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Lees de tekst

Om een goede samenvatting te maken,
moet je de tekst goed begrijpen. Lees de
tekst daarom eerst rustig door. Vergeet
niet de titel, tussenkopjes, dik gedrukte
woorden, plaatjes en bronnen te
bekijken. Bedenk voor jezelf of je de
tekst ook echt begrijpt. Zo niet? Vraag
om extra uitleg. 

Kies het soort samenvatting

Samenvatten kan op veel verschillende
manieren: in een vragensamenvatting,
een schema, een mindmap, een
opsomming of korte tekst. Gebruik de
manier die het beste bij jou, bij de tekst
en bij je leerdoel past. 

Verdeel de tekst in stukken

Kijk of de tekst is opgebouwd in
verschillende stukken. Denk aan
paragrafen, tussenkopjes, titels en
alinea's. Neem de titels en tussenkopjes
over in je samenvatting. Vat de tekst
vervolgens per stukje samen. 
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Schrijf de informatie kort op

Het doel van samenvatten is; het korter
opschrijven van de oorspronkelijke
tekst. Als dat niet zo is, heeft het
samenvatten weinig nut. Schrijf daarom
korte zinnen, gebruik steekwoorden,
afkortingen, plaatsje s en symbolen waar
dat kan en geef zo min mogelijk
voorbeelden. Schrijf altijd de begrippen
op met de betekenis in je eigen
woorden.
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controleer! 

Ben je klaar? Lees je samenvatting nog
eens goed door. Is je samenvatting
logisch opgebouwd? Gebruik je geen
onnodige bijzaken? Heb je alles er in
staan? Verbeter je samenvatting als dat
nodig is. En vergeet niet om de
belangrijke woorden en kopjes te
onderstrepen met een marker.
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Bepaal je leerdoel

Om een goede samenvatting te maken
moet je precies weten wat het leerdoel
is. Dit leerdoel wordt vaak gegeven door
de docent of je vindt het leerdoel aan het
begin van een hoofdstuk of paragraaf.
Het leerdoel vertelt je wat je moet
weten, begrijpen en kunnen uitleggen
tijdens de toets. 

Bepaal hoofd- en bijzaken 

Kijk nu goed naar de informatie die je in
de vorige stap hebt verzameld. Niet alle
informatie in een tekst is even
belangrijk. Lees steeds een stukje van
de tekst en schijf de hoofdzaken hieruit
kort op in je eigen woorden. De bijzaken,
de informatie die je al weet of niet nodig
hebt om de tekst te begrijpen, laat je
weg. 

Zoom in op de details

Zoek in elke alinea de signaalwoorden,
deze geven de tekst een bepaalde
opbouw en structuur. Onderstreep
vervolgens de sleutelwoorden (deze
geven inhoudelijke informatie over de
tekst) , kernzinnen en begrippen. 
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