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Vragen stellen aan jezelf als je leest 
 
Als je leert volgens de drie stappen, dan weet je dat je leert. Je weet ook op welke 
manier je leert. Dat doe je door in elke stap jezelf drie vragen te stellen: 
 

1. Waar over gaat deze les? Wat weet ik er al van? 
(Voorbereiding) 
 

2. Begrijp ik de les? Wat vind ik ervan? 
(Uitvoering / verwerken) 
 

3. Wat heb ik geleerd? Ben ik tevreden over mijn aanpak? 
(Terugkijken /beoordelen) 

 
In deze les ga je oefenen om vragen te stellen aan jezelf als je leest. Met lezen 
bedoelen we: het bestuderen van een schriftelijke tekst. Dat is bijvoorbeeld een 
hoofdstuk uit een boek. 
 
Lees je wel eens een hoofdstuk uit een boek en dat je daarna niet meer precies weet 
waar het over gaat? Als je aan jezelf vragen stelt als je leest, dan kun je je beter 
concentreren op de tekst. Je onthoudt dan beter wat er staat. Op die manier ben je 
studerend aan het lezen. 
 
Doel 
 
In deze les gaat het over de volgende punten: 
 

- Hoe bestudeer je een tekst? 
- Welke problemen kun je daarmee hebben? 
- Wat kun je daaraan doen? 
- Welke vragen moet je aan jezelf stellen om beter te leren lezen? 
- Wat kun je verbeteren aan je manier van lezen? 
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De drie stappen om te lezen 
 
Als je de drie stappen aanhoudt als je leest, dan stel je aan jezelf steeds de volgende 
vragen: 
 

Voorbereiden 
 
1. Wat weet ik er al vanaf? Wat moet ik leren? 
 

 Je krijgt een tekst en je vraagt je af of je al eerder iets over dit onderwerp    
gelezen of gehoord hebt. 

 Wat is de bedoeling: moet je de inhoud uit je hoofd leren? Of: moet je je 
mening geven over het onderwerp? Of: moet je ongeveer weten wat er in 
staat of moet je alle onderdelen precies kennen? 
 

2. Hoe zit de tekst in elkaar? 
 

 Je kijkt naar de structuur van de tekst: 

 Wat staat er in de titel?  

 Hebben de alinea’s eigen titels?  

 Is er een inleiding of een samenvatting?  

 Zijn er gedeelten vetgedrukt? 
 
 
 
 

Uitvoeren en verwerken 
 
3. Waar gaat de tekst ongeveer over? Begrijp ik de grote lijn? 
 

 Je leest de tekst eerst oppervlakkig door om te zien waar deze over gaat. In 
de tweede stap heb je gezien wat de belangrijkste gedeelten zijn. 

 
 
4. Begrijp ik de belangrijkste woorden? 
 

 Je zoekt woorden die je niet begrijpt op in het woordenboek. 
 
 
5. Begrijp ik precies wat er staat? 
 

 Vaak staan er vragen bij de tekst die je moet beantwoorden. Als die vragen 
er niet  zijn,dan maak je  ze zelf. Als het nodig is,  geef je je eigen mening 
over de tekst. 



Vragen stellen aan jezelf als je leest  Pagina 4 van 7 

 

Terugkijken en beoordelen 
 
 
Heb ik het goed aangepakt? Weet ik wat ik moet weten? 

 

 Je controleert jezelf: kun je met lezen ophouden? Geef jezelf een cijfer! 
 
 
 
Zes vragen, zes handelingen 
 
 
Als je aan jezelf vragen stelt, dan moet je die ook zelf beantwoorden. 
Daarom komen de zes vragen overeen met de zes handelingen. 
 
1. Je bereidt je voor op de tekst: Waar gaat de tekst over, wat wordt er van je 

verwacht? 
 
2. Je kijkt naar de structuur: wat staat er in de titel; en de koppen? Is er een 

samenvatting? 
 
