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L Examentraining

Samenvatten

[130]
Eisen en aanpak
Op het examen krijg je vragen die betrekking hebben
op het samenvatten van tekstgedeelten of korte
teksten. De vragen kunnen open of gesloten zijn.
Eisen aan de samenvatting
In de referentieniveaus* staat omschreven aan welke
eisen je bij het samenvatten moet voldoen:
• Maakt onderscheid tussen hoofd- en bijzaken,
meningen en feiten.
In een samenvatting neem je altijd alleen maar de
belangrijkste uitspraak of uitspraken op. Voorbeelden en onbelangrijke details laat je weg. Zoek in
de tekst steeds naar algemeen geformuleerde
zaken, die nader worden toegelicht.
• Kan hoofdgedachte in eigen woorden weergeven.
In een samenvatting moet je de kern van een
korte tekst of tekstgedeelte heel beknopt kunnen
formuleren. Je kunt bij een parafraseervraag (of:
met-eigen-woordenvraag) belangrijke woorden
en zelfs gedeelten van zinnen uit de tekst over
nemen, maar niet complete zinnen citeren. Soms
is het voldoende van een belangrijke zin een
woord te vervangen door een synoniem of de
woordvolgorde te veranderen.
• Begrijpt en herkent relaties als oorzaak-gevolg,
middel-doel, opsomming e.d. / Kan ook impliciete relaties tussen tekstdelen aangeven.
In je samenvatting leg je verbanden tussen
zinsgedeelten en zinnen die ook in de tekst
worden aangegeven. Je gebruikt op de juiste wijze
signaalwoorden en verwijswoorden, zodat er een
logische samenhang ontstaat.
• Maakt onderscheid tussen standpunt en argument. / Herkent argumentatieschema’s.
In een samenvatting moet je de argumentatie of
redenering van de schrijver kunnen weergeven.
Denk hierbij aan functiewoorden als: standpunt,
onderbouwing (argumenten vóór), tegenargumenten, weerlegging, conclusie.

• Kan argumentatie analyseren en beoordelen.
Je moet een argumentatie niet alleen kunnen
analyseren (zie punt 4), maar ook kunnen
beoordelen welke samenvatting de kern van een
tekst of tekstgedeelte het beste weergeeft.
• Kan een tekst beknopt samenvatten voor anderen.
Je moet je samenvatting zo formuleren dat deze
begrijpelijk is voor anderen. De samenvatting
schrijf je dan ook in goed geconstrueerde, prettig
leesbare zinnen. Gebruik daarbij signaalwoorden
en verwijswoorden, hoofdletters en leestekens.
Maak alinea’s bij de samenvatting van een grotere
tekst
Stappenplan
1 Bestudeer de opdracht. Als er meerdere informatie-elementen worden gevraagd, nummer deze
dan. Op die manier voorkom je dat je punten
vergeet.
2 Stel het onderwerp en de hoofdgedachte van de
tekst of het tekstgedeelte vast. Let hierbij op de
tekstsoort: de hoofdgedachte van een betoog
bevat dus ook de mening van de auteur.
3 Onderstreep de tekstgedeelten die de hoofduitspraken van de tekst bevatten. Markeer ook de
signaalwoorden: deze geven belangrijke informatie over de opbouw van de tekst. Laat voorbeelden, incidentele informatie en verwijzingen naar
actuele gebeurtenissen om de tekst te verlevendigen achterwege; beperk je tot de hoofdzaken.
5 Schrijf de onderstreepte gedeelten uit in goede
zinnen die met elkaar samenhangen. Neem
daarbij kernwoorden uit de vraag over. Gebruik
geen telegramstijl of indirect taalgebruik (‘De
schrijver vindt … ; In de tekst staat …’).
6 Schrijf je samenvatting in het net en noteer onder
je samenvatting tussen haakjes het aantal woorden dat je hebt gebruikt. Boven de samenvatting
van een volledige tekst zet je de titel van de tekst
en de naam van de auteur.
In de volgende informatieblokjes worden de samenvattingsvragen die op het examen worden gesteld
behandeld.
* Referentieniveaus zijn richtlijnen om de taalen rekenprestaties van leerlingen te verbeteren.
Ze beschrijven wat leerlingen door de leerjaren
heen moeten kunnen en kennen.
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[131]
Tekst(gedeelte) reduceren tot
hoofduitspraak of hoofduitspraken
Je moet korte teksten en tekstgedeelten beknopt
kunnen samenvatten, dat wil zeggen terugbrengen
tot de hoofduitspraak of hoofduitspraken met
(belangrijke) ondergeschikte uitspraken.
Soorten vragen
Bij deze vaardigheid krijg je op het examen verschillende soorten vragen:
1 Wat is de hoofdgedachte van tekst x?
2 Wat is de hoofdgedachte van tekstdeel x?
3 Vat het standpunt samen dat de auteur inneemt
in alinea x tot en met y.
4 Wat is de hoofdvraag waarop tekst x een
antwoord probeert te geven?
A
B
C
D
5 Maak een samenvatting van alinea x /
tekst(deel) x. Gebruik maximaal X woorden.
6 Maak een samenvatting van de tekst in maximaal
X woorden, waarin duidelijk wordt
• wat de directe aanleiding is voor het schrijven
van de tekst
• welke zorg wordt uitgesproken
• welke conclusie wordt getrokken.
Aanwijzingen
1 Hoofdgedachte van een korte tekst
• Let bij het bepalen van de hoofdgedachte van
een korte tekst vooral op de titel, de inleiding
en het slot. Let op: als een tekst begint met
voorbeelden of een anekdote, staat daarna
belangrijke informatie.
• Bij een meerkeuzevraag: kies het alternatief
dat de kern de tekst het beste weergeeft. De
alternatieven die alleen maar gaan over een
deel van de tekst, en die dus niet de hoofd
gedachte van de hele tekst weergeven, streep
je weg.

