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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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•
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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
vraag
Lees het begin van de tekst ‘Historici, durf lessen te
trekken!’

10

Samenvattingsvraag bij tekst 1 [130-131]
Geef de hoofdgedachte van het tekstgedeelte dat
bestaat uit alinea 1 en 2.
Gebruik maximaal 15 woorden.
Controleer je antwoord met behulp van de
checklist samenvatten. [133]

Tekst 1
Examen vwo 2014-II tekst 1, alinea 1 en 2

Historici, durf lessen
te trekken!
Het is droevig gesteld met de
historische kennis van de gemiddelde
Nederlander, dat weten we inmiddels
wel. Het blijkt uit Citotoetsen, testjes
onder Tweede Kamerleden en uit een
wijdverbreide nostalgie – dat onstilbare verlangen naar een of ander
Gouden Tijdperk waar we nauwelijks
iets van weten, naar het schijnt
ergens in de zeventiende eeuw.
2 Intussen blijven de schuldigen
van het historische onbenul buiten
schot. Dat zijn niet die onwetenden
en nostalgici, de historici zelf zijn
verantwoordelijk. Er is immers geen
vakgebied dat zichzelf zo gretig weg
relativeert. In de professionele
geschiedbeoefening heerst het
dogma dat je van vroeger niets leren
kan. Immers: de geschiedenis
herhaalt zich nooit. Er is altijd wel
een of ander triviaal, en daarom juist
weer cruciaal detail dat een tweede
keer net even anders loopt. In het
laboratorium van de geschiedkundige
moet het verleden in een steriel
vacuüm worden bestudeerd. Anders
is het quatsch. Het wordt tijd dat de
geschiedkundigen weer gaan doen
waarvoor de maatschappij hen nodig
heeft: lessen trekken uit het verleden.

Opdracht 2 	Tekstfragment met samenvattings
vraag
Lees het begin van de tekst ‘Eenzame grazers’.

1
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Naar: Rutger Bregman, de Volkskrant, 29 september 2012

Tekst 2
Examen vwo 2014-I

tekst 1 alinea 1 t/m 3

Eenzame grazers

5

10

15

20

1 In 1978 heerste in kunstenaarssociëteit De Kring op het Leidseplein
grote opwinding: een van de leden,
Rijk de Gooijer, was op de televisie
gezien. Hij maakte reclame voor een
Franse kaassoort. De opwinding
onder de kunstenaars betrof het
principe: een kunstenaar dóet geen
commerciële activiteiten. Dat is collaboratie met die vulgaire wereld buiten
De Kring, bijna net zo erg als de
collaboratie van kunstbroeders die in
de Tweede Wereldoorlog tot de
Kultuurkamer waren toegetreden.
Het verschil tussen goed en fout was
in de jaren zeventig nog zo helder als
tussen zwart en wit. Rijk de Gooijer
was alsnog fout, zo simpel lag dat.
2 De afstand tussen de diverse
media was in de jaren zeventig en
tachtig bijna onoverbrugbaar. Dit gold
zeker voor de afstand tussen krant
en televisie. De pers waande zich de
koningin der aarde en beschouwde

6
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de televisie als dom tijdverdrijf voor
de massa. Toen Joop Lücker,
destijds hoofdredacteur van de
Volkskrant, in 1962 vernam dat zijn
Limburgse correspondent Richard
Schoonhoven naar Brandpunt ging,
reageerde hij: “Schoonhoven gaat de
journalistiek uit en het variétévak in.”
3 Ruim dertig jaar later zijn er maar
weinig acteurs of schrijvers die níet
in reclames optreden als het hun
gevraagd wordt. En niet eens alleen
voor het geld, maar ook omdat een
reclamerol bijna gelijkstaat aan de
hoofdrol in een film of in de stadsschouwburg. Tegenwoordig kun je
elke schrijver of kunstenaar zijn of
haar boek of film of musical zien
aanprijzen bij veelbekeken praatprogramma’s op televisie. Ook critici
van de populaire cultuur, zoals Bas
Heijne, stappen zelf voor dag en
dauw hun bed uit om in de Ontbijtshow hun nieuwste bundel columns
aan te prijzen. De werelden van
kunst en cultuur en reclame lopen
geheel door elkaar. Er is geen afstand meer tussen deze werelden.
Naar: Henri Beunders, De Groene Amsterdammer,
24 februari 2011

Samenvattingsvraag bij tekst 2 [130-131]
Vat alinea 1 tot en met 3 samen in maximaal
35 woorden. Geef de maatschappelijke ontwikkeling
die wordt geschetst, weer.
Controleer je antwoord met behulp van de
checklist samenvatten. [133]

10

Opdracht 3 	Tekst met samenvattingsvragen
Lees de tekst ‘De heilloze weg van het CPB’.