3. Je leest eerst globaal: waar gaat de tekst ongeveer over? Wat is de grote lijn? 
 
4. Je zoekt de betekenis van nieuwe woorden op: begrijp ik wat er staat? 
 
5. Je leest de tekst heel precies: wat wil de schrijver zeggen en wat vind ik 

ervan? 
 
6. Controle: heb ik het goed aangepakt? Heb ik geleerd wat ik wilde weten? 
 
Soms kun je vraag 4 en vraag 5 overslaan. Dat mag als je alleen de grote lijn van 
een leestekst hoeft te kennen. 
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Een leesoefening met de zes vragen 
 
 
Zoek een tekst om deze oefening mee te maken. Je gebruikt de zes vragen en je zet 
de stappen die daar bij horen. Het is een oefening om beter te leren lezen. Je zult 
zien dat als je vaker op deze manier leest, dat je dan de stappen bijna automatisch 
gaat zetten. In het begin kost het veel tijd. 
 
 
Vraag 1:      wat weet je al? 
 
Schrijf vijf woorden op waar je aan denkt als je naar dit onderwerp kijkt. 
 
1 _______________________________________________________ 
 
2 _______________________________________________________ 
 
3 _______________________________________________________ 
 
4 _______________________________________________________ 
 
5 _______________________________________________________ 
 
 
 
 
 
Vraag 2: Hoe is de tekst opgebouwd? De titel en de kopjes. 
 
 

 Lees de titel en de inleiding.  
Heb je al een idee waar de tekst over zal gaan? 

 

 Lees daarna de kopjes.  
Weet je nu al meer. 

 
 
  



Vragen stellen aan jezelf als je leest  Pagina 6 van 7 

Vraag 3: Waar gaat de tekst ongeveer over? 
 
Je leest de hele tekst globaal door.  
Dat betekent: in grote lijnen. Je hoeft niet meteen alle moeilijke woorden eruit te 
halen. Je hoeft ze ook niet meteen op te zoeken. Je houdt je aandacht vooral op de 
grote lijn. 
 

 Onderstreep de zinnen die volgens jou het belangrijkste van de tekst 
vertellen. 

 

 Schrijf dat belangrijkste deel van de tekst hieronder in enkele zinnen op. 
 

 Onderstreep met een andere kleur pen de belangrijke woorden die je niet 
direct begrijpt. 
 

 
 
Vraag 4: Begrijp ik alle belangrijke woorden? 
 
Zet de moeilijke woorden die je onderstreept hebt in het vorige stukje onder elkaar en 
schrijf van elk woord de betekenis op. Dat doe je als volgt: zoek ieder onderstreept 
woord nog eens op in de tekst en lees de zinnen die ervoor en erachter staan. Je 
haalt de betekenis van het woord uit het zinsverband. 
 
 Moeilijke woorden     Betekenis 
 
____________________________             ________________________________ 
 
_____________________________           ________________________________ 
 
_____________________________           ________________________________ 
 
_____________________________           ________________________________ 
 
_____________________________            ________________________________ 
 
_____________________________            ________________________________ 
 
_____________________________            ________________________________ 
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Vraag 5:  Begrijp ik precies wat er staat? 
 
Precies lezen houdt in dat je elke alinea goed leest en bekijkt. Je moet precies weten 
waar het over gaat. Als je bij alle alinea’s de vragen stelt gaat het beter. Je geeft 
jezelf antwoord op deze vragen. Als je het antwoord niet weet, dan moet je de tekst 
nog eens goed doorlezen. 
 
Voorbeelden van vragen die je jezelf kunt stellen zijn: 
 
1. Wat betekent xxxx? 
2. Waarom vond xxxx het tijd voor actie? 
3. Wat heeft xxxxx gedaan om die verkoop te bevorderen? 
 
 
 
Vraag 6: Heb ik het goed aangepakt? Weet ik alles?  
 
 
Je houdt op met lezen als je het idee hebt dat je de tekst goed begrepen hebt en als 
je er zeker van bent dat je de vorige 5 stappen goed hebt gezet. De laatste stap is de 
controle. 
 
- Welke stappen heb je goed gezet? 
- Waar ben je nog onzeker over? 
 
 
 


