
 

© 2020 l Daniëlle van der Zalm, Leer-en gedragsspecialist l Alle rechten voorbehouden 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Titel: 2. Begrijpen, inleven en uitleggen 

 Op Maat Begrijpend lezen groep 8 

Auteur: Daniëlle van der Zalm 

Eerste druk,  2020 

 
---- 

Copyright © 2020 - Daniëlle van der Zalm 

 

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand 

of openbaar gemaakt in enige vorm, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën of op enige andere manier, zonder 

voorafgaande schriftelijke toestemming van Daniëlle van der Zalm. 



 

© 2020 l Daniëlle van der Zalm, Leer-en gedragsspecialist l Alle rechten voorbehouden 

2. BEGRIJPEN, INLEVEN EN UITLEGGEN  

 Start 
 Terugblik 
 
-    Wat heb je tot nu toe geleerd? 
-    Heb je de afgelopen week leesstrategieën ingezet? Zo, ja bij welke vakken en wat was je 
     ervaring? 
 
 
 Voorkennis activeren 

-  Er worden vragen gesteld over begrijpen, inleven, uitleggen. 

 

 

    DE VRAGEN 

1. Wat bedoelen we bij begrijpend lezen met de W-H vragen? 
 

2. Wat is het verschil tussen een feit en een mening? 
 

3. Wat is het verschil tussen letterlijk en figuurlijk taalgebruik? 
 
      4.     Wat kun je doen als je een woord niet begrijpt in de tekst? 
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Begrijpen, inleven, uitleggen 
 
Begrijpen, inleven en uitleggen betekent: de betekenisrelaties tussen zinnen en alinea’s begrijpen, 
nauwkeurig lezen, woordbetekenis, beeldspraak en leestekens begrijpen. 
  

         Tekst 1  
 

              Het leven in 2050 
 

1. Om kwart over zeven wordt Sven wakker. De 
verlichting staat aan, zodat zijn hersenen door 
hebben dat hij uit mijn bed moet. Sven slaat zijn 
dekbed op waardoor de verlichting in de 
badkamer en de gang aan gaat. Hierdoor kan hij 
gemakkelijk de weg naar de badkamer vinden 
zonder dat hij zijn tenen stoot. 

 
2. Terwijl hij een douche neemt, kijkt hij op de 

glazen douchewand om te kijken welke 
activiteiten hij vandaag gaat doen. Als hij na het 
douchen door de gang loopt, hoort hij zijn zus 
Lieke. Zijn zus staat op de Kids Energy Trainer. 
Terwijl ze staat te springen op de trainer wordt de 
bewegingsenergie omgezet in elektriciteit. 

 
3. Vervolgens loopt Sven naar beneden naar de 

keuken. Ontbijten kan snel, omdat alles al klaar 
staat. Die broodjes afbakken net voordat je uit je 
bed komt is echt een werelduitvinding, denkt 
Sven. Via een smarthorloge, die een 3D beeld van 
de persoon waarmee je belt boven je scherm laat 
zien, heeft hij nog even contact met zijn moeder 
die al op haar werk is. Hierdoor lijkt het net of ze 
gewoon voor hem staat. Dat is echt fijn! 

 
4. Nu snel naar school. Hij geeft de deur een duw en 

deze opent zich vanzelf. Sleutels zijn niet meer 
nodig. Dat is echt iets uit het verleden.” Handig 
hoor, die nieuwe technologie”, zegt Sven. Het 
blijft gek om zonder een tas te vertrekken naar 
school. Het enige wat hij nodig heeft, is een 
smarthorloge waarmee je kunt telefoneren, 
fotograferen, maar ook alle informatie die je 
wenst kunt opzoeken en opslaan. Bovendien gaat 
hij morgen op schoolreis. Gezellig met de hele 
klas in de spaceshuttle naar de maan om even te 
kunnen genieten van het uitzicht op aarde. 
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Let op: Weet je de betekenis van een woord niet, vraag het! 
 
Lees vraag 1 en lees daarna tekst 1, geef dan het antwoord. 
 
1. Lees van tekst 1 de 3e alinea. 
             Wat wordt in de 3e alinea bedoeld, met de laatste zin “Hierdoor lijkt het net of ze                                                                                                
             gewoon voor hem staat.”? 
 
A. Het lijkt alsof zijn moeder voor hem staat. 
B. Er wordt nagebootst dat zijn moeder voor hem staat. 
C. Het lijkt alsof hij voor een 3D beeld staat. 
 
