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INTRODUCTIE 

Je hebt je in de vorige uitleg leren oriënteren en voorbereiden op een tekst. Op die manier 
kun je al snel zien met wat voor soort tekst je te maken hebt. Je hebt gezien hoe je via de 
structuur, titel en kopjes al kunt zien waar de tekst ongeveer over gaat. Je hebt ook geleerd 
hoe je de bron kunt vinden en hoe je betrouwbaarheid van die bron kunt inschatten. Verder 
heb je geleerd hoe je het onderwerp en de hoofdgedachte van een tekst kunt bepalen. 

AAN HET EINDE VAN DEZE MODULE: 

- Kun je (nog beter) het onderwerp uit een tekst bepalen. 
- Kun je (nog beter) een hoofdgedachte van een tekst bepalen.  
- Kun je tekstverband uitspraak-voorbeeld herkennen (aan signaalwoorden). 
- Kun je tekstverband tegenstelling herkennen (aan signaalwoorden). 
- Kun je tekstverband opsomming herkennen (aan signaalwoorden). 
- Kun je tekstverband vergelijking herkennen (aan signaalwoorden). 
- Kun je tekstverband oorzaak-gevolg herkennen (aan signaalwoorden). 
- Kun je tekstverband argument herkennen (aan signaalwoorden). 
- Kun je tekstverband conclusie herkennen (aan signaalwoorden). 
- Kun je de aanwijswoorden herkennen en verklaren. 

Je kunt je vaardigheden daarna toetsen met een tussentijdse toets. Tijdens deze uitleg kun 
je oefenen met opdrachten die op de e-learning (onderdeel Nederlands, lezen) staan. Er 
staat steeds aangegeven welke opdracht(en) je kunt oefenen. Veel succes!  

WAAROM BELANGRIJK? 

Het herkennen van tekstverbanden en verwijswoorden helpt je om snel hoofd – en bijzaken 
uit een tekst te halen. Wanneer je een tekstverband begrijpt, wordt de strekking van een 
tekst duidelijk. Wat wil de tekst eigenlijk vertellen?  
 
Deze uitleg is een goede voorbereiding op je toets Nederlands 2F.  
 
 
 

1. HERHALING UITLEG 1 

 

Voor dat we verder gaan met uitleg 2, Nederlands, begrijpend lezen, herhalen we kort de 

vorige uitleg.  
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In de vorige uitleg heb je gezien en geleerd dat een tekst bestaat uit kleinere blokjes tekst, 

alinea’s. Alle zinnen in een alinea gaan over dezelfde kant van het onderwerp. Qua inhoud 

horen alle zinnen in een alinea dus bij elkaar, de zinnen vormen samen een eenheid.  

 

Een tekst gaat over een bepaald onderwerp en de alinea’s bespreken de verschillende kanten 

van dat onderwerp. Die verschillende kanten van het onderwerp noemen we 

deelonderwerpen. Zo kan het onderwerp zijn “honden”, terwijl de deelonderwerpen 

“soorten honden”, “eten en drinken”,“verzorging” en “leeftijd” zouden kunnen zijn.  

 

Bijna in iedere alinea staat bovendien een zogenaamde “kernzin”. In de kernzin staat de 

belangrijkste informatie van die alinea over het hoofdonderwerp van de tekst. De kernzin kun 

je bijna altijd op een vaste plaats terugvinden. De kernzin is meestal de eerste, de tweede of 

de laatste zin van de alinea. De andere zinnen van de alinea zijn een soort van extra uitleg of 

voorbeeld van de kernzin. 

 

 

MAAK NU DE OPDRACHTEN: 

20. Herhaling 1 

21. Herhaling 2 

22. Herhaling 3 

23. Herhaling 4 

Via: www.mijnblauw.nl > Nederlands > Lezen 

 

 

http://www.mijnblauw.nl/
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TEKSTVERBANDEN EN 
SIGNAALWOORDEN 

 
Zinnen en alinea’s staan niet zomaar achter elkaar. Ze staan in verband met elkaar. Zo kan in 
een zin een uitspraak worden gedaan, terwijl in de zin erna een voorbeeld staat. We 
bespreken hierna verschillende tekstverbanden en signaalwoorden. De eerste is: uitspraak – 
voorbeeld.  

2. UITSPRAAK-VOORBEELD 
 

 

Bijvoorbeeld:  

Zin 1: Het Nederlands elftal heeft in de loop der jaren veel geweldige spelers gekend.  

Zin 2: Denk bijvoorbeeld aan spelers als Marco van Basten, Ruud Gullit, Frank Rijkaard, Dennis 
Bergkamp en Wesley Sneijder. 

 

Zoiets noemen we een zinsverband. 