2 Hoofdgedachte van een tekstdeel
• Let op de kernzinnen. De kernzin van een
alinea staat meestal vooraan (de eerste of
tweede zin) of achteraan. Let op: sommige
alinea’s bevatten geen kernzin, omdat ze
voorbeelden of uitweidingen bevatten.
• Als de hoofdgedachte wordt gevraagd van
een tekstdeel dat uit meerdere alinea’s bestaat,
vind je de belangrijkste informatie meestal aan
het begin en het eind van dat tekstdeel.
3 Standpunt van de auteur
• Het standpunt van de auteur kan worden
aangeduid met signaalwoorden als naar mijn
mening, ik vind, het is duidelijk dat, volgens mij.
• Het komt echter ook vaak voor dat je de
mening van de schrijver moet afleiden uit de
woordkeus of schrijfstijl. Bijvoorbeeld: ‘Het is
de hoogste tijd het waanidee los te laten dat
we het fileprobleem wel eventjes oplossen!’
4 Hoofdvraag van een tekst(deel)
• Soms wordt niet naar de hoofdgedachte maar
naar de hoofdvraag (of overkoepelende vraag)
van een tekst(gedeelte) gevraagd. Zo’n vraag
kan de vorm van een meerkeuzevraag
hebben. Ook kan het zijn dat je de hoofdvraag
moet citeren of zelf moet formuleren. Let
daarbij wel op de vraagvorm.
• Let bij het bepalen van de hoofdvraag van de
tekst of het tekstdeel vooral op de titel, de
inleiding en het slot.
5 Samenvatting van een alinea of tekst(deel)
• Zoek bij dit vraagtype naar de hoofduitspraak
en de belangrijkste ondersteunende uitspraken
(de kernzinnen). Bij zo’n vraag krijg je geen
inhoudelijke aanwijzingen; je moet zelf
bepalen wat de belangrijkste informatie is.
• Houd je altijd aan het maximumaantal
woorden. Als je één woord of enkele woorden
te veel gebruikt, krijg je al aftrekpunten. Bij
een aanzienlijke overschrijding verlies je zelfs
alle punten, ook al heb alle informatie-
elementen goed.
6 Samenvatting van een korte tekst met aandachts
punten
• In de opdracht wordt aangegeven welke
aandachtspunten je moet opnemen. Andere
zaken moet je dus niet opnemen, ook al denk
jij dat ze tot de hoofdzaken behoren.
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•

•

•

•

Let op: één aandachtspunt kan meerdere
onderdelen bevatten.
Belangrijke woorden uit de aandachtspunten
kun je overnemen. Je vindt die woorden (of
synoniemen ervan) in de tekst.
De zinnen in je samenvatting mogen niet los
van elkaar staan, maar moeten een logische
samenhang vertonen. Je kunt het verband
tussen zinnen correct leggen met behulp van
signaalwoorden, verwijswoorden en andere
verbindende woorden.
Er mogen geen indirecte formuleringen in je
samenvatting staan. Schrijf bijvoorbeeld niet:
‘Deze tekst gaat over …’ of ‘De schrijver
behandelt …’.
Houd je altijd aan het maximumaantal
woorden.

[132]
Informatie ordenen;
samenvatting beoordelen
Informatie ordenen
Je moet informatie-elementen van een korte tekst
of tekstgedeelte kunnen invullen in een schema.
Zo’n schema is opgebouwd met behulp van functiewoorden als: standpunt, onderbouwing (argumenten
vóór), tegenargumenten, weerlegging, conclusie.

Voorbeeldvraag

Neem onderstaand argumentatieschema over
en vul het aan op basis van alinea 6 t/m 8 van
de tekst ‘Een verplicht schooluniform is een
goed idee’.
stelling

tegenargument 1

ontkrachting

tegenargument 2

ontkrachting

voorargument 1

tegenargument 3

bevestiging en ontkrachting

voorargument 2

voorargument 3

Aanwijzingen
• Let op de signaalwoorden, vooral die woorden
die een redengevend of uitleggend verband
aangeven. [zie 26]
• Bij dit vraagtype moet je weten wat functie
woorden als constatering, vraagstelling,
tegenstelling, weerlegging, ontkrachting,
tegenwerping inhouden. [zie 22]

4
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• Vaak gaat het bij dit vraagtype om betogende
teksten. Deze zijn opgebouwd volgens een
bewering-en-argumentstructuur, voordelen-ennadelenstructuur, verschijnsel-en-verklaring of een
probleem-en-oplossingstructuur. Ook een
combinatie van tekststructuren is mogelijk.

[zie 16-20]

[133]
Checklist samenvatting
Controleer je samenvatting met behulp van de
volgende checklist.

• De belangrijkste informatie staat in de kernzinnen.
Checklist
Samenvatting beoordelen
Bij het beoordelen van een samenvatting vraag je je
af welke informatie-elementen in een samenvatting
van een korte tekst of een tekstgedeelte thuishoren
en welke niet.
Voorbeeldvragen
• Welke van de onderstaande beweringen hoort
(niet) in een samenvatting van tekst x Of:
Welke zinnen zouden (niet) opgenomen moeten
worden in een samenvatting van tekst x?
• Welke van de onderstaande samenvattingen geeft
de hoofdgedachte / gedachtegang / inhoud van
de tekst het beste weer?
A
B
C
D
Aanwijzingen
• Om te bepalen welke zinnen wel of niet in een
samenvatting van een tekst of tekstgedeelte
thuishoren, let je op de kernzinnen. De kernzin
van een alinea staat meestal vooraan (de eerste of
tweede zin) of achteraan. Let op: sommige
alinea’s bevatten geen kernzin, bijvoorbeeld
omdat ze voorbeelden of uitweidingen bevatten.
• Let bij het bepalen van de hoofdgedachte van een
korte tekst vooral op de titel, de inleiding en het
slot. Let op: als een tekst begint met voorbeelden
of een anekdote, staat de belangrijkste informatie
daarna.
• Een beoordelingsvraag is altijd een meerkeuzevraag. Kies het alternatief dat de kern de tekst of
het tekstgedeelte het beste weergeeft. De
alternatieven die alleen maar gaan over een deel
van de tekst of het tekstgedeelte, streep je weg.

