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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 

             Catch wil altijd spelen 

1. Hallo, mijn naam is Catch. Mijn baasje heeft mij 
deze naam gegeven en dat zal ik hem laten weten. 
Ik ben een klein, lief en schattig hondje. Ik heb 
veel energie en vind het daarom erg leuk om met 
mijn baasje een parcours met hindernissen te 
lopen. Dat doen we één keer in de week. Verder 
ben ik heel speels, pak ik alles in mijn bek en wil 
overal mee spelen, inclusief levende wezentjes. 
Mieren, wormen, vliegjes, noem het maar op of ik 
ga er achteraan.  

 
2. Vandaag mag ik spelen in de tuin van mijn baasje. 

In de border bij de schutting staan pioenrozen. Op 
één van de bloemen is een wesp neergestreken. Ik 
besluit om erop af te rennen en ik ben tot mijn 
vreugde net snel genoeg om de wesp te vangen.  
 

3. De wesp is hier niet zo blij mee en prikt in mijn 
lip. Ik denk: “Wat is dit?” Vervolgens begin ik 
rondjes te draaien en te piepen van de pijn. 
Mijn baasje schrikt heel erg en vraagt: “Heb je 
je pootje bezeerd?” Ik voel mij niet goed en 
heel erg moe en wil gaan slapen. Terwijl ik wil 
gaan liggen, begin ik te kwijlen. Mijn baasje 
raakt in paniek en belt de dierenarts. 
 

4.  Bij de dierenarts krijg ik een prik, waardoor ik 
me gelukkig al snel beter voel. Ik heb nog                                                                                               
een gezwollen lip, maar ik kan alweer snel                                                                              
spelen. Denken jullie dat ik hier wat van 
geleerd heb? Tuurlijk niet, want ik ga gelijk 
weer overal achteraan.  
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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.     In welke zin geeft Catch haar mening? 

A.  In:  Ik ben ….. hondje. (alinea 1 r.3) 
B.  In:  In de  …. pioenrozen.  (alinea 2 r.  2,3) 
C.  In:  Terwijl ik ….  kwijlen. (alinea 3 r.  7,8) 
 
2.     Lees alinea 3. 
        Wat kun je over Catch zeggen na het lezen van deze alinea? 
 
A.  Hij is bang. 
B.  Hij voelt zich opgelucht. 
C.  Hij voelt zich beroerd. 
 
 
Tekst:  
 
Een dj op een dansfeest voelt de grond onder zich wegzinken.  Hij draaide een te gekke plaat in een 
grote zaal met een uitzinnige menigte.  Het ging prima, maar toen kwam de bas erin en dat was echt 
keihard.  Hij dacht: “Ik heb het helemaal verpest.  Maar het publiek reageerde enthousiast en de 
reacties op internet waren ook lovend. 
 
 

3.    Wat wordt er bedoeld met een dj voelt de grond onder zich wegzinken? 

A.  De dj zakt door de grond. 
B.  De dj schaamt zich, vanwege de blunder. 
C.  De dj voelt zich machteloos.  
 
4.    Welke informatie kun je uit bovenstaande tekst afleiden? 

A.  De dj dacht het verknalt te hebben, maar iedereen bleek tevreden. 
B.  Bas was ook aanwezig op het dansfeest. 
C.  De dj heeft zichzelf overschat. 
 

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 soms 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 

Jane Goodall en haar onderzoek naar de chimpansees 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Uit enquêtes is gebleken dat de chimpansee één van onze lievelingsdieren is.  Dit geldt zeker voor de 
Engelse onderzoekster Jane Goodall,  die jaren geleden naar Afrika  ging om alles te weten te komen 
over het gedrag van de chimpansee. Het werd een studie van maar liefst 40 jaar. 
 
2. Dit is met afstand het langst lopende veldonderzoek van in het wild levende dieren. Aanvankelijk 
moesten de chimpansees niets hebben van Jane Goodall, maar omdat zij bleef terugkeren naar de 
dieren die haar hart gestolen hadden en op een veilige afstand onderzoek deed, begonnen de apen 
haar te beschouwen als een kennis. De grote doorbraak kwam toen babychimpansee Fifi de neus van 
Jane aanraakte. Jane was eindelijk aanvaard door de apen! 
 