2.  Lees: Handig hoor, die nieuwe technologie.  (alinea 4 r.3,4) 
             Wat blijkt uit deze zin? 
 
A.  Dat hij verbaasd is. 
B.  Dat hij het verleden terug wil. 
C.  Dat hij zeer tevreden is. 
 

Tekst: 

De buurvrouw trok spierwit weg en stamelde de woorden: “Wie weet wat ze allemaal hebben 
meegenomen uit mijn huis. Het is zo’n rommel. Overal in huis zijn kasten en deuren open gemaakt en 
liggen er spullen op de grond. Ik moet maar gauw de politie bellen”! 

 
3.     Welke informatie kun je uit bovenstaande tekst afleiden? 
 
A. De buurvrouw is haar spullen kwijt. 
B. Er is ingebroken bij de buurvrouw. 
C. De politie kwam niet naar de buurvrouw. 
 
4.      Wat wordt er bedoeld met de buurvrouw trok spierwit weg? 
 
A. De buurvrouw ziet wit, omdat ze onder de verlichting stond. 
B. De buurvrouw ziet wit, omdat ze geschrokken is. 
C. De buurvrouw ziet wit, omdat ze zich niet lekker voelt. 
 
Iets afleiden uit de tekst betekent: je begrijpt iets, dat er meestal niet letterlijk staat. 
Je moet een beetje kunnen doordenken. 

Onthoud: Wat niet letterlijk in een tekst staat, kun je er vaak wel uit afleiden. 
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Begrijpen, inleven, uitleggen 
 
Begrijpen, inleven en uitleggen betekent: de betekenisrelaties tussen zinnen en alinea’s begrijpen, 
nauwkeurig lezen, woordbetekenis, beeldspraak en leestekens begrijpen. 
 

Tekst 2  
 
Honden 
 
Wat moet je weten, voordat je een hond koopt? 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ook al zullen we het niet meteen denken, de hond is een roofdier. De hond stamt af van de 
hondachtigen, waartoe ook wolven, vossen en jakhalzen behoren. De tamme hond zoals wij die 
kennen stamt af van de wolf. Wij kennen de hond natuurlijk vooral als huisdier, maar er zijn ook 
honden die in het wild leven, zoals de wilde hond. 
 
Honden hebben hele goede …*… en horen zelfs beter dan de mens. Ze kunnen geluiden horen die te 
zacht of te hoog voor ons zijn en weten precies waar het vandaan komt. Honden kunnen minder 
goed kleuren waarnemen. De kleuren zijn wat grauwer. Echter hebben ze wel een breder blikveld, 
omdat de ogen aan de zijkant van de kop zitten. En ze kunnen vooral in het donker en in ….^…  heel 
goed zien. De snuit zit aan de voorkant van de kop. Hoe langer de snuit, hoe beter de hond kan 
ruiken. Een hond gebruikt zijn scherpe neus om te kunnen jagen. 
 
Echter wordt de neus ook gebruikt om de omgeving in de gaten te houden en om met andere 
honden te communiceren. Honden zijn gewend om de omgeving waarin ze leven af te bakenen, door 
hun territorium aan te geven. Ze doen dit met geursporen, ook wel geurvlaggen genoemd. Dat 
betekent dat ze hier en daar een beetje urine (door te plassen) achter laten. Hiermee waarschuwen 
ze andere honden om niet in hun buurt te komen.  
 
Tip:  
Wie een leuk hondje wil kopen en gaan opvoeden, moet beseffen dat het van oorsprong een roofdier 
is. Tamme honden zijn zeer geschikt om als huisdier te houden. Bedenk echter wel dat een hond 
aandacht vraagt en drie keer per dag moet worden uitgelaten. En bedenk welk type hond bij je past. 
Er zijn namelijk 300 verschillende rassen en elk ras heeft bepaalde karaktereigenschappen en  een  
aanpak nodig die daar bij past. 
                                                                                                                                                                                   © Daniëlle van der Zalm 
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Let op: Weet je de betekenis van een woord niet, vraag het! 
 
Lees vraag 5 en lees daarna tekst 2, geef dan het antwoord. 
 
5. Welk woord hoort op de plaats van *? 
 
A. oren 
B. ogen 
C  neus 
 
6. Welk woord hoort op de plaats van ^? 
 
A.  de middag 
B.  de ochtend 
C.  de schemering 
  
7.       Waarom bakenen honden hun omgeving af? 
 
A. Om ervoor te zorgen dat ze hun jongen rustig kunnen grootbrengen. 
B. Ze vinden dit leuk om te doen. 
C. Om aan te geven dat er geen soortgenoten mogen komen in hun leefgebied.  
D. Omdat ze nu eenmaal ergens moeten plassen. 
 