1

Volledigheid
• Heb je de opdracht goed geanalyseerd?
• Zijn de gevraagde informatie-elementen in
je samenvatting opgenomen?

2

Beknoptheid
• Bevat de samenvatting alleen de hoofd
zaken (en zijn de bijzaken weggelaten)?
• Is je samenvatting direct en zakelijk
geformuleerd (geen indirect taalgebruik)?
• Telt je samenvatting niet te veel woorden?

3

Begrijpelijkheid
• Heb je geen te beknopte formuleringen
gebruikt (telegramstijl)?
• Zijn alle zinnen duidelijk gemarkeerd en
begrijpelijk (hoofdletters, leestekens)?
• Is de samenhang tussen de zinnen duidelijk
(signaalwoorden, verwijswoorden)?

Tip: gebruik de checklist om je samenvatting te
verbeteren en een netversie te schrijven.

5
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Opdracht 1 	Tekstfragment met samenvattings
vragen [130-131]
Lees het begin van de tekst ‘Wij lijken echt niet op
apen’.

40

Tekst 1
45

Examen havo 2014-II Tekst 1 alinea 1 t/m 5

Wij lijken echt niet op apen
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1 De chimpansee Nim Chimpsky
was twee weken oud toen hij werd
geadopteerd en zou worden opgevoed als een mens. Nim kreeg een
broek en een trui aan – plus een
slabbetje, wanneer hij aan tafel meeat met de familie. Hij kreeg zelfs
borstvoeding. Later hielp hij mee met
de afwas. In de documentaire Project
Nim zien we Nims meeslepende
levensverhaal. Nim was een wetenschappelijk experiment om te kijken
in hoeverre chimpansees taalvaardigheid konden ontwikkelen. De omstandigheden waaronder dat experiment
plaatsvond, waren niet altijd zo verantwoord. Zo mocht Nim in zijn hippieachtige adoptiegezin meeroken
als er een jointje rondging. Ook
verwondde hij een keer een begeleider. Nim werd daarna in een vliegtuig overgebracht naar een kooi in
een ander onderzoekscentrum en
daarmee kwam een abrupt einde aan
de taalstudie die voor een heuse
paradigmaverschuiving had moeten
zorgen.
2 Het Amerikaanse project Nim kan
worden gezien als een bizarre uitwas
van onze intuïtieve aanname dat
chimpansees op een fundamentele
manier net zo zijn als wij. Schrijft u
uitvoerige, zorgvuldige e-mails aan
mensen die hoger op de sociale lad-

50
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80

der staan, laten hun antwoorden
doorgaans even op zich wachten en
zijn ze kortaf? Primatoloog Dario
Maestripieri weet waarom: een ondergeschikte chimpansee zit een dominante soortgenoot ook langer en
ongevraagd te vlooien en moet vaak
genoegen nemen met een ultrakorte
behandeling als dank. Maestripieri
beweert dat alles, van hoe we ons
gedragen en hoe we met elkaar omgaan tot keuzes maken, is te herleiden tot het rijk der apen.
3 De mens als aap 2.0: dat is ook
de indruk die je overhoudt uit een
stroom van merkwaardige berichtjes
uit de krant. Chimpansees rouwen
om de dood van een dierbare. Bonobo’s houden de deur open voor een
ander. Gorilla’s beheersen meer dan
duizend tekens uit de gebarentaal.
De boodschap is helder: u bent niet
zo bijzonder als u denkt, we zijn niets
meer dan aangeklede apen. Wie
deze berichtjes controleert met de
droge, wetenschappelijke verhandeling waarop ze zijn gebaseerd, ziet al
snel dat de suggesties in de krantenkoppen zelden deugen en soms weinig nieuwswaardig zijn, want hoe
bijzonder is het nu echt dat sommige
apen wel eens ‘moreel gedrag’ vertonen? Het is toch bekend dat zaken
als onbaatzuchtigheid, wederkerigheid en samenwerking evolutionair
nut hebben, doordat ze de groep
binden en sterker maken?
4 Ik denk dat we ons een fundamentele vraag moeten stellen. Is er
eigenlijk niet iets geks aan de hand,
als hele samenlevingen zich vergapen aan alle suggesties waaruit zou
blijken hoezeer we gelijk zijn aan
apen? Het lijkt zo onschuldig, maar
misschien is de voortdurende neiging
om mensen en chimpansees op één
lijn te stellen een teken dat we niet
meer precies weten wat het betekent
om mens te zijn, maar dat het toch