3. Jane Goodall kwam als eerste met verbazingwekkende conclusies over hoe de chimpansees 
werktuigen gebruikten en zelfs maakten. Tot dan toe werd gedacht dat alleen de mens werktuigen kon 
maken en gebruiken. De onderzoekster ontdekte dat chimpansees werktuigen zoals takjes gebruiken 
om te kunnen eten. Hiermee vangen ze termieten. Dit is een …*… die lijkt op een mier.  Verder 
ontdekte ze dat chimpansees soms vlees eten, in een groep op jacht gaan en oorlog voeren met 
andere apensoorten. 
 
4.  Ook kwam ze met conclusies over hoe de chimpansees communiceren. Ze maken vele geluiden en 
elk geluid betekent iets anders. Met deze geluiden drukken ze een emotie uit. Ook wist zij te 
achterhalen dat je chimpansees gebarentaal kunt leren. Ze kunnen meer dan 300 …^… leren. Ze 
gebruiken deze gebaren en geluiden om elkaar te begrijpen. Echter hebben ze niet een complexe taal 
zoals de mens ontwikkeld. 
 
5. Tegenwoordig voert Jane geen onderzoeken meer uit. Andere wetenschappers voeren vandaag de 
dag het onderzoek uit. Wel volgt zij de resultaten en bevindingen nog op de voet. 
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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. roofdier 
B. zoogdier 
C  insect 
 
6. Welk woord hoort op de plaats van ^? 
 
A.  talen 
B.  gebaren 
C.  woorden 
 
7.  Lees alinea 5  

       Wat is de bedoeling van de schrijver? 
 

A. Hij doet een voorstel. 
B. Hij trekt een conclusie. 
C. Hij geeft informatie.  
 
8.         In welke zin vertelt de schrijver over het nuttig gebruik van werktuigen? 
 
A. Jane Goodall …  maakten. (alinea 3 r. 1,2) 
B. Tot dan … gebruiken. (alinea 3 r. 2,3) 
C. De onderzoekster …. eten. (alinea 3 r. 3,4) 
 
9.       Lees:  Jane was …..  apen! (alinea 2 r. 5) 
           Wat betekent deze zin? 
 
A.  De apen hebben Jane geaccepteerd. 
B.  De apen geloven Jane.  
C.  Jane heeft de apen geadopteerd. 
 
10.     Aafke wil graag meer weten over apen. Ze wil weten waar apen leven en wat ze  
           eten.  In welk boek kan zij dit lezen? 
 
A.  Het ondeugende aapje 
B.  Soorten apen 
C.  Apen in de wildernis     
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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 

Een hamster verzorgen 

Er zijn verschillende soorten hamsters. Om goed voor een hamster te zorgen is het belangrijk 
om je van tevoren goed te verdiepen in wat het dier nodig heeft. 
 

 

 

 

 

Hoe een hamster te verzorgen   
1. Zorg voor een goede huisvesting. De hamster zal zich het prettigst voelen in een kooi 

met een afmeting van 80 bij 60 centimeter. Een hamster is een knaagdier, daarom moet 
de kooi knaagbestendig zijn. Ook een goede ventilatie is van belang.   

2. Richt de hamsterkooi in door de bodem te bedekken met een laag zaagsel van 7,5 
centimeter, zodat de hamster kan graven. Zorg ook voor speeltjes. Geef een rad en een 
bal, maar deze speeltjes zijn niet afdoende. Zorg voor genoeg speelgoed zoals tunnels, 
buizen en nestdoosjes, zodat de hamster zichzelf bezig kan houden. 

3. Zorg voor voer en water. Voer de hamster elke dag biks en vul dit eventueel aan met 
groente en fruit. Verspreidt het voedsel in de kooi en zorg ervoor dat er altijd water 
beschikbaar is in een waterflesje. 

4.  Respecteer zijn slaapcyclus. Hamsters zijn nachtdieren en slapen overdag. Voor het 
welzijn van de hamster is het ontzettend belangrijk om dit natuurlijke gedrag van de 
hamster te respecteren. 

5.  De grote schoonmaak van een hamsterkooi is een wekelijkse klus. Plaats je hamster op 
een veilige plek, zoals een hamsterbal, terwijl je het hok schoonmaakt. Gebruik hiervoor 
speciale knaagdierschoonmaakmiddel wat je kunt kopen bij dierenwinkels. 

