-op/article-11947142 81432.htm, 14 april 2010.

BEELDEN
Indien men beelden inlast in een tekst,
gebruikt men vaak de volledige verwijzing
onder het beeld (foto, figuur, tekening, …)

WIKIPEDIA, Augustine-vulkaan in Alaska,
http://nl.wikipedia.org/wiki/Vulkaan, 20 juli 2015.

opname

januari
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2006.

Citeren is het letterlijk overnemen van een gedachte van een andere auteur.
Citeren is aan bepaalde regels gebonden:




Je mag enkel citeren ter versterking of bevestiging van je eigen
verhaal.
Je mag enkel een klein stukje tekst citeren. Je mag dit ook enkel en
alleen doen omdat dat stukje tekst iets heel erg duidelijk verwoord of
heel erg belangrijk is in verband met je onderwerp.
Plaats de geciteerde tekst tussen aanhalingstekens!

CITEREN en
Bijvoorbeeld: ‘Vergeet niet dat de Zenne een rivier met een mager visbestand
PARAFRASEREN
blijft. Eeuwen vervuiling maak je niet in een oogwenk goed.'
Parafraseren is het in eigen woorden weergeven van de gedachte van een
andere auteur. Ook hier dient men steeds de bron te vermelden.
Wanneer men dus op één of andere manier tekstgedeelten overneemt van een
andere auteur, moet dat ook vermeld worden, zoniet is er sprake van plagiaat =
diefstal. Dit doe je aan de hand van voetnoten.
Het gebruik van voetnoten is enorm belangrijk! Elke internetsite, boek, artikel,
film, … die je gebruikt voor het schrijven van je seminarie moet te achterhalen
zijn. Dit doe je door middel van voetnoten.
CONCREET: Je hebt juist een artikel op een internetsite gelezen. Gisteren las je
ook al een hoofdstukje uit een boek. Vandaag wil je een samenvatting maken van
deze 2 teksten die je hebt gelezen. Voor de laatste punt van je samenvatting voeg
je een voetnoot in. Bijvoorbeeld:
VOETNOTEN/
BRONVERMELDING

Voetbal is een wereldwijde en erg populaire balsport waarbij twee ploegen van
elf spelers proberen de bal in het doel van de tegenstander te krijgen. De bal mag
met ieder deel van het lichaam gespeeld worden, met uitzondering van armen en
handen. In de praktijk wordt vooral met de voet gespeeld. De bal moet te allen
tijde speelbaar blijven en mag dus niet afgeklemd worden door bijvoorbeeld op de
bal te gaan liggen of deze tussen de benen te klemmen. Deze beperkingen gelden
niet voor de doelverdediger, ook wel keeper genoemd. Om goed uit de voeten te
kunnen op het grasveld, waarop meestal wordt gespeeld, dragen de spelers
= voetnoot
speciaal gefabriceerde voetbalschoenen1.
Onderaan de pagina staat de uitleg bij je voetnoot. Zo moet je onder andere
noteren welk pagina van welk boek je hebt gelezen en welke site je hebt
bezocht.

BIBLIOGRAFIE

1

Je bibliografie is de samenvatting van alle bronnen die je hebt gebruikt. Om een
overzichtelijke bibliografie te maken kan je ervoor kiezen om alle bronnen in
alfabetische volgorde te zetten. Je kan ook een onderscheid maken tussen de soort
bronnen die je hebt gebruikt (kranten, (kranten)artikels, internetbronnen).

NIJS, K., Voetbal is oorlog. Brugge, Uitgeverij Mertens, 2009, p. 30.
(anon.), Koninklijke Belgische voetbalbond. www.kbvb.be, 20 juli 2015.
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13. Kijkwijzer: PowerPointpresentatie

Aspect
1

Werk met een donkere achtergrond (bv. zwart), dat helpt bij projectie op niet witte muren
of bij invallend zijlicht.

2

Gebruik een minimale lettergrootte van 20.

3

Het lettertype moet goed leesbaar zijn, ook vanaf de laatste zitplaats.

4

Hou rekening met de volgende tips:
- Schrijf slechts 1 kernidee per dia.
- Schrijf maximaal 6 woorden per zin.
- Schrijf maximaal 8 korte zinnen per dia.

5

Plaats maximaal 2 beelden (foto’s, grafische voorstellingen) op een dia (tenzij een collage
vereist is).

6

Overdrijf niet met de opmaak: kleur, vet, schuin, animaties… : hou het sober.

7

Gebruik gepaste kleuren, arcering en symbolen zodat bij aanvulling de combinatie
overzichtelijk blijft; vooral het werken met volle kleuren levert bij opbouwende dia’ s
moeilijkheden op.

8

Overlaad het geheel niet. Het beeld wordt vlug te complex of onleesbaar.

9

Zorg voor een duidelijke structuur en voor een schematische opbouw.

10 Zorg voor een: Intro – middenstuk – samenvatting/besluit.

11 Laat de presentatie niet automatisch lopen maar laat hem werken via muisklik.

12 De presentatie moet geschikt zijn voor verdere bewerking en aanvulling.
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