Zo’n zelfde verband kan ook tussen alinea’s bestaan.  

 

Bijvoorbeeld: 

Alinea 1: Vroeger hadden de mensen in Middelburg nooit last van overlast door jongeren. De 
laatste jaren echter is de overlast stevig toegenomen. De burgers van Middelburg krijgen 
steeds meer last van jongeren die vernielingen aanrichten. 

Alinea 2: Denk bijvoorbeeld aan het bekliederen van bushokjes, het in brand steken van 
prullenbakken en het gooien van eieren tegen de ramen van omwonenden van hangplekken. 
De lijst met vernielingen wordt steeds langer en langer.  
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Zo’n verband tussen twee alinea’s noemen we een alinea verband. Het verband tussen zinnen 
en alinea’s kun je bepalen door goed naar de inhoud te kijken. Ook wordt het verband vaak 
aangegeven door een zogenaamd signaalwoord.  

Een signaalwoord geeft als het ware een seintje dat er een bepaald verband aankomt. Het 
woord bijvoorbeeld is zo’n signaalwoord. Dit woord geeft het verband “voorbeeld” aan. Er 
zijn best veel verbanden. 

 

Bijvoorbeeld:  

Kijk eens naar deze 3 zinnen. Welk zinsverband hoort volgens jou bij de volgende drie 
zinnen?  

1.Ik vind junkfood erg lekker, bijvoorbeeld hamburgers van McDonald’s en pizza’s. 

2. Youssef is een goede voetballer, zo scoorde hij vorige week drie keer in één wedstrijd. 

3. Thuis speel ik veel spelletjes, waaronder PES, FIFA en OSM. 

 

Het tekstverband dat we hiervoor hebben bekeken heet uitspraak – voorbeeld. Dit betekent 
dat ergens in de tekst iets wordt gezegd, waarna de schrijver één of meer voorbeelden geeft. 
Hier horen de volgende signaalwoorden bij: 

 –Bijvoorbeeld;  

–Waaronder;  

–Zo;  

–Zoals;  

–Ter illustratie;  

–Onder andere;  

–Onder meer.  

Wanneer je deze woorden in een tekst tegenkomt, geven ze meestal een uitspraak – 
voorbeeld tekstverband aan. We oefenen met uitspraak – voorbeeld in de volgende 
opdrachten:  
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MAAK NU DE OPDRACHTEN: 

24. Uitspraak – VB 1  

25. Uitspraak – VB 2 

26. Uitspraak – VB 3 

Via: www.mijnblauw.nl > Nederlands > Lezen 

 

3. TEGENSTELLING 
 

Er bestaan ook andere verbanden. Bekijk deze zinnen eens: 

 

Voorbeeld:  

1. 

Ik heb donkere haren, maar mijn broertje heeft blond haar. 

2. 

Yassin kwam nooit te laat, zijn vriend Joost was echter nooit op tijd. 

3. 

Sharon gaat graag op stap, haar vriendin daarentegen is een echte huismus. 

 

 

Het verband dat we hier bekijken heet tegenstelling. Dit betekent dat ergens in de zin/tekst 
iets wordt gezegd, waarna de schrijver in de volgende zin of alinea het tegenovergestelde 
beweert.  

 

 

http://www.mijnblauw.nl/
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Hier horen de volgende signaalwoorden bij: 

 –Maar;  

–Echter;  

–Daarentegen;  

–Of; 

 –Integendeel. 

 

MAAK NU DE OPDRACHTEN: 

27. Tegenstelling 1  

28. Tegenstelling 2 

Via: www.mijnblauw.nl > Nederlands > Lezen 

 

4. OPSOMMING 

Een ander tekstverband is de opsomming of het opsommend verband. Na een uitspraak 
worden dan verschillende zaken opgesomd die allemaal met deze uitspraak te maken 
hebben.  

 

Bijvoorbeeld: 

In mijn vrije tijd doe ik veel verschillende dingen. Ik lees erg graag. Verder ga ik twee keer per 
week  fitnessen. Ik doe ook nog aan voetbal. Daarnaast ga ik vaker met een paar vrienden 
biljarten. Bovendien werk ik op zaterdag als vrijwilliger op een kinderboerderij. Tot slot ga ik 
minstens tweekeer per maand naar de bioscoop. 

 

Hier worden allemaal dingen opgenoemd die de ik-persoon in zijn vrije tijd doet. Deze lijst 
van hobby’s noem je een opsomming. Je kunt in dit voorbeeld ook al een aantal 
signaalwoorden zien. Laten we nog een tweede voorbeeld bekijken. 

http://www.mijnblauw.nl/
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Bijvoorbeeld: 

Ik moet vandaag nog een hoop werk doen. Allereerst moet ik mijn kamer opruimen. Ten 
tweede moet ik het gras maaien. Daarna moet ik boodschappen gaan doen voor het 
weekend. Tevens moet ik dan het lege glaswerk weggooien. Ik moet niet vergeten dat ik nog 
twee brieven moet versturen voor het weekend. 