 
Hamsters houden van een behaaglijke omgeving. Dat wil zeggen een tochtvrije, geluidsarme 
standplaats. Let tot slot op met warme dagen. Enkele minuten zon kunnen voor een hamster al 
fataal zijn. Zorg ervoor dat hij nooit in de volle zon staat en bied verkoeling met een koelsteen 
van graniet. 
                                                                                                                            ©Daniëlle van der Zalm 
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11.       Lees in de 3e alinea de zin: “Geef een rad en een bal, maar deze speeltjes zijn niet     
             afdoende.” 
             Voor welk ander woord kan je “afdoende” vervangen? 
 
A. belangrijk 
B. gepast 
C. voldoende 
 
12.      Lees: Respecteer zijn slaapcyclus. 
            Waarom geeft de schrijver deze aanbeveling? 
 
A.  Daardoor gaan hamsters er beter uitzien.                                                                                                          
B.  Hierdoor voelt de hamster zich gelukkig en het is goed voor zijn gezondheid.                                               
C.  Dan kunnen hamsters beter slapen. 
 
 13.        Lees van tekst 3 “Een hamster verzorgen” 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.         Maartje wil graag een hamster aanschaffen. Op welke link moet zij klikken? 

A.  Hoe duur is een hamster? 
B.  Alles over het kopen van een hamster. 
C.  Een hamster verzorgen.  

15.         Welk woord past op de open plaats? 

Van oudsher dacht men dat de aarde plat was.  Ze waren   ………  dat de aarde een soort 
pannenkoek was en dat je in een leegte zou vallen als je bij de zee kwam. 

A.  er zeker van  
B.  overtuigd 
C.  stellig 
D. Zowel antwoord A,B en C zijn juist. 
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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 

Dol op klimmen?  

Ben jij altijd als eerste bovenin het klimrek? Of de eerste die bovenin een boom zit? Of 
heb je wel eens geklommen met een kinderfeestje en vond je het erg leuk? Dan is 
klimmen misschien iets voor jou!  

Bij de Kids klimclub kun je kennis maken met het klimmen. Je leert de benodigde 
basisvaardigheden van de klimsport, hoe je veilig moet zekeren en de grepen juist kunt 
vasthouden, zodat je soepeler naar boven kunt klimmen en nog veel meer. Deze eerste 
lessen staan helemaal in het teken van het halen van je klimvaardigheidsbewijs. Dit is een 
speciaal pasje waarmee je overal in Nederland kan laten zien dat je zelfstandig kunt 
klimmen.  

Daarnaast worden er ook regelmatig andere leuke ...*… georganiseerd, zoals een kamp in 
de Ardennen of klimmen en boulderen (het klimmen op valhoogte) in een andere klimhal 
of je kunt meedoen aan klimwedstrijden. Dit is mogelijk, mits je een 
klimvaardigheidsbewijs hebt. 

Wil je eerst kijken of klimmen wel jouw sport is, volg dan een proefles op dinsdag, 
donderdag of zaterdag. 

Meer weten over het klimmen bij Kids klimclub? Neem een kijkje op onze website 
www.klimclub.nl en meld je aan. Wie zich voor 31 maart inschrijft ontvangt op de eerste 
les een kleine attentie. 

© Daniëlle van der Zalm 
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Lees tekst 4. 
 
16.        Lees tekst 4, de laatste alinea. 

       Wat wil de schrijver met de laatste alinea? 
 
A. een feit geven 
B. de lezer overhalen 
C. informatie delen 
D. de lezer leren hoe je iets moet doen 
 
17.     Welk woord hoort op de plaats van *? 

A. activiteiten 
B  karweitjes 
C. werkzaamheden 
 
 18.     Een stukje uit een woordenboek. 
            
           basisvaardigheden ( de; v; meervoud: basisvaardigheden) 1. Vlugheid 2. Het vaardig  
           zijn: bijv. vaardig in het schrijven.  
 
         Welke betekenis van het woord basisvaardigheden past het best bij deze tekst? 
 