8.  Lees: Wie een leuk ….. roofdier is.  (alinea 4 r.1) 

       Wat is de bedoeling van de schrijver? 
 

A. Hij doet een voorstel. 
B. Hij geeft een waarschuwing. 
C. Hij geeft een toelichting. 
 
9.  Wat betekent territorium? 
 
A. waarschuwen 
B. afgebakend leefgebied  
C. communiceren 
 
10.       Anja wil een website over honden bouwen. Tussen haar eigen tekst en foto’s wil zij  
            bewegende plaatjes plaatsen. Welke zoekwoorden kan Anja gebruiken om de           
            plaatjes te vinden? 
 
A. hond, foto 
B. hond, weblog 
C. hond, huisdieren 
D. hond, animatie 
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Begrijpen, inleven, uitleggen 
 
Begrijpen, inleven en uitleggen betekent: de betekenisrelaties tussen zinnen en alinea’s begrijpen, 
nauwkeurig lezen, woordbetekenis, beeldspraak en leestekens begrijpen. 
 

Tekst 3 
 
De truc 
 
Bij deze truc leer je de papegaai praten. 
 
Voor het aanleren van het praten is het noodzakelijk dat je papegaai tam is en  iets lekkers uit je 
hand kan eten. 
 
 
 
 
De training 
 
1. Ga bij de kooi staan en geef het commando: “Hallo allemaal”. 
Als er nog niets gebeurt herhaal je het commando.  Beloon de vogel direct met een schijfje appel, 
zodra hij begint te spreken. Hierdoor leert hij direct te gehoorzamen. 
 
2. Houd meerdere korte trainingssessies van ongeveer 15 minuten per dag, bij voorkeur elke dag 
op dezelfde tijden. Train alleen als de papegaai niet overstuur is. 
 
3. Wanneer het napraten goed gaat kun je de papegaai woorden leren. Laat een voorwerp zoals 
een telefoon aan de vogel zien. Zeg dan herhaaldelijk: “telefoon”, totdat het goed gaat. 
 
4. Laat vervolgens alleen de telefoon nog zien en dan zal de papegaai ” telefoon” zeggen. Beloon 
dit met iets lekkers. 
  
Let tot slot op met wat je zegt.  Spontane reacties die je tegen je broertje of je zusje zegt als je 
boos bent kunnen zomaar opgepikt worden door je papegaai. Voor je het weet heeft je papegaai 
scheldwoorden aangeleerd en dat is vast niet de bedoeling! 
                                                                                                                                       ©  Daniëlle van der Zalm 
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11.        Lees de zin: “Bij deze truc leer je de papegaai praten.” 
              Voor welk ander woord kan je “praten” vervangen? 
 
A. babbelen 
B. kletskoek 
C. nonsens 
 
 
12.       In de tweede alinea (Voor het... t/m ...kan eten.) lees je het woord noodzakelijk. 

Welk woord past het best bij de tweede alinea? 
 
A. aantal 
B. gevolg 
C. voorwaarde 
 
13.        Lees van tekst 3 “De truc” de laatste alinea. 

   Wat is de bedoeling van de schrijver? 
 

A. Hij geeft een argument. 
B. Hij wil je overhalen. 
C. Hij geeft een voorbeeld. 
D. Hij geeft een waarschuwing. 
 
  
14.      Lara is na het lezen van de tekst enthousiast geworden en wil zelf ook haar  
            papegaai trucjes leren. Op welke link moet zij klikken? 
 
A. trucjes 
B. hoe leer ik mijn vogel trucjes 
C. een papegaai trainen 
 
 
15.      Welk woord past de open plaats? 
 
Een peuter uit het Amerikaanse Beverly Hills heeft al de foto’s van zijn ouders verscheurd. 
De driejarige jongen …………………………. de foto’s met een oud boek. 
 
A. vernielde 
B. vervoerde 
C. verwarde 
D. verwisselde 
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Begrijpen, inleven, uitleggen 
 
Begrijpen, inleven en uitleggen betekent: de betekenisrelaties tussen zinnen en alinea’s begrijpen, 
nauwkeurig lezen, woordbetekenis, beeldspraak en leestekens begrijpen. 
 

Tekst 4 
  
Waarom is bewegen gezond? 
 
Bewegen is leuk en heel belangrijk! Bewegen is gezond, dat is inmiddels bij veel mensen bekend. 
Toch bewegen we steeds minder door het gebruik van de computer, internet, televisie en mobiele 
telefoon. Voor je het weet is er weer één uur voorbij en ben je niet actief geweest.  
Bewegen is gezond! Dat hoeft niet alleen maar sport te zijn, maar ook rennen, fietsen, stoeien, 
klimmen, voetballen en skeeleren vallen hieronder. Bewegen is gezond, maar waarom is bewegen 
gezond?  
 