6
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echt niet veel kan voorstellen. Ik heb
niets tegen mensapen, maar de opwaardering ervan zou wel eens een
signaal kunnen zijn dat we de mensheid eigenlijk beu zijn. Zo’n wankelend mensbeeld is volgens mij een
90 slechte voorbode, want daarmee
brengen we het geloof in verandering
en vooruitgang eveneens in gevaar.
5 De ogenschijnlijke overeenkomsten met mensapen zijn de mens al
95 eerder opgevallen, maar pas een
halve eeuw geleden heeft Jane
Goodall tijdens een verblijf in Tanzania hun sociale leven nauwlettend
gedocumenteerd. Zij ging op zoek
100 naar de ‘individuele persoonlijkheid’
van de chimpansees en ontdekte dat
sommige van hen gereedschap gebruikten of maakten, bijvoorbeeld
stokken om termieten op te duikelen.
105 Je hoort tegenwoordig zo vaak dat
apen gereedschap maken, dat je
haast zou denken dat apenkolonies
over de hele wereld routineus met
een tak in een nest termieten zitten
110 te peuren. Dat is niet het geval. Van
culturele overdracht is zelden sprake,
maar belangrijker nog, beweert
archeoloog Steven Mithen: de intelligentie van apen is gewoon nogal
115 beperkt. De werkelijkheid is dat veel
mensapen nooit met zo’n termietenstok vissen, simpelweg omdat niemand in de groep op dat idee kwam,
het per ongeluk ontdekte of andere
120 kon uitleggen hoe je zoiets deed. Het
kan ook zijn dat het trucje stomweg is
vergeten. Deze ‘afwezigheid van
technische intelligentie’, zoals Mithen
het noemt, kan verklaren waarom
125 chimpansees er jaren over doen voor
ze leren hoe ze met een steen een
noot open kunnen slaan. Dat suggereert niet bepaald een vermogen
om te imiteren of te reflecteren op
130 wat ze doen of het proces te begrijpen waarmee een bepaald resultaat
wordt bereikt. Goodall nam tussen de
85

10

chimpansees ook sociale interactie
waar – knuffels, strelingen en kusjes
135 – en concludeerde dat chimpansees
niet alleen beschikken over intelligentie maar ook over een rijk emotioneel
leven. Ze stelt nog steeds dat “wij
mensen niet de enige wezens zijn
140 met een persoonlijkheid en bevattingsvermogen, in staat om te
denken.”
Naar: Marco Visscher, Trouw, 12 mei 2012

Samenvattingsvragen bij tekst 1
1 Welke zin geeft de hoofdgedachte van alinea 1
tot en met 4 het beste weer?
A Uit het project Nim blijkt dat wij ten onrechte
aannemen dat chimpansees net zo zijn als wij.
B Onze voortdurende neiging om mensen en
chimpansees op één lijn te stellen maakt
duidelijk dat we niet meer precies weten wat
het inhoudt om mens te zijn.
C De opwaardering van chimpansees is wellicht
een teken dat wij weinig vertrouwen in de
mogelijkheden van de mensheid hebben.
D Er is sprake van een wankelend mensbeeld dat
het geloof in verandering en vooruitgang in
gevaar brengt.
2 Wat is de vraag waarop alinea 5 een antwoord
probeert te geven?
A Wat is de ‘individuele persoonlijkheid’ van
chimpansees?
B Zijn chimpansees echt intelligent?
C Wat zijn de ogenschijnlijke overeenkomsten
tussen mensen en mensapen?
D Waarom worden mensapen opgewaardeerd?

7
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Opdracht 2 	Tekstfragment met samenvattings
vraag [130-131]

40

Lees het begin van de tekst ‘De wereld als jury’.

Tekst 2
45

Examen havo 2014-I Tekst 1, alinea 1 t/m 4

De wereld als jury
Twee minuten duurt het televisieoptreden van Sander uit Wageningen. Met een beetje pech blijft het
hem de rest van zijn leven achtervolgen. Presentator Eddy Zoëy van
het datingprogramma Take me out
heeft zijn arm om de negentienjarige
jongen heen geslagen. “Ik hoop dat
je met een meisje weg kan gaan”,
zegt Zoëy. “Maar eerst mogen ze je
beoordelen op het uiterlijk. Dames!
Kom maar op met jullie stemmen.”
Het ene na het andere bordje kleurt
rood. De dames willen hem niet.
Sander zakt door de grond. Eén
troost voor Sander: hij is niet alleen.
Twaalf jaar nadat Big Brother1) voor
maatschappelijk debat zorgde,
produceert reality-tv nog altijd
dagelijks winnaars en verliezers.
2 Castingshows2) zijn goedkoop om
te maken, omdat er immers geen
professionele acteurs betaald hoeven
te worden. Het concept kan bovendien worden losgelaten op elk thema.
Van modellen en mode tot talentenjachten en relatiebemiddeling. De
onderwerpen mogen verschillen, de
aanpak is grotendeels dezelfde. Uit
een veelvoud aan aanmeldingen
wordt een bonte groep jonge mensen
geselecteerd. Die moeten vervolgens
in een afvalrace bewijzen dat zij het
beste kunnen koken of het grootste
zangtalent zijn. Daarbij worden zij op
de voet gevolgd door een jury. Liefst
ook door de kijkers thuis, want hun
sms’jes zijn een welkome bron van
1
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inkomsten. Voor de winnaar ligt een
baan of een platencontract in het
verschiet.
3 De huidige castingshow is niet
opeens uit de lucht komen vallen.
“Het is niet zomaar reality-tv”, vertelt
mediawetenschapper Maarten
Reesink, verbonden aan de Universiteit van Amsterdam. “Het realitygenre begon al veel eerder, met wat
ik maar ‘de zwaailichttelevisie’ noem.
Hierbij kon de kijker meerijden met
politie of brandweer. Daarna kwam
de emotietelevisie: All you need is
love. Met Big Brother brak in 1999
een heel nieuw tijdperk aan.” De
omstreden show, waarbij een zorgvuldig geselecteerde groep deelnemers zo’n honderd dagen in een
met camera’s volgestouwd huis
moest doorbrengen, zou het prototype worden van wat Reesink ‘de
derde generatie reality-programma’s’
noemt. “Het is reality, maar
gecreëerd voor de televisie. ‘Creality’
dus. Casting is daarbij cruciaal. Dat
geldt ook voor de vierde en voorlopig
laatste generatie reality-tv: de makeover. Of het nou een huis, garderobe
of lichaam betreft, alles gaat radicaal
op de schop en de kijker volgt dit op
de voet.”
4 De moderne castingshows zijn
veelal een combinatie van die laatste
twee categorieën. Vergeleken met
vroeger is de nadruk steeds sterker
op succes komen te liggen. “Zo
bezien was Big Brother heel onschuldig”, stelt Henri Beunders, hoogleraar
media, geschiedenis en cultuur aan
de Rotterdamse Erasmus Universiteit. “Big Brother zou volgens sommige psychologen een gevaarlijk
experiment zijn. Flauwekul. Big
Brother ging uit van de gedachte dat
ook gewone mensen die bij elkaar
worden gezet, interessant kunnen
zijn. Bij de nieuwe generatie castingshows is het omgekeerd. De kern is