Tekst 3
Voorbeeldexamen vwo 2015

tekst 2

De heilloze weg van het CPB

5

10

15

20
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35

1 Het Centraal Plan Bureau (CPB)
zwengelt, net als eerder het Sociaal
Cultureel Planbureau (SCP) heeft
gedaan, een discussie aan die het
niveau van borrelpraat niet ontstijgt:
wie ongezond leeft, moet daar in
financiële zin voor boeten, is zo’n
beetje de gedachte die het CPB
opperde in een rapport over de zorgkosten. Het gevaar dreigt dat hiermee uiteindelijk ook het laatste restje
solidariteit in de samenleving op het
spel wordt gezet. Of hebben we
soms niets geleerd van de heisa rond
de inkomensafhankelijke zorgpremie?
2 De conclusies van het CPB ten
aanzien van de stijgende zorgkosten
en de daarbij behorende lastenverdeling, lijken op het eerste oog
redelijk. Door de toenemende vergrijzing en de toegenomen levensverwachting komen zowel pensioenen als zorgkosten onder druk te
staan. Op termijn staat mogelijk zelfs
de betaalbaarheid van het hele stelsel op het spel. Waarom dan niet die
mensen zwaarder belasten die vaker
een beroep doen op de gezondheidszorg als direct gevolg van hun eigen
ongezonde levensstijl?
3 Nadat de politiek aansluitend op
de Tweede Kamerverkiezingen in
2012 schielijk het voorstel van de
nieuwe regering voor een inkomensafhankelijke zorgpremie introk, komt
het CPB nu met een perfide variant
op de proppen. In deze neoliberale
kapitalistische maatschappij wordt

7
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‘eigen verantwoordelijkheid’ al heel
snel ‘eigen schuld’ en dreigt de zieke
medemens gewoon de zoveelste
variant te worden van een loser. Als
we lifestyle gaan betrekken in de
zorgkosten, en dat ook consequent
doorvoeren, slaan we een heilloze
weg in vol scheve ogen en strenge
controles. Zo bevoordelen we straks
niet alleen mensen met gezonde
genen, maar ook mensen met een
gezond stel hersens. Want het zijn
niet toevallig vaak de lagere inkomens die de hoogste zorgkosten
claimen. Voor mensen met een
universitair diploma zal het lastig zijn
te geloven, maar er zijn in dit land
ontelbaar veel mensen voor wie je
elke keer weer moet uitspellen dat je
dik wordt van het drinken van liters
frisdrank. Armoede is ook niet iets
waar je voor kiest, maar wat vaak
overgedragen wordt van generatie op
generatie.
4 Het is goed om nog eens kritisch
te kijken naar de inhoud van de
basisverzekering en naar het zorgstelsel zelf, waarvan de kostenstructuur op z’n minst fraudegevoelig en
ondoorzichtig te noemen valt. En
misschien zou je ook een buffer op
moeten werpen voor mensen die met
elk wissewasje naar de dokter stappen en die zich met onzinklachten
melden bij de Eerste Hulp.
5 Verder kan de politiek zich beter
verre houden van deze hele discussie die uiteindelijk iederéén treft.
Wat moet je immers met die hoogopgeleide werknemer die op 32jarige leeftijd thuis komt te zitten met
een burn-out omdat hij is vastgelopen in de ratrace? En wat moet
je met al die tweeverdieners die
depressief worden of angstklachten
ontwikkelen omdat de combinatie van
werk, huishouden en zorg te slopend
blijkt te zijn? Is dat ook allemaal een

kwestie van ‘eigen schuld’? En, als
we nog een stapje verder gaan, wat
90 doe je dan met mensen die eerst
helemaal binnenstebuiten zijn gekeerd door de medische wetenschap
voordat vast komt te staan dat hun
klachten stressgerelateerd zijn?
95 Moeten al die mensen met hyperventilatie of een burn-out straks soms
de kosten van hun hartfilmpjes en
maag- en darmonderzoeken terug
gaan betalen, zodra blijkt dat hun
100 klachten ‘tussen de oren zitten’ en ze
meer gebaat zijn bij minder hard
werken en minder eisen aan zichzelf
stellen? Hiermee kom je definitief
terecht in een samenleving waar het
105 woord ‘samen’ zijn betekenis totaal
verloren heeft.
6 Maar los van de ethische kant
van deze hele discussie (en de vraag
of het wel de taak is van het CPB om
110 zo nadrukkelijk richting te willen
geven aan maatschappelijke vraagstukken) zit er nog een heel andere
kant aan deze zaak. Alle ophef verhult vooral op vakkundige, bijna
115 listige wijze het feit dat het de politiek
zélf is geweest die – door in te zetten
op marktwerking, schaalvergroting en
privatisering – niet alleen onze welvaartsstaat heeft verkwanseld, maar
120 tevens onze hele welvaart op het
spel heeft gezet.
Naar: een column van Gerhard Hormann, de Volkskrant,
12 januari 2013
Gerhard Hormann is politicoloog en schrijver