Per dag één uur bewegen heeft veel voordelen. Ten eerste voel je je na het sporten of intensief 
bewegen meteen prettiger en …*…..  Je kunt beter slapen en hebt bovendien meer energie om alle 
dingen te doen die je dagelijks onderneemt. 
 
Ten tweede is het goed om te bewegen, omdat je op deze manier veel ziektes en kwaaltjes kan 
voorkomen. Door te sporten krijg je meer kracht, snelheid en wordt je uithoudingsvermogen groter. 
Kortom, bewegen houdt je botten en spieren sterk en houdt je lichaamsgewicht op peil. Daarnaast 
leer je tijdens het sporten andere kinderen kennen, waardoor je leert omgaan met gevoelens van 
anderen en van jezelf.  
 
Bewegen en leren 
Sommige mensen zijn bang dat je door te sporten op school minder gaat presteren. Ze denken dat je 
door sport moe wordt en dan geen energie meer hebt voor de les. Dat blijkt niet waar te zijn. 
Kinderen die meer gaan sporten kunnen zich juist beter concentreren in de klas en halen daarom 
betere schoolresultaten. Daarom vind ik het dus goed om te bewegen voordat de les begint. Dan heb 
je al een portie beweging gehad, voordat de school begint en kan het leren goed beginnen. Je kunt 
denken aan op de fiets of lopend naar school gaan.  
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Lees tekst 4. 
 
16.        Lees tekst 4, de laatste alinea. 

       Wat wil de schrijver met de zin “Daarom vind … les begint.”? 
 

A. een feit geven 
B. een mening geven 
C. informatie delen 
D. de lezer leren hoe je iets moet doen 
 
17.     Welk woord hoort op de plaats van *? 

A. fitter 
B. minder fit 
C. vrolijker 
 
18.  Waarom vindt de schrijver bewegen gezond? 
 
A. Omdat je je na het sporten prettiger en fitter voelt. 
B. Door bewegen voorkom je ziektes en houdt je je botten en spieren sterk, volgens de  
     schrijver. 
C. Omdat je je dan beter kunt concentreren en je schoolresultaten omhoog gaan. 
D. Zowel antwoord A, B en C zijn juist. 
 
19.   Wilmer uit Naaldwijk wil gaan sporten bij hem in de buurt. En is op zoek naar een  
         leuke sportschool die bij hem past. Op welke link kan hij het beste klikken? 
 
A.         Op zoek naar fitness, wellness en beauty in Naaldwijk ... 
             https://www.avilas.nl 
          Fitness. Sportschool Avilas helpt je aan een gezonder lichaam en een beter figuur. Nieuwe     
          leden starten met een Gratis Proefweek! Lees meer 

 

B.     Sportscholen en sportleraren Naaldwijk | De Telefoongids 
          https://www.detelefoongids.nl/.../naaldwijk/3-1 
          12 resultaten voor Sportscholen en sportleraren in Naaldwijk. Vind telefoonnummers, 
         adressen, websites, e-mail, openingstijden en meer in De Telefoongids & Gouden Gids » 
       
C.      Sportscholen in naaldwijk « Regiofitness 
         www.regiofitness.nl/fitness-in/naaldwijk 
         Fitnesscentra en sportscholen in Naaldwijk. Vind het fitnesscentrum dat kan voldoen aan jouw                        
        persoonlijke sportieve wensen en doelstellingen. 
 
D.     The Fitness Experience Naaldwijk in Naaldwijk « Regiofitness 
         www.regiofitness.nl/sportschool/naaldwijk-the-fitness-experience... 
         Ben jij op zoek naar een sportschool of fitnesscentrum in Naaldwijk en wil jij weten of The                                            
         Fitness Experience Naaldwijk voldoet aan jouw wensen en sportieve… 

 
 

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
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Begrijpen, inleven, uitleggen 
 
Begrijpen, inleven en uitleggen betekent: de betekenisrelaties tussen zinnen en alinea’s begrijpen, 
nauwkeurig lezen, woordbetekenis, beeldspraak en leestekens begrijpen. 
 
 

Tekst 5 
 
Maandenlang heeft Kristina getraind en zich voorbereidt op de wedstrijd. 
Vandaag is het zover! Kristina doet mee aan een wedstrijd en turnt de 
sterren van de hemel. 
Tijdens de oefening op de balk probeert iemand haar op de kast te jagen. 
Iemand roept: “Je bent een pannenkoek!” 
Daar heeft Kristina geen boodschap aan. 
Ze blijft dapper doorgaan, waardoor alles op zijn pootjes terecht komt. 
 