8
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90

95

juist dat je níet zomaar jezelf kunt
zijn. De boodschap van programma’s
als Idols3) is dat je succes moet
hebben. Je moet veranderen.” De
prestatiedwang wordt nog eens versterkt door de populariteit van het
make-over-genre. Bovenop de
keiharde concurrentiestrijd van de
castingshow verheerlijkt dit de individuele maakbaarheid.
noot 1 Big Brother was een televisieprogramma waarin een
groep mensen in een huis samenleefde en bekeken en
gevolgd werd. Wekelijks werd een deelnemer door de
kijker weggestuurd. De laatst overgebleven deelnemer
won een geldprijs.
noot 2 casting: selectie van kandidaten voor een specifieke
rol
noot 3 Idols: talentenjachtprogramma op televisie waarin
gezocht wordt naar nieuw zangtalent

Opdracht 3 	Tekst met samenvattingsvragen

[130-131]
Lees de tekst ‘Tevredenen of legen’.

Tekst 3
Voorbeeldexamen havo 2015

Tekst 2

Tevredenen of legen
Ik mag graag en met instemming
het wonderschone gedicht1) van J.C.
Bloem citeren dat als volgt begint:
“Natuur is voor tevredenen of legen. /
En dan: wat is natuur nog in dit land?
/ Een stukje bos, ter grootte van een
krant, / een heuvel met wat villaatjes
ertegen.”
2 Hoewel ik het met hem eens ben,
vraag ik me wel af wat Bloem
bedoelde met ‘tevredenen’ en ‘legen’.
De Nederlandse natuurliefhebber is
allesbehalve tevreden en leeg is hij
nu juist niet. Leegte is precies wat
men in de natuur zoekt. ‘Het hoofd
leeg maken’ is de uitdrukking die
door gehaaste stedelingen wordt
gebruikt om het doel van een
weekend in het groen te omschrijven.
Vervolgens worden dan in de
geduldige natuur allerlei activiteiten
ontplooid en evenementen
georganiseerd, opdat het maar niet
SAAI wordt.
3 De grootste bedreiging voor het
verblijf in de natuur is juist de noodzaak de natuur enerverend te maken.
Er moet gekayakt, wildwatergevaren,
wadgelopen, bergbeklommen en gehouthakt worden. Parkoersen worden
uitgezet, stormbanen geformeerd,
wedstrijden georganiseerd. Er wordt
gepicknickt en gebarbecued op daartoe aangewezen plekken tot de hamburgerwalm het bos een voorportaal
van de hel maakt. Toegegeven: er
wordt ook heel wat afgemediteerd en
geyogaad of getaichied, maar hoe
1

5

Naar: Koen Haegens, De Groene Amsterdammer, 31 maart 2011
10

Samenvattingsvraag bij tekst 2
Volgens Henri Beunders is er een wezenlijk verschil
tussen de realityshow Big Brother en de moderne
castingshows.
Vat zijn standpunt samen in maximaal 20 woorden.
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Controleer je antwoord met behulp van de
checklist samenvatten. [133]
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dan ook: doodgewoon leeg aanwezig
zijn omringd door de volmaakt onverschillige natuur is er niet bij. De
natuur moet iets bewerkstelligen. Ze
moet genezen, helen, ruimte maken,
verstrooien, kalmeren. De mens geeft
haar een taak.
4 Omgekeerd neemt de mens ook
een taak op zich. De mens zweert de
natuur te beschermen en te behouden. Soms doet de mens dat door
ergens een hek omheen te zetten en
de boel de boel te laten. Soms doet
de mens dat door te beheren en dus
in te grijpen met het doel de natuur te
houden zoals de mens denkt dat ze
gehouden moet worden. Daar willen
nog wel eens conflicten over
ontstaan. Er moeten wilde runderen
in de Oostvaardersplassen, ze
moeten bijgevoerd, nee, ze moeten
niet bijgevoerd. De
Oosterscheldedam moet open, de
Oosterscheldedam moet dicht. Al dat
geklets illustreert alleen maar dat
Nederland geen natuur meer heeft.
Alles is cultuur. Alles is een kiekje,
een postzegeltje schoonheid, een
vierkantje geschilderde ongereptheid.
Is dat erg? Nee, maar laten we niet
net doen of het natuur is.
5 De natuur zelf heeft in dit alles
uiteraard geen stem, omdat ze niet
kan praten. Ze neemt op haar manier
wraak voor wanbegrip en menselijke
hoogmoed. Niet dat ze dat bewust
doet, want de natuur heeft geen
bewustzijn. De natuur is wat ze is en
zoals ze is en altijd is geweest. Het
zit in de inmiddels totaal
geperverteerde natuur van de mens
tot extreem gedrag over te gaan in
de natuur. Ze noemen het uitdaging
of zoiets. Daarvoor moeten
natuurliefhebbers uiteraard
Nederland verlaten. Met of vaak
zonder kennis van zaken doet men
totaal onverantwoorde dingen. De

