STAPPENPLAN ZAKELIJK LEZEN
ORIËNTEREND LEZEN , VOORBEREIDEND LEZEN OF GLOBAAL LEZEN
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Bekijk de titel? Geeft die je al een idee over de inhoud van de tekst?
Is er een ondertitel? Maakt die meer duidelijk over het onderwerp?
Bevat de tekst tussenkoppen? Wat maken die duidelijk?
Zijn er illustraties (foto’s, tekeningen) afgedrukt? Wat voor
informatie geven die over het onderwerp en de inhoud?
Uit welke bron komt de tekst (krant, tijdschrift, internet)?
Staat de naam van de schrijver onder of bovenaan de tekst?
Zo ja, waar moet je dan rekening mee houden?
Waar zal de tekst over gaan?
Wat weet je al van het onderwerp?
Hoeveel alinea’s heeft de tekst?
Bevatten de titel of de tussenkopjes een standpunt, een mening?
Heb je al een idee of wat de tekstsoort is? Is de titel bijvoorbeeld:
alleen maar informatief, mening-gevend of aansporend?

INTENSIEF OF GRONDIG LEZEN

Lees de tekst grondig. Stel jezelf de volgende vragen.
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Wat is het onderwerp van de tekst?
Zeg het zo kort mogelijk in een paar steekwoorden.
Zijn er woorden waar je de betekenis niet van kent? Woordenboek.
Wat is het doel van de tekst? Wat wil de schrijver?
informatie verstrekken: de tekst is objectief en bevat veel feiten
mening geven: de schrijver geeft zijn mening en/of die van
anderen.
de tekst is subjectief
overtuigen:
dan geeft de schrijver zijn mening, voorzien van
verschillende met argumenten
de tekst is subjectief
tot handelen aansporen: de tekst is subjectief, maar er wordt
gedaan alsof alle informatie waar is.
(Ariël is het beste wasmiddel dat er bestaat).
Wat voor soort tekst is het? informatieve of aansporende of
overtuigende?
Voor welk publiek is de tekst bestemd?
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Welk deel van de tekst is de inleiding?
Welk deel is het middenstuk?
Welke deelonderwerpen komen in het middenstuk aan bod?
Wat zijn de kernzinnen van die deelonderwerpen?
Wat is het slot?
Welke tekstverbanden herken je in de alinea’s?
Zit er een duidelijke lijn in de tekst, is de opbouw logisch en
overzichtelijk?
Welke alinea’s zijn het belangrijkst? Waarom?
Wat is de hoofdgedachte van de tekst?
Deze vind je door de tekst samen te vatten in een volledige zin.