Samenvattingsvragen bij tekst 3 [130-131]
1 In alinea 3 tot en met 5 oppert de schrijver
bezwaren van verschillende aard tegen het
standpunt van het CPB.
Vat deze bezwaren samen in niet meer dan
40 woorden.
Controleer je antwoord met behulp van de
checklist samenvatten. [133]

8
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[130-131]

25

2 Wat is de hoofdvraag waarop de tekst ‘De heilloze weg van het CPB’ een antwoord probeert te
geven?
A Waarom is het een slecht idee om de hoogte
van de zorgpremie variabel te maken?
B Waarom is het tijdstip waarop CPB de discussie over de zorgpremie begon, ondoordacht?
C Welke voor- en nadelen heeft het voorstel van
CPB om de zorg betaalbaar te houden?
D Wie kan uiteindelijk worden verweten dat
onze welvaart zo nadrukkelijk op het spel
staat?
Opdracht 4

Tekst met samenvattingsvraag

30

35

40

Lees de tekst ‘Breinmythes’.

Tekst 4
45

Voorbeeldexamen vwo 2015

tekst 3

Breinmythes

5

10

15

20

1 Het brein blijft een mysterieus
ding. Alleen al het idee dat er een
orgaan bestaat dat over zichzelf
kan nadenken, vervult me met
verwondering – en soms met
hoofdpijn. Want wie denkt er na:
dat brein, of ik? Is er eigenlijk wel
een onderscheid? En hoe zou ik
dat te weten kunnen komen?
2 Om dit hoofdpijndossier behapbaar te houden, praten veel mensen
over hersenen alsof het een soort
autonome eenheid in de hersenpan
is. ‘Mijn brein is verliefd’ of ‘Het
kinderbrein is nog volop in
ontwikkeling’. Alsof niet het kind zélf
aan het leren en opgroeien is, maar
alleen de grijze massa in de bovenkamer. De reden is wellicht dat de
hersenen, vergeleken met de psyche,
zo lekker tastbaar zijn: je kunt ze
vastpakken, scannen, opereren.
3 Deze tastbaarheid geeft het brein
een soort gratis geloofwaardigheid.
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Zo zijn mensen veel sneller geneigd
een uitspraak te accepteren die
betrekking heeft op het brein dan op
de psyche. Een stelling als ‘we
gebruiken slechts 10 procent van
onze psyche’ zal vrijwel iedereens
lariekoekalarm onmiddellijk laten
afgaan. Maar ‘we gebruiken slechts
10 procent van ons brein’ is een van
de hardnekkigste mythes in hersenland.
4 Die mythe was vorige week even
in het nieuws. Een groep wetenschappers van de Vrije Universiteit
had onderzocht in hoeverre leraren in
het basis- en voortgezet onderwijs
geloofden in enkele van de meer
wijdverbreide hersensprookjes. Maar
liefst 47 procent van hen geloofde
het tienprocentsverhaal.
5 Andere neuromythen konden
zelfs op nog meer steun rekenen. Het
idee dat een extra rijke, stimulerende
omgeving beter is voor het peuterbrein dan zomaar een gemiddelde
omgeving bijvoorbeeld. Meer dan
driekwart van de meesters en juffen
denkt dat dit correct is. Toch is er
geen bewijs voor deze gedachte.
Weliswaar is het zo dat de hersenen
van rattenkindertjes ervan opknappen als ze speelgoed in hun gewoonlijk volstrekt lege kooi hebben, maar,
zoals een journalist van The Wall
Street Journal terecht opmerkte, dat
zegt niet per se iets over mensenkinderen.
6 En zelfs als je het rattenonderzoek door zou willen trekken naar de
mens, dan nog kun je alleen vaststellen dat het niet zo’n goed idee is
om kinderen in een kaal hok te laten
opgroeien. En tot die conclusie
waren we ook zonder hersenwetenschappelijk inzicht al gekomen.
7 De meest wijdverbreide hersenmythe was deze: 94 procent van de
docenten denkt dat kinderen beter
leren als ze de stof aangeboden
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krijgen in een leerstijl die bij hun
brein past. De gedachte is dat
sommige kinderhersenen bijvoorbeeld meer visueel ingesteld zijn, en
anderen meer op gehoor of gevoel.
Experimenten laten zien dat dit klopt,
maar ook dat het voor de leerprestaties geen sikkepit uitmaakt of
een docent zich iets van die hersenleerstijl aantrekt of niet.
8 Het opvallende is dat juist leraren
met een grote interesse in het brein
ook het vaakst de flauwekulverhalen
geloofden. Dat is extra verontrustend, omdat binnen het onderwijs een
kleine ‘neuro-industrie’ is ontstaan
waarin de mythes welig tieren. Die
industrie maakt handig gebruik van
het feit dat mensen een verhaal
gemakkelijker voor waar aannemen
als er een snufje brein in zit. Het zou
beter zijn als de mysterieuze
hersenen met wat meer scepsis benaderd zouden worden.
Naar: Asha ten Broeke, Trouw, 27 november 2012
Asha ten Broeke is wetenschapsjournaliste & schrijfster

Samenvattingsvraag bij tekst 4 [130-131]
Vat de column ‘Breinmythes’ samen in maximaal
50 woorden, in het licht van het genoemde
onderzoek.
Controleer je antwoord met behulp van de
checklist samenvatten. [133]

Opdracht 5

Tekst met samenvattingsvraag

Lees de tekst ‘Stemmen voor de Tweede Kamer’.