A.  betekenis 1 
B.  betekenis 2 
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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 

   Waterpret 

1.   Alle kinderen mogen vandaag hun zwemspullen meenemen naar school.                        
2.   Zwemmen gaan ze niet, maar de sproeiers, tuinslangen, gieters en                                       
3.   waterpistolen zorgen voor genoeg waterpret op deze mooie, warme zonnige dag 
4.   Levi en Arend zijn twee handen op één buik. Ze rennen als jonge honden over                     
5.   het schoolplein en proberen Mia nat te spuiten. Zij gilt als een speenvarken.                  
6.   De overige meiden kletsen honderduit bij het klimrek. Bij Marieke gaat dit het                        
7.   ene oor in en het andere weer uit. Zij heeft alleen maar oog voor Timo en                      
8.   voelt al een tijdje vlinders in haar buik.  
9.   Na een uur roept de meester iedereen naar binnen. Jan zegt luid: “Nu al!”                   
10. De meester zegt:  “Tijd heeft vleugels en geen teugels.” 
                                                                                                                ©Daniëlle van der Zalm  
 

 
19.     In welke zin staat figuurlijk taalgebruik? 
 
A.  In: Levi en ……… één buik. ( r. 4) 
B.  In:  Bij Marieke ………..   weer uit. ( r.6,7) 
C.  In:  De meester ………..  geen teugels. (r.10) 
D.  Zowel antwoord A, B en C zijn juist. 
 
20.    In welke zin staat beeldspraak? 
 
A. In: Ze rennen …..  te spuiten. (r. 4,5) 
B. In: Zij gilt ……….. een speenvarken. (r.5) 
C. In: Ze heeft……… haar buik. (r. 7,8) 
D. Zowel antwoord A en B  zijn juist. 
 
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! 
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Tekst 1: 
 
Een man zag gisteren tot zijn grote ontsteltenis zijn nieuwe rode sportauto wegrijden bij zijn huis. Hij 
belde direct 112. Tijdens het telefoongesprek gaf de man het kenteken van zijn auto door aan de 
politie. Toevallig was de wijkagent in de buurt en hij kwam  poolshoogte nemen.  
 

21.      Lees tekst 1. Welke informatie kun je uit bovenstaande tekst afleiden? 
 
A. Eigenaars van rode auto’s bellen altijd de politie. 
B. De wijkagent gaat altijd op onderzoek uit. 
C. Een man heeft hevige schrik dat zijn auto wegrijdt bij zijn huis. 
 
 
Tekst 2: 
 
De man ontstak in woede dat zijn mooie rode bolide op klaarlichte dag gestolen werd. De wijkagent 
probeerde hem gerust te stellen en zei: “Meneer we gaan dit voor u oplossen.” Echter was de man 
buiten zinnen. 
  
 
22.       Lees tekst 2. Welke informatie kun je uit bovenstaande tekst afleiden? 
 
A. De man is heel erg boos. 
B. Alle auto’s worden op klaarlichte dag gestolen. 
C. De man reageert zenuwachtig. 
 

Tekst 3: 

Toen kwam er een buurtbewoner langs. Die had de wagen zien wegrijden en zei: “Volgens mij zag ik 
net jouw vrouw wegrijden met de auto.” De man aarzelde geen moment en belde zijn vrouw. En wat 
bleek: de vermeende autodief was gewoon zijn eigen vrouw. 
 
 
23.     Lees tekst 3. Welke informatie kun je uit bovenstaande tekst afleiden? 
 
A. Vrouwen rijden graag in nieuwe auto’s. 
B. De man wist al dat zijn echtgenote de auto gestolen had. 
C. De buurtbewoner reageert daadkrachtig. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
©2021 l Daniëlle van der Zalm, Leer- en gedragsspecialist l Alle rechten voorbehouden 

 

 
Tekst 4: 

Tot grote opluchting van de man kwam de auto even later terug. De man straalde van geluk dat zijn 
auto niet gestolen was, maar hij was niet zo blij met zijn vrouw. 
 
 
24.       Lees tekst 4. Welke informatie kun je uit bovenstaande tekst afleiden? 
 
A. De man houdt gemengde gevoelens over aan het incident. 
B. De man is heel erg blij dat zijn auto weer terecht is. 
C. De man bleef nog de hele dag boos op zijn vrouw. 
 
 
Tip: Wat niet letterlijk in een tekst staat, kun je er soms wel uit afleiden. 
 
Onthoud: 
Soms kun je informatie niet letterlijk in de tekst terugvinden, maar toch begrijpen.  
Lees de hele tekst rustig en nauwkeurig. Bij twijfel lees je nogmaals. Gebruik hierbij ook je eigen 
kennis en ervaringen.  
 
En probeer de betekenis van de woorden te begrijpen. Door rustig te lezen kan je soms de betekenis 
van een woord uit de tekst halen. 
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