steile noordwand van de Eiger
beklimmen zonder touwen, buiten de
piste skiën als er lawinegevaar
90 niveau vier dreigt, in de krater van
een vulkaan afdalen, met een kano
de Atlantische oceaan oversteken.
Dat heet dan ‘moed’, of: ‘je grenzen
opzoeken’. Dwaasheid is het.
95 Vervolgens moeten de mensen van
de hulpdiensten hun eigen leven
wagen.
6 Was de natuur maar voor
tevredenen en legen. Die zitten, net
100 als ik, deze zomer in de Franse
Alpen met een boek buiten, de blik af
en toe gericht op de roerloze
bergtoppen aan de overkant. Zij
daar. Ik in mijn stoel. Domweg
105 gelukkig in Gemillon.
noot 1 Het bedoelde gedicht heet ‘De Dapperstraat’, waarvan
hier de eerste strofe wordt geciteerd. De laatste regel
van het gedicht luidt: ‘Domweg gelukkig in de
Dapperstraat’.
Naar: Nelleke Noordervliet, het radioprogramma Vroege
Vogels, september 2012

Samenvattingsvragen bij tekst 3 [130, 132]
1 Geef een samenvatting van alinea 4 in maximaal
30 woorden.
Controleer je antwoord met behulp van de
checklist samenvatten. [133]
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2 Welke van onderstaande samenvattingen geeft
het beste de gedachtegang weer van de tekst
‘Tevredenen of legen’?
A Er wordt tegenwoordig zowel in ons land als in
het buitenland van alles in de natuur georganiseerd. Daardoor is bijna nergens nog lege
natuur te vinden. Kennelijk heeft de mens daar
geen behoefte meer aan. Toch gaan steeds
meer mensen in de natuur mediteren, om op
die manier rust te vinden. Als we niet uitkijken
is het binnenkort alleen in het buitenland nog
mogelijk om echte natuur te vinden.
B Mensen in ons land kunnen niet meer gewoon
genieten van de natuur, maar willen allerlei
activiteiten in de natuur ondernemen, om te
voorkomen dat het saai wordt. Omdat
Nederland geen echte natuur meer heeft,
gaan ze op avontuur in het buitenland en dit
levert soms onverantwoorde, gevaarlijke
situaties op. Beter is het om de natuur de
natuur te laten zijn en haar rustig te ondergaan.
C Mensen proberen in de natuur tot rust te
komen, maar doordat daar steeds meer
activiteiten worden aangeboden, lukt dat bijna
niemand meer. Alleen wie zich aan het
kayakken, bungyjumpen e.a. onttrekt door
zich in de natuur over te geven aan yoga,
heeft een kans er nog van te kunnen genieten.
Helaas moet de natuur tegenwoordig vooral
‘uitdagend’ zijn, dus je kunt eigenlijk wel
stellen dat er in Nederland geen echte natuur
meer is.
D Vroeger was in ons land de natuur nog leeg.
Ondanks allerlei pogingen om haar te beschermen, is het niet gelukt de mens tegen te
houden bij het cultiveren van de natuur.
Daardoor zijn er nu in binnen- en buitenland
zoveel activiteiten in de natuur dat het vrijwel
niet meer mogelijk is er tot rust te komen. Wie
nog rust in de natuur wil vinden, moet naar
het buitenland gaan.

10

Opdracht 4 	Tekstfragment met samenvattings
vraag
Lees de eerste alinea’s van de tekst ‘Groenwassen.
De milieupretenties van de mode’.

Tekst 4
Examen havo 2014-I Tekst 2, alinea 1 t/m 5

Groenwassen
De milieupretenties van de mode
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1 Regelmatig vallen werknemers in
Cambodjaanse kledingfabrieken flauw
door blootstelling aan giftige verf- en
lijmstoffen. Slachtoffers van deze
aanvallen belanden met ademhalingsproblemen in het ziekenhuis en kampen
op lange termijn met geheugenstoornis.
Er werken naar schatting driehonderdduizend Cambodjanen in schoenen- en
kledingfabrieken. De hoge concentraties chemische middelen in de lucht van
de slecht geventileerde fabrieken zijn
niet het enige probleem waar zij mee te
maken hebben. Respect voor arbeidsrechten, zoals een eerlijk loon en de
vrijheid lid te worden van de vakbeweging, is niet vanzelfsprekend.
2 Berichtgeving over dit soort misstanden is geen zeldzaamheid. Van
2006 tot en met 2010 zijn volgens
gegevens van de Schone Kleren
Campagne bijna vijfhonderd textielarbeiders omgekomen bij fabrieksbranden in Bangladesh. Greenpeace
ontdekte bovendien dat Chinese
kledingfabrieken al jarenlang zwaar
chemisch afval in rivieren dumpen. De
giftige stoffen, waaronder metalen met
kankerverwekkende en hormoonbeïnvloedende eigenschappen,
veroorzaken milieuschade en gezondheidsproblemen.
3 Een andere kwestie die al lange tijd
tot verontwaardiging leidt bij ngo’s1), is
de katoenteelt in Oezbekistan, een van
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de grootste katoenproducenten ter
wereld. Uit onderzoek van onder meer
de Environment Justice Foundation
blijkt keer op keer dat in deze voormalige Russische deelstaat jaarlijks
honderdduizenden kinderen worden
gedwongen om onder barre leef- en
werkomstandigheden katoen te
plukken. Met enige regelmaat schrijven
de media over modelabels die, vaak
zonder dat ze het weten, gebruikmaken
van deze katoenplantages.
4 Ook uit andere landen komen hardnekkige signalen van kinderarbeid. De
Stichting Onderzoek Multinationale
Ondernemingen sloeg recent voor de
tweede keer alarm over uitbuiting in
vier textielfabrieken in de Indiase regio
Tamil Nadu. Uit dit onderzoek bleek dat
de meisjes die er werken, buitensporig
overwerk moeten verrichten, verplicht
op het fabrieksterrein wonen, in armetierige slaapzalen slapen en verstoken
zijn van hulp van vakbonden.
5 Een ver-van-ons-bedshow? Toch
niet. Het grootste deel van de kleding
die in Nederlandse winkels hangt, komt
namelijk uit fabrieken in Azië, OostEuropa en Afrika. Populaire merken
zoals Nike, Adidas, H&M, Zara, Canda,
Tommy Hilfiger en Lacoste worden
regelmatig in verband gebracht met
bovengenoemde misstanden.
noot 1 ngo’s: niet-gouvernementele organisaties, organisaties
die onafhankelijk zijn van de overheid en zich op een
of andere manier richten op een verondersteld
maatschappelijk belang