Tekst 5
Voorbeeldexamen vwo 2015

tekst 4

Stemmen voor de Tweede
Kamer
Iedere keer als er weer een kabinet is gevallen, mogen we onze stem
uitbrengen op een paar honderd
kandidaten die op de kieslijst voor de
Tweede Kamer staan. Mensen die
zich met succes door alle partijkrochten heen naar boven hebben
gewerkt. “De actieve leden vertegenwoordigen niet de leden in het algemeen en al helemaal niet de kiezers,
noch in de politieke opvattingen,
noch wat betreft maatschappelijke
positie. Zij vertegenwoordigen alleen
zichzelf ”, concludeerde prominent
PvdA’er Jos van Kemenade in 1991
al in het rapport ‘Een partij om te
kiezen’. Hij zei het over de PvdA,
maar de PvdA was – en is – hierin
natuurlijk niet uniek.
2 Toch slaagt dat handjevol elkaar
omhoog helpende mensen erin te
doen alsof ze ons allemaal vertegenwoordigen. Met dank aan de media,
die niets liever willen dan aansluiten
bij deze oligarchie van zelfbenoemde
verlichte geesten. Dus komen ze
voortdurend op tv, staan ze voortdurend op de voorpagina van de
krant en hoor je ze voortdurend op
de radio. Met hun uitgekauwde
one liners. Het glas wijn in het
verzorgingstehuis, de ouderen die
moeten slapen onder de brug, de
zorg die de helft van ons inkomen
gaat opeten, we kunnen het inmiddels allemaal dromen.
1
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Pionnen
Enfin. Om de zoveel jaar zetten
we een kruisje. Wat er verder met
onze stem gebeurt, daar gaan wij
niet over. We mogen de pionnen op
het bord zetten, maar ons niet met
het spel bemoeien. Er schijnen nogal
wat mensen ‘strategisch’ te gaan
stemmen. Daarmee zouden ze
bepaalde samenwerkingsverbanden
tussen de politieke partijen na de
verkiezingen beter mogelijk maken of
juist blokkeren. Dat is een farce, want
onze politici vinden het de normaalste zaak van de wereld dat ze onze
stemmen ophalen en dan zelf uitmaken wat ze ermee gaan doen: “We
houden alle mogelijkheden open.”
Dat is een andere manier om te
zeggen: “Wat u wilt, interesseert ons
in de grond van de zaak geen bal.”
4 Die houding kunnen ze zich permitteren, omdat onduidelijk is welke
strategie de strategische stemmer
volgt. Er zijn mensen die op de VVD
stemmen en de PvdA er voor geen
goud bij willen. Er zijn mensen die
op de PvdA stemmen die heel hard
hopen op een linkse regering met de
SP. Er zijn mensen die op de VVD of
de PvdA stemmen die dromen van
een nieuw Paars kabinet van PvdA
en VVD. Jolande Sap stelt voor dat
we op GroenLinks gaan stemmen om
zo Paars-plus te kunnen realiseren.
En ga zo maar door. Waarom zou
een politicus zich eigenlijk gebonden
voelen aan de veronderstellingen van
de strategische stemmers?
3
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Carte blanche
5 In feite stelen politici onze stem
om vervolgens hun eigen gezelschapsspel te gaan spelen. Waarom
pikken wij deze minachting eigenlijk?
Want welke politieke voorkeur je ook
hebt, dit belang hebben we als
kiezers gemeenschappelijk: het moet
duidelijk zijn welke coalitie je voorkeur heeft. Zonder dat geef je politici

90

10

carte blanche.
6 Democratische burgers die zichzelf serieus nemen, zouden dat
eigenlijk niet moeten doen. En politici
die hun kiezers serieus nemen,
hadden het allang mogelijk gemaakt
om behalve op een partij, ook te
stemmen op een favoriete coalitie.
Naar: Malou van Hintum, de Volkskrant, 11 september 2012

Samenvattingsvraag bij tekst 5 [130, 132]
In de tekst ‘Stemmen voor de Tweede Kamer’ wordt
een duidelijk standpunt ingenomen ten aanzien van
het uitbrengen van een stem bij de verkiezingen voor
de Tweede Kamer.
Vat de bijbehorende argumentatie in alinea 3 en 4
samen door het onderstaande schema aan te vullen.
hoofdstandpunt: stemmen zonder zeggenschap
over coalitievorming is zinloos/niet goed
argument:

tegenargument:

weerlegging:

want
onderbouwing:

onderbouwing 1

onderbouwing 2

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
vragen
Lees alinea 1 tot en met 5 van de tekst ‘We moeten
het zelf doen’.
40