 

Bij een opsomming horen de volgende signaalwoorden:  

–Ten eerste, ten tweede, enz.;  

–Tot slot;  

–Tenslotte;  

–Ook;  

–Verder;  

–Daarnaast;  

–Tevens;  

–Bovendien;  

–Nog. 

 

MAAK NU DE OPDRACHTEN: 

29. Opsomming 1  

30. Opsomming 2 

Via: www.mijnblauw.nl > Nederlands > Lezen 

 

 

 

http://www.mijnblauw.nl/
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5. VERGELIJKING 

Een ander tekstverband is de vergelijking. Bij een vergelijking worden twee dingen naast 

elkaar gehouden.  

 

Bekijk de volgende voorbeelden.  

In vergelijking met mijn vorige school, zijn hier veel meer leerlingen.  

Vanavond eet ik pizza, hetzelfde at ik gisteravond. 

Net zoals in Nederlands, spreken ze ook in Suriname Nederlands. 

 

In deze voorbeelden worden dingen met elkaar vergeleken. Twee scholen worden met elkaar 
vergeleken, het avondeten van twee avonden wordt vergeleken en de talen van twee landen 
worden met elkaar vergeleken. Signaalwoorden van een vergelijking zijn:  

–Zoals;  

–Hetzelfde;  

–In vergelijking met.  

Wanneer je twee dingen met elkaar vergelijkt, dan kunnen er overeenkomsten 
ontstaan of juist verschillen. Er moet dus eerst een vergelijking zijn voordat je kunt gaan 
kijken naar overeenkomsten of verschillen. Een overeenkomst betekent dat iets hetzelfde is 
als ergens anders, terwijl een verschil juist betekent dat het anders is.  

 

Bekijk het volgende schema voor een paar voorbeelden. 

Overeenkomst Verschil 
Mijn vader en ik zijn beide blond. In tegenstelling tot mijn moeder, heb ik 

bruine ogen. 
Net zoals Daan, scoorde Roy ook twee keer. Ik heb blonde haren, mijn moeder echter 

heeft bruin haar. 
Stephanie heeft hetzelfde aan als Denise. Stef is te laat, maar Robin was precies op tijd. 
We zijn allemaal op tijd in de les.  
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Ook overeenkomst en verschil hebben signaalwoorden: 

Overeenkomst Verschil 
Beide Maar 
Allemaal Echter 
Ook In tegenstelling tot  
Net zoals  
Hetzelfde  
Zowel  
 

MAAK NU DE OPDRACHTEN: 

31. Vergelijking 1  

32. Vergelijking 2 

33. Vergelijking 3 

Via: www.mijnblauw.nl > Nederlands > Lezen 

 

6. OORZAAK-GEVOLG 

Een ander tekstverband heet oorzaak – gevolg. Bekijk de volgende zinnen eens. 

Ricardo had een voetbalwedstrijd.  

Hij is met zijn voet in een kuiltje terecht gekomen.  

Hij is naar het ziekenhuis gebracht en er is een röntgenfoto gemaakt.  

Ze konden daarop zien dat hij zijn enkel gebroken had. 

De oorzaak is wat is er gebeurd is met het onderwerp van de tekst. De tekst gaat over 
Ricardo. Ricardo is met zijn voet in een kuiltje terecht gekomen. De oorzaak is hier dus dat 
Ricardo met zijn voet in een kuiltje is gekomen. Het gevolg is wat er daarna is gebeurd. Wat 
is er gebeurd omdat Ricardo met zijn voet in een kuiltje terecht is gekomen? Hij heeft zijn 
enkel gebroken. Dat is dan het gevolg.  

 

 

http://www.mijnblauw.nl/
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Laten we nog een paar voorbeelden bekijken. 

 

 

Voorbeelden: 

De vrachtwagen met eieren kantelde, waardoor het een grote smeerboel werd.  

OORZAAK        GEVOLG  

Hij kreeg een 1 voor zijn toets omdat hij probeerde te spieken. 

GEVOLG     OORZAAK   

De dikke boom was omgewaaid vanwege de harde storm. 

GEVOLG     OORZAAK   

De aardbeving veroorzaakte voor miljoenen euro’s aan schade. 