Samenvattingsvraag bij tekst 4 [130-131]
Geef een samenvatting van alinea 1 tot en met 5,
waarin je duidelijk maakt welke problemen zich
voordoen in de productielijn van de modebranche.
Gebruik maximaal 30 woorden.
Controleer je antwoord met behulp van de
checklist samenvatten. [133]

Opdracht 5

Tekst met samenvattingsvraag

Lees de volgende tekst uit het voorbeeldexamen
havo ‘Biologisch is beter’

Tekst 5
Voorbeeldexamen havo 2015

Tekst 4

Biologisch is beter
Biologisch eten is niet gezonder
dan gangbaar eten, schrijft de
Volkskrant (4 september 2012). Dat
is zeer discutabel, want gangbaar
voedsel wordt onveiliger
geproduceerd dan biologisch voedsel
en dat heeft ook weer gevolgen voor
de veiligheid van het voedsel zelf.
2 Ten eerste, de gangbare landbouw gebruikt bestrijdingsmiddelen
om ziekten, onkruid en insecten te
bestrijden. Bij onzorgvuldig spuiten
belanden die bestrijdingsmiddelen bij
de buren van de landbouwbedrijven.
Klachten daarover van omwonenden
die zich zorgen maken over hun
gezondheid, verschijnen periodiek in
de media.
3 Restanten van die bestrijdingsmiddelen zitten ook op de groenten
en vruchten die consumenten in de
winkel kopen. Twee derde van alle
groente en fruit in de verkoop bevat
gifresten. Maar dat blijft allemaal
onder de vastgestelde gezondheidslimiet, zegt de sector. Ja, meestal
wel, maar niet altijd. Wetsovertre1

5

10

15

Naar: Lynsey Dubbeld, De Groene Amsterdammer,
12 juli 2012, alinea 1 t/m 5
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dingen vinden nog steeds plaats.
4 En belangrijker, de gezondheidsnormen zijn niet scherp genoeg. Het
zijn normen voor gifstoffen afzonderlijk, die geen rekening houden met de
gezamenlijke en de onderlinge
werking van die stoffen. Wetenschappelijk onderzoek leidt er bovendien
toe dat de wettelijke normen voor
gifresten op groente en fruit steeds
scherper worden, omdat de negatieve gezondheidseffecten ervan
telkens weer ernstiger blijken te zijn
dan eerder gedacht.
5 Ten tweede, in de gangbare,
intensieve veehouderij wordt kwistig
met antibiotica omgegaan. Daardoor
bevat veel vlees resistente bacteriën.
Dat is niet gezond omdat antibiotica
dan niet meer werken bij de bestrijding van bacteriële infecties bij
mensen.
6 In de biologische veehouderij
worden ook antibiotica gebruikt, maar
veel minder dan in de gangbare.
Biologische veehouders maken er
namelijk veel meer werk van om te
voorkomen dat hun dieren ziek
worden door ze veel (buiten)ruimte te
geven en niet op te fokken tot
maximale productie.
7 Kortom, [… tekst door examenmaker weggelaten]
Naar: Klaas Breunissen, uit: de Volkskrant, november 2012
Klaas Breunissen is campagneleider voedsel van Milieudefensie

10

Samenvattingsvraag bij tekst 5 [130, 132]
Neem het onderstaande argumentatieschema over en
vul het aan op basis van alinea 1 tot en met 5 van de
tekst ‘Biologisch is beter’.
standpunt
Het is discutabel dat biologisch eten niet gezonder
is dan gangbaar eten.
want

verdere onderbouwing (subargument 1)
1
• Bij onzorgvuldig spuiten belanden die bij
omwonenden, die zich zorgen maken over hun
gezondheid.
• Restanten zitten op groenten en vruchten voor
de consument.
tegenargument branche:

weerlegging:
a
b
c
verdere onderbouwing (subargument 2)
2
• Dat heeft ervoor gezorgd dat veel vlees
resistente bacteriën bevat.
gevolg

Raadpleeg zo nodig de theorie over de opbouw
van redeneringen. [70-74]
Controleer je antwoord met behulp van de
checklist samenvatten. [133]
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Opdracht 6 	Tekstfragment met samenvattings
vraag [130-131]

Tekst 6

Bestudeer de volgende samenvattingsvraag nauwkeurig en beantwoord de vragen.

Vertrouwen… dé opgave van
het komende decennium

Maak een goedlopende samenvatting in correct
Nederlands van maximaal 200 woorden van de
tekst ‘Vertrouwen… dé opgave van het komende
decennium’.
Zorg ervoor dat deze samenvatting begrijpelijk is
voor iemand die de oorspronkelijke tekst niet
kent.
Uit je samenvatting moet duidelijk worden:
• welke crisis zich in de huidige samenleving
voordoet, waarom deze crisis voor de
samenleving een probleem is en op welke
maatschappelijke terreinen zij plaatsvindt;
• wat de oorzaken zijn van het ontstaan van
deze crisis;
• welke stappen worden voorgesteld om uit
deze crisis te komen;
• welke aanbeveling gedaan wordt om deze
crisis te boven te kunnen komen en welke
voorwaarde daarbij geldt.
Eindexamen havo – 2013 – tijdvak 1

Examen havo 2013-I Tekst 2, alinea 1 t/m 5
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a Analyseer de samenvattingsvraag. Nummer alle
onderdelen die worden gevraagd en maak daar
vragen van.
b Noteer kernwoorden uit de aandachtspunten die
je in je samenvatting kunt gebruiken.