Tekst 6
Examen vwo 2013-I

Tekst 2, alinea 1 t/m 5

We moeten het zelf doen

5
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1 We weten te veel. De democratie
is in crisis, zeggen ze en daar worden
dan talloze verklaringen voor gezocht
– van kapitalisme tot ontkerkelijking
en van populisme tot emancipatie –
maar aan de basis ligt: we weten te
veel.
2 Het lot van een zekere hier niet bij
naam te noemen oorlogsheld maakt
duidelijk dat de informatie die mensen
over zichzelf prijsgeven op Hyves en
Twitter ook tegen hen gebruikt kan
worden. In mei 2009 werd aan deze
militair een Militaire Willemsorde
toegekend voor zijn inzet als bevelhebber van de commando’s in de
Afghaanse Baluchi-vallei. In januari
2010 werden deze heldhaftige soldaat
zes borstharen afgenomen. Toen het
Nederlands Forensisch Instituut meer
haren wilde hebben, omdat ze sporen
bleken te bevatten van cocaïne en
xtc, had hij die inmiddels afgeschoren; dat deed hij nu eenmaal wekelijks, zei hij. Nee hoor, riposteerde de
Staf der Nederlanden met kennis van
zaken, foto’s op de Hyves-pagina van
zijn café toonden de oorlogsheld met
nog overal haar. De zaak van de zes
borstharen laat zien dat de strafvervolging een nieuw tijdperk is ingegaan. Tegenwoordig moet een
oorlogsheld er ieder moment rekening
mee houden dat men van officiële
zijde inzage wil in zijn borsthaar.
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3 Alles te weten maakt machtig: het
geeft de overheid greep op de burger.
Maar tegelijkertijd kan bepaalde informatie gebruikt worden om het
vertrouwen in de overheid te ondermijnen. Zo stelde de oppositie onlangs aan de hand van opgevraagde
bonnetjes – verkregen op basis van
de Wet Openbaarheid van Bestuur –
het declaratiegedrag van een aantal
bewindslieden ter discussie.
4 De filosoof Jean-François Revel
schreef in 1983 een boek dat omwille
van de titel de laatste tijd nogal eens
wordt geciteerd: How Democracies
Perish (in het Nederlands vertaald
als: Waarom de democratieën
sterven). Revel beweert dat de westerse democratie lijdt aan betonrot:
westerse burgers worden van jongs af
aan opgevoed met de gedachte dat
aan hun beschaving het nodige mankeert. Als burgers van een democratie
hebben ze het recht steeds overal
openlijk kritiek op te leveren, oppositie te voeren en het oneens te zijn
met elkaar en het systeem van de
staat. Indien ze van dat recht nu maar
voldoende gebruikmaken, stort de
democratie uiteindelijk vanzelf in. Niet
dat Revel pleitte voor het communisme, integendeel, maar hij wees graag
op alle voordelen van het systeem in
de Sovjet-Unie, dat interne kritiek en
openbaring van misstanden verbood
en daarmee sterker stond dan het
Westen met zijn gekrakeel. En nu het
openbaren van misstanden – denk
aan de duizenden geheime memo’s
van Amerikaanse ambassades die in
2010 door Wikileaks werden
gepubliceerd – een onvoorzien hoge
vlucht heeft genomen, is deze
waarschuwing opnieuw actueel.
5 Is er inderdaad wel sprake van
een crisis van de democratie? Ja en
nee. Aan de ene kant is het niet ver-
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standig alles wat tegenzit te beschouwen als een teken dat de
85 democratie erodeert en dus moet je
voorzichtig zijn met te beweren dat
onze democratie in verval is. Aan de
andere kant is er wel degelijk reden
tot oplettendheid en aanleiding voor
90 een voorzichtige crisisstemming: nu
de burgers meer weten over het
gedrag van de staat en de staat meer
weet over het gedrag van de burgers,
is de onderlinge verhouding minstens
95 aan herziening toe. Als democratische beslissingen principieel gebaseerd zijn op individuele wensen
en voorkeuren van burgers die zelfverantwoordelijkheid dragen, zijn
100 nieuwe democratische technieken
vereist. Het is tijd voor herdemocratisering, met informatie als sleutelbegrip.
Naar: M. Februari, Vrij Nederland, 18 december 2010
M. Februari is filosoof, schrijver en columnist

Samenvattingsvragen bij tekst 6 [130, 132]
1 Welke twee zinnen horen in een goede samenvatting van alinea 1 tot en met 5 niet thuis?
A De democratie verkeert in een crisis doordat
we te veel weten.
B De overheid kan informatie over burgers tegen
hen misbruiken.
C De burger beschikt over kennis waarmee hij de
overheid onder druk kan zetten.
D Zo stelde de oppositie onlangs het declaratiegedrag van een aantal bewindslieden ter
discussie.
E Volgens de filosoof Revel bestaat de kans dat
de democratie instort.
F We moeten de democratie herijken.