                                                                                                                                                                         © Daniëlle van der Zalm 

 
20.     In welke zin staat figuurlijk taalgebruik? 
 
A.  In: Kristina doet ………de hemel. (r. 2) 
B.  In: Tijdens de ………..   te jagen. (r.4) 
C.  In: Daar heeft ………..  boodschap aan. (r. 6) 
D.  Zowel antwoord A, B en C zijn juist. 
 
21.  In welke zin staat beeldspraak?  
 
A. In: Maandenlang heeft ….. de wedstrijd. (r.1) 
B. In: Iemand roept ……….. een pannenkoek! (r.5) 
C  In: Ze blijft……… terecht komt. (r.7) 
 
Tip: In de volgende oefening oefen je met het begrijpen van informatie die er niet letterlijk staat. Je 
moet je eigen kennis gebruiken en nadenken over wat de schrijver bedoelt! 
 
 
Tekst 1: 
 
Mijn oudere neef en ik maakten een ritje op zijn gloednieuwe scooter. Plotseling ging er van een 
stilstaande auto een portier open. Mijn neef remde hard, maar kon de deur niet meer ontwijken. In 
één klap stond de scooter stil. Woedend stapte mijn neef van zijn scooter af en schreeuwde naar de 
bestuurder van de zwarte taxi. "Ben je blind of zo?". 
 
22.  Lees tekst 1. Welke informatie kun je uit bovenstaande tekst afleiden? 
 
A. Op een scooter rijden is gevaarlijk. 
B. De oudere neef kan heetgebakerd reageren. 
C. De bestuurder van de zwarte taxi is blind. 
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Tekst 2: 
 
Verbouwereerd keek ik naar mijn neef.  De chauffeur van de zwarte taxi bleef echter rustig. "Laten we 
de politie bellen," stelde hij voor. 
 
    23.     Lees tekst 2: Welke informatie kun je uit bovenstaande tekst afleiden? 
 
A. De ik-persoon is niet gewend, dat de oudere neef zo reageert. 
B. Bestuurders van zwarte taxi’s zijn altijd kalm. 
C. Je moet nooit zonder mobiel op pad gaan. 
 
 
 
Tekst 3: 
 
Mijn neef Jan leek wat te kalmeren en wilde iets zeggen tegen de man.  Die graaide in zijn jaszak, om 
een mobiel te pakken, dacht ik. Maar plotsklaps draaide de man zich weer richting mijn neef Jan, dit 
keer met een glimmend mes in zijn hand. "Wegwezen en snel een beetje," siste hij. Ik hield mijn hart 
vast. 
 
24.       Lees tekst 3. Welke informatie kun je uit bovenstaande tekst afleiden? 
 
A. Je kan niemand vertrouwen 
B. Glimmende messen passen makkelijk in je jaszak. 
C. De ik-persoon is bang voor wat er gaat gebeuren. 
 
 
Tekst 4: 
 
Mijn neef sprong achteruit. Met een lijkbleek gezicht stapte hij op zijn scooter en reed weg. "Gaat het 
Jan?" vroeg ik ongerust. Gelijktijdig besefte ik dat er iets gebeuren moest. Uit mijn jaszak haalde ik 
mijn mobiel.  Zo snel mogelijk maakte ik een foto van de taxichauffeur met het mes in zijn handen. 

 
25. Lees tekst 4. Welke informatie kun je uit bovenstaande tekst afleiden? 
 
A. De ik-persoon is doortastend. 
B. Neef Jan is een angsthaas. 
C. De foto van de taxichauffeur kun je aan de politie geven. 
 
 
Tip: Wat niet letterlijk in een tekst staat, kun je er soms wel uit afleiden. 
 
Onthoud: 
Lees de hele tekst rustig en nauwkeurig. Meestal staat het antwoord in de tekst. Bij twijfel lees je 
nogmaals rustig de stukjes tekst. 
 
Soms kun je informatie niet letterlijk in de tekst terugvinden, maar toch begrijpen. Lees rustig en 
gebruik hierbij ook je eigen kennis en ervaringen. 
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Om een tekst goed te kunnen begrijpen moet je de betekenis van woorden weten. Door rustig te 
lezen kan je vaak de betekenis van een woord uit de tekst halen. 
 
Soms heeft een woord een andere betekenis dan gebruikelijk. Als de schrijver één of meer woorden 
tussen aanhalingstekens plaatst (bijv. Dat is” heel goed “van je.) kan hij bedoelen dat je de betekenis 
niet letterlijk moet nemen. 
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