25

Lees de eerste alinea’s van de tekst ‘Vertrouwen… dé
opgave van het komende decennium’.
30

35

40

1 Politici deugen niet, wetenschappelijke claims over klimaatopwarming
geloven we niet meer, bankiers strijken
alleen maar bonussen op. We leven in
een low trust-samenleving, terwijl vertrouwen nu juist het smeermiddel is van
een soepel functionerende samenleving. Sinds de bankencrisis is het herontdekt als het fundament van de
markt, sinds de politieke crisis als het
fundament van de politiek en sinds de
vaccinatiecrisis als het fundament van
de (preventieve) gezondheidszorg.
Vertrouwen wordt dan ook hét trefwoord van het komende decennium.
Maar het is zo glibberig als paling,
breekbaarder dan een zeepbel en
kwetsbaarder dan liefde.
2 Het vertrouwen in onze volksvertegenwoordiging is weg, constateerde
De Telegraaf naar aanleiding van een
enquête op internet. Vierennegentig
procent van de stemmers wantrouwde
de Tweede Kamer, volgens de redactie
omdat ‘er onvoldoende geluisterd werd
naar de burger’. Veel vertrouwen in
medeburgers was er overigens ook
niet: 69 procent vond dat burgers zelf
meer interesse in politiek moeten
tonen.
3 Wantrouwen bestaat trouwens niet
alleen bij burgers, maar ook bij beleidsmakers. Veel professionals in de publieke sector voelen zich slachtoffer
van ‘geïnstitutionaliseerd wantrouwen’.
Daarmee doelen ze op de overdreven
gedetailleerde wijze waarop zij verantwoording moeten afleggen over hun
werk. Overigens vinden veel politici en
ambtenaren burgers verwend, emotioneel en wispelturig. Menig bestuurder
of politicus klaagt hierover, zij het
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meestal onder vier ogen tijdens de
borrel na een bijeenkomst waarin net
het belang van burgerparticipatie benadrukt is.
4 Ook de wetenschap is het slachtoffer van het om zich heen grijpende
wantrouwen. Wetenschappelijke claims
over klimaatopwarming treden we met
ongeloof tegemoet. Burgers zien het
nut van vaccinaties niet in en trekken
de motieven van de overheid, wetenschap en farmaceutische industrie in
twijfel.
5 Zelfs het bedrijfsleven wordt gewantrouwd. Zelfs? Daarvan bestaat
toch allang het beeld dat iedereen
vooral aan zichzelf denkt? Inderdaad,
maar steeds minder mensen vertrouwen er nog op dat het najagen van het
eigenbelang zichtbaar, al is het dan via
een onzichtbare hand, bijdraagt aan het
algemene belang. Vooral bankdirecteuren en andere ‘grote graaiers’ moeten
het tegenwoordig ontgelden. Zij bleven
doodgemoedereerd hun bonussen opstrijken terwijl zij en hun bedrijven faalden, de financiële markten inzakten en
de belastingbetaler mocht opdraaien
voor hun falen.
Naar: Evelien Tonkens en Tsjalling Swierstra, uit: Filosofie
Magazine 6, 2010, alinea 1 t/m 5

Samenvattingsvraag bij tekst 6 [130-131]
Maak een goedlopende samenvatting in correct
Nederlands van maximaal 40 woorden van alinea 1
tot en met 5 van ‘Vertrouwen… dé opgave van het
komende decennium’.
Zorg ervoor dat deze samenvatting begrijpelijk is voor
iemand die de oorspronkelijke tekst niet kent.
Uit je samenvatting moet duidelijk worden:
• welke crisis zich in de huidige samenleving
voordoet, waarom deze crisis voor de samenleving
een probleem is en op welke maatschappelijke
terreinen zij plaatsvindt.
Controleer je antwoord met behulp van de
checklist samenvatting. [133]
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Het Examenkatern 2015 is een aanvulling op het Informatie- en
Verwerkingsboek van Op niveau tweede fase 4/5 havo. Dit examenkatern
voldoet geheel aan de nieuwe exameneisen voor het onderdeel samenvatten. Je vindt hierin zowel de theorie als de samenvattingsopdrachten.
Zo ben je optimaal voorbereid op het examen.
Op niveau tweede fase:
– Is naar keuze lineair of modulair (op vaardigheid) in te zetten.
– Bevat actuele teksten en maakt meer diepgang mogelijk.
– Biedt veelzijdige ICT met persoonlijke leerroutes. Via het dashboard
voor docent en leerling zijn de gemaakte opdrachten en scores
gemakkelijk bij te houden.
– Sluit zichtbaar aan bij de referentieniveaus taal en het examenprogramma: de perfecte voorbereiding op het examen.

Op niveau tweede fase is ontwikkeld
op basis van de referentieniveaus taal.
Voor de concrete uitwerking daarvan,
zie www.opniveau-online.nl

Verwerkingsboek 4 vwo

OP NIVEAU

Tweede Fase

Taalvaardigheid Nederlands
vierde editie

Verwerkingsboek 5/6 vwo

OP NIVEAU

Tweede Fase

Taalvaardigheid Nederlands
vierde editie

Verwerkingsboek 4/5 havo

OP NIVEAU

Tweede Fase

Taalvaardigheid Nederlands
vierde editie

Informatieboek havo/vwo

OP NIVEAU

Tweede Fase

Taalvaardigheid Nederlands
vierde editie

www.opniveau-online.nl
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