10

2 Bestudeer de volgende samenvattingsopdracht
nauwkeurig en beantwoord de vragen a, b en c.

[130-131]

Maak een goedlopende samenvatting in correct
Nederlands van maximaal 200 woorden van de
tekst ‘We moeten het zelf doen’. Zorg ervoor dat
deze tekst begrijpelijk is voor iemand die de
oorspronkelijke tekst niet kent. Uit je tekst moet
duidelijk worden:
• welk probleem wordt gesignaleerd, wat als
hoofdoorzaak wordt genoemd en hoe dit
probleem zich manifesteert;
• welke oplossingsrichting voor dit probleem
wordt gesuggereerd en wat daarbij van groot
belang is;
• hoe betrokken partijen het probleem in de
hand werken;
• welke gevolgen het probleem heeft voor het
bestuurlijk proces en de daarbij betrokkenen;
• hoe de situatie kan worden verbeterd.
Examen vwo 2013 – tijdvak 1, tekst 2

a Nummer alle aandachtspunten die worden
genoemd in de samenvattingsopdracht.
b Maak van elk aandachtspunt een vraag.
c Benoem bij elke vraag een kernwoord dat je
kunt gebruiken in je samenvatting.
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Opdracht 7 	Tekstfragment met samenvattings
vraag
Lees alinea 1 tot en met 8 van de tekst ‘De ‘geyle
hoer’ van de geldzucht’.

40

Tekst 7
Examen vwo 2014-I

tekst 2, alinea 1 t/m 8

45

De ‘geyle hoer’ van de
geldzucht
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1 Paniek in de Gouden Bocht van
de Herengracht in Amsterdam!
Honderden verontruste rekeninghouders verdrongen zich bij het
monumentale pand op nummer 446.
Ze eisten hun geld op. Maar de deur
bleef dicht en er ontstonden opstootjes waar de politie aan te pas moest
komen. We schrijven het jaar 1966.
In het genoemde pand was destijds
de bank Gebroeders Teixeira de
Mattos gevestigd. In mei 1966 was
de bank in acute liquiditeitsproblemen gekomen. Op dinsdag
31 mei vroeg Jan Fehmers, directeur
van de bank, surseance van betaling
aan: de bank was failliet.
2 De herinnering aan Teixeira de
Mattos is gewist. Nederland is kort
van geheugen als het gaat over de
nationale traditie van financiële
schandalen. Toch was de ondergang
van Teixeira de Mattos het grootste
bankfaillissement in Nederland in de
twintigste eeuw.
3 In oktober 2009 was er een soortgelijke financiële schok, ditmaal veroorzaakt door de val van DSB, de
bank van Dirk Scheringa. Ten tijde
van de val van DSB is nooit verwezen naar wat zich 43 jaar eerder
bij Teixeira de Mattos afspeelde.
Toch zijn er talrijke parallellen. Beide
affaires beheersten maandenlang het
nieuws. De toezichthouder trad niet
tijdig in actie en bleek achteraf niet
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doortastend te zijn geweest. De
Tweede Kamer reageerde onthutst,
de ministers van Financiën dekten
De Nederlandsche Bank en stelden
vast dat het om een ongezonde bank
ging die door eigen schuld in moeilijkheden was gekomen. Beide
banken werden geleid door één man
en waren te klein om gered te
worden. Beide keren kwam er een
bankrun op gang, bij Teixeira doordat
Unilever, Philips en een andere bank
hun deposito’s terugtrokken, bij DSB
na een oproep van Pieter Lakeman
aan spaarders om hun geld weg te
sluizen.
4 De vergeten ondergang van
Gebroeders Teixeira de Mattos is
een voorbeeld van de onverschilligheid waarmee Nederland omgaat met
zijn financiële geschiedenis. Hierdoor
lijkt het alsof wat er zich recentelijk
afspeelde bij Icesave en DSB unieke
gebeurtenissen zijn, aangewakkerd
door de kredietcrisis die vanuit de
Verenigde Staten als een natuurramp
over onschuldig Nederland heen
kwam. Die onverschilligheid met het
verleden is merkwaardig, want
Nederland heeft wel belangstelling
voor de actualiteit als dingen misgaan bij een bank. Zo ging er een
golf van verontwaardiging door de
media toen Jan Hommen van ING
ruim een miljoen euro bonus ontving.
Daar staat weer tegenover dat de
man die waarschijnlijk de grootste
speculant is in de Nederlandse
geschiedenis, zich koestert in volstrekte anonimiteit: Louis Reijtenbagh had op zeker moment een
vermogen van wellicht een miljard
dollar bij elkaar verdiend met shortspeculaties op tientallen bedrijven
waarmee hij financieel profijt trok uit
de ondergang van die bedrijven.
Hij kwam slechts kortstondig in de
publiciteit toen in 2009 bleek dat hij
zijn schilderijencollectie (met een
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geschatte waarde van honderd
miljoen euro) tegen de regels in aan
twee verschillende banken in onderpand had gegeven. Een berichtje dat
90 een Belgische rechtbank oordeelde
dat de Belgische fiscus rechtmatig
beslag had gelegd op 120 miljoen
euro bij Reijtenbagh, haalde indertijd
slechts De Telegraaf. Reijtenbagh
95 deed op grote schaal hetzelfde als
vier eeuwen vóór hem Isaac Lemaire,
een Amsterdamse koopman die als
eerste ter wereld speculeerde op de
koersdaling van een aandeel, in zijn
100 geval het VOC-aandeel. Het ligt dan
ook voor de hand om een lijn te
trekken van de Hollandse financiële
vindingrijkheid in het verleden naar
het heden.
105 5 Nederland staat internationaal bekend als de bakermat van het
financiële handelskapitalisme: door
de oprichting van de VOC, de Wisselbank en de eerste effectenbeurs was
110 Amsterdam vanaf het begin van de
zeventiende tot het eind van de
achttiende eeuw het belangrijkste
financiële centrum van de wereld. Op
de geld- en kapitaalmarkten van
115 Amsterdam financierden Europese
vorsten hun oorlogen, hofhoudingen,
maîtresses, goederenhandel,
veroveringen en expansieplannen.
Uit alle Europese landen stroomde
120 geld naar de Amsterdamse markt, op
zoek naar beleggingen. Het gevolg
was dat Nederland de stabielste
munt en de laagste rente ter wereld
kende. En dat Nederland gedurende
125 twee eeuwen het rijkste land ter
wereld was. Nederland kon die prominente plek alleen bereiken doordat
de overheid zich op cruciale momenten bemoeide met de economie,
130 terwijl ze op andere momenten liever
wegkeek: wanneer de overheid de
schade kon beperken, greep ze in;
wanneer Nederland er – al dan niet
over de rug van anderen – financieel