OORZAAK     GEVOLG 

 

 

Zoals je in de voorbeelden kunt zien, is het niet altijd zo dat de oorzaak eerst in de zin staat 
en het gevolg op de tweede plek staat. De oorzaak is de reden waarom iets is gebeurd, 
datgene wat het eerste gebeurd is. Het gevolg is daarna pas gebeurd. Zonder oorzaak is er 
geen gevolg. De signaalwoorden die bij oorzaak – gevolg horen zijn:  

–Daardoor;  

–Waardoor; 

 –Hierdoor;  

–Vanwege;  

–Doordat;  

–Zodat;  

–Omdat. 
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MAAK NU DE OPDRACHTEN: 

34. Oorzaak-gevolg 1  

35. Oorzaak-gevolg 2 

36. Oorzaak-gevolg 3 

37. Oorzaak-gevolg 4 

Via: www.mijnblauw.nl > Nederlands > Lezen 

 

 

7. ARGUMENT 

Het volgende tekstverband is dat we willen bespreken is uitspraak – reden / argument. 
Eigenlijk zijn dit twee verschillende tekstverbanden, die we voor het gemak even samen 
hebben gepakt. Een reden geeft aan waarom iemand iets doet, een argument geeft aan 
waarom iemand iets vindt.  

Bekijk het volgende schema voor een paar voorbeelden. 

Reden Argument 
Hij was te laat, daarom moet hij zich morgen 
melden. 

Het is goed dat hij zich moet melden, omdat 
je gewoon op tijd hoort te zijn. 

Miguel moet meer aan sport doen, want hij 
krijgt een buikje. 

Mensen moeten minder vlees eten, want dan 
krijgen dieren een beter leven. 

Ze wil gaan winkelen omdat ze nieuwe 
kleren nodig heeft. 

 

 

Ook reden en argument hebben signaalwoorden: 

Reden Argument 
Want Want 
Daarom Daarom 
Omdat Omdat 
 

http://www.mijnblauw.nl/
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MAAK NU DE OPDRACHTEN: 

38. Argument 1 

39. Argument 2 

Via: www.mijnblauw.nl > Nederlands > Lezen 

 

8. CONCLUSIE 

Het laatste tekstverband dat we zullen bespreken is de conclusie. We hebben in het eerste 
hoofdstuk al gezien dat een conclusie vaak in het slot van een tekst staat. Dit betekent dat 
een conclusie best belangrijk is wanneer je een tekst wil begrijpen. Een conclusie is een soort 
van eindoordeel over iets wat eerder is gezegd in de tekst. Bekijk het volgende voorbeeld 
maar. 

Mark was erg tevreden met zijn zes voor wiskunde, maar Robert was teleurgesteld vanwege 
zijn zes. De reacties op de cijfers voor het proefwerk waren dus erg wisselend. 

Signaalwoorden die bij een conclusie horen zijn: 

 –Dus;  

–Conclusie;  

–Concluderen. 

 

MAAK NU DE OPDRACHT: 

40. Conclusie 

Via: www.mijnblauw.nl > Nederlands > Lezen 

 

 

 

 

http://www.mijnblauw.nl/
http://www.mijnblauw.nl/
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9. VERWIJSWOORDEN 

In teksten staan woorden die verwijzen naar andere woorden in de tekst. Bijvoorbeeld: 

Ik heb voor moeder een bosje bloemen gekocht, want daar houdt ze zo van. 

In deze zin verwijst “ze” naar “moeder”. Dit noem je een verwijswoord. Verwijswoorden 
kunnen naar een woord verwijzen, maar ook naar een groepje woorden. Bekijk de volgende 
voorbeelden maar. 

Ik heb voor mijn verjaardag het nieuwe thuisshirt van Fortuna gevraagd, want dat vind ik zo 
mooi. 

“Dat” verwijst hier naar “het nieuwe thuisshirt van Fortuna”, dat is een heel stuk van de zin. 
Om er achter te komen waar een verwijswoord precies naar verwijst, moet je jezelf 
eigenlijk een vraagstellen. Wat vind ik zo mooi? Wie houdt daar zo van? Het antwoord op 
dat soort vragen geeft aanwaar een verwijswoord precies naar verwijst. 

 

 

MAAK NU DE OPDRACHTEN: 

41. Verwijswoorden 1 

42. Verwijswoorden 2 

Via: www.mijnblauw.nl > Nederlands > Lezen 

 

 

 

OM JEZELF TE TOETSEN KUN JE NU DE TUSSENTIJDSE TOETS MAKEN. LOG IN OP 
WWW.MIJNBLAUW.NL EN KIES VOOR DE VOLGENDE TOETS VOOR HET ONDERDEEL 
NEDERLANDS:  

TUSSENTIJDSE TOES BEGRIJPEND LEZEN 2. SUCCES! 

http://www.mijnblauw.nl/
http://www.mijnblauw.nl/