10

135 beter

van werd, verkoos de overheid
niet in te grijpen.
6 Een voorbeeld van adequaat ingrijpen door de overheid betreft de
tulpengekte in de zeventiende eeuw.
140 Kort na 1600 bleken Franse hofdames bereid om meer dan honderd
gulden te betalen voor een tulpenbloem die zij op een galabal in hun
decolleté konden dragen… De prijs
145 van tulpenbollen kende in de periode
daarna een stijgende lijn. In 1623
kostte één enkele tulpenbol van een
populaire soort duizend gulden,
terwijl het gemiddelde jaarinkomen
150 op 150 gulden lag. Tijdens de jaren
dertig van de zeventiende eeuw
liepen de prijzen zo hoog op dat
handelaren bereid waren evenveel te
betalen voor een zak tulpenbollen als
155 voor een rijtje Amsterdamse
grachtenpanden. Deze tulpenhandel
geldt wereldwijd als hét voorbeeld
van de eerste speculatieve verdwazing, een financiële ‘bubbel’
160 waarbij de prijs van een product in
korte tijd scherp stijgt en in geen
enkele verhouding meer staat tot de
werkelijke waarde van het betreffende product.
165 7 Zoals elke latere financiële bubbel
bestond de tulpengekte niet lang. In
februari 1637 vond in een kroeg in
Haarlem de veiling plaats van een
pondje tulpenbollen. Deze ‘Witte
170 Croonen’ vonden voor 1250 gulden
echter geen kopers. De week daarop
kelderden overal in Holland en
Utrecht de prijzen. De tulpenmarkt
stortte in en er ontstond een chaoti175 sche situatie met veel onenigheid
onder handelaren over de geldigheid
van de afgesloten contracten.
Een jaar later beslisten de Staten van
Holland dat alle reeds afgesloten
180 contracten in tulpenbollen tegen
drieënhalf procent van de
oorspronkelijk afgesproken prijs
moesten worden afgewikkeld. Al snel
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hierna verschenen de eerste spottegen de ‘geyle hoer der
geldzucht’. Deze gebeurtenis strookt
echter in het geheel niet met het
calvinistische zelfbeeld van de godvruchtige kooplieden en regenten die
190 in soberheid de rijkdom van de
Gouden Eeuw opbouwden. Misschien
schuilt hierin wel de verklaring
waarom er sinds jaar en dag buitenlandse publicaties bestaan over de
195 Hollandse tulpengekte van 1637,
maar afgezien van een enkel schotschrift geen Nederlandse literatuur
hierover.
8 De snelheid waarmee de overheid
200 ingreep om de onrust op de tulpenmarkt de kop in te drukken, was
kenmerkend voor de manier waarop
financiële crises zo onopvallend
mogelijk door de overheden werden
205 afgewend. In andere gevallen was
echter sprake van wegkijken en zo
snel mogelijk vergeten. Uit opportunisme werden de negatieve kanten
van de financiële en zakelijke
210 belangen verdoezeld. Dat gold zeker
voor de activiteiten van de VOC, de
WIC en later de Nederlandsche
Handel-Maatschappij, voorloper van
ABN Amro: het ging per slot om de
215 handelswinst, niet om de verliezen
door speculaties en schandalen, laat
staan om de uitbuiting, plunderingen
en kolonisaties.
185 prenten

Samenvattingsvraag bij tekst 7 [130-131]
Maak een goedlopende samenvatting in correct
Nederlands van alinea 1 tot en met 8 van de tekst
‘De ‘geyle hoer’ van de geldzucht’ in maximaal
80 woorden. Zorg ervoor dat deze samenvatting
begrijpelijk is voor iemand die de oorspronkelijke
tekst niet kent. Uit je samenvatting moet duidelijk
worden:
• welke houding men in Nederland heeft ten
opzichte van financiële gebeurtenissen in het
heden en uit het verleden;
• welke historische verklaring voor deze houding
wordt gegeven.
Controleer je antwoord met behulp van de
checklist samenvatten. [133]

Naar: Roel Janssen, De Groene Amsterdammer, 13 april 2011
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		Methodeoverzicht

978 9006 11000 5
978 9006 11001 2
978 9006 11002 9
978 9006 11003 6

Tweeboeksarrangement
Op niveau tweede fase, Informatieboek havo/vwo
Op niveau tweede fase, Verwerkingsboek 4/5 havo
Op niveau tweede fase, Verwerkingsboek 4 vwo
Op niveau tweede fase, Verwerkingsboek 5/6 vwo

978 9006 11004 3
978 9006 11005 0
978 9006 11006 7

Eénboeksarrangement
Op niveau tweede fase, Leerlingboek 4/5 havo
Op niveau tweede fase, Leerlingboek 4 vwo
Op niveau tweede fase, Leerlingboek 5/6 vwo
Methodesite www.opniveau-online.nl
Interactieve en actuele opdrachten
Uitwerkingen
Toetsen
Docentenhandleiding

Opmaak

Over ThiemeMeulenhoff

PPMP Prepress, Wolvega

ThiemeMeulenhoff is dé educatieve mediaspecialist en levert educatieve oplossingen voor het
Primair Onderwijs, Voortgezet Onderwijs, Middelbaar Beroepsonderwijs en Hoger Onderwijs.

Omslag
DATBureau, Amsterdam

Deze oplossingen worden ontwikkeld in nauwe samenwerking met de onderwijsmarkt en
dragen bij aan verbeterde leeropbrengsten en individuele talentontwikkeling.
ThiemeMeulenhoff haalt het beste uit élke leerling.

Omslagfoto
James Powell, Amsterdam

Meer informatie over ThiemeMeulenhoff en een overzicht van onze educatieve oplossingen:
www.thiememeulenhoff.nl of via de Klantenservice 088 800 20 15

ISBN 978 90 06 46444 3
Eerste druk, eerste oplage, 2014
© ThiemeMeulenhoff, Amersfoort, 2014
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen
in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige
wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enig andere manier,
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.
Voor zover het maken van kopieën uit deze uitgave is toegestaan op grond van artikel 16B
Auteurswet 1912 j° het Besluit van 23 augustus 1985, Stbl. 471 en artikel 17 Auteurswet
1912, dient men de daarvoor wettelijk verschuldigde vergoedingen te voldoen aan Stichting
Publicatie- en Reproductierechten Organisatie (PRO), Postbus 3060, 2130 KB Hoofddorp
(www.stichting-pro.nl). Voor het overnemen van gedeelte(n) uit deze uitgave in bloem
lezingen, readers en andere compilatiewerken (artikel 16 Auteurswet) dient men zich tot de
uitgever te wenden. Voor meer informatie over het gebruik van muziek, film en het maken
van kopieën in het onderwijs zie www.auteursrechtenonderwijs.nl.
De uitgever heeft ernaar gestreefd de auteursrechten te regelen volgens de wettelijke
bepalingen. Degenen die desondanks menen zekere rechten te kunnen doen gelden,
kunnen zich alsnog tot de uitgever wenden.

Deze uitgave is voorzien van het FSC®-keurmerk. Dit betekent dat de bosbouw
voor het gebruikte papier op een verantwoorde wijze heeft plaatsgevonden.
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Het Examenkatern 2015 is een aanvulling op het Informatie- en
Verwerkingsboek van Op niveau tweede fase 5/6 vwo. 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.

Examenkatern 5/6 vwo

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 4/5 havo

OP NIVEAU

Tweede Fase

Taalvaardigheid Nederlands
vierde editie

Verwerkingsboek 4 vwo

OP NIVEAU

Tweede Fase

Taalvaardigheid Nederlands
vierde editie

Informatieboek havo/vwo

Verwerkingsboek 5/6 vwo

OP NIVEAU

Tweede Fase

Taalvaardigheid Nederlands
vierde editie

OP NIVEAU

Tweede Fase

Taalvaardigheid Nederlands
vierde editie

www.opniveau-online.nl
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