
NEDERLANDSE TAAL referentieniveau 3F | syllabus centraal examen mbo 
Ingangsdatum:1-8-2016 

Ingangsdatum 1-8-2016 

 pagina 7 van 22 

 

5 Lezen 

 

In het Referentiekader taal en rekenen staat bij de vaardigheid lezen van zakelijke 

teksten op niveau 3F het volgende: “De kandidaat kan een grote variatie aan teksten 

over onderwerpen uit de (beroeps) opleiding en van maatschappelijke aard zelfstandig 

lezen. Hij leest met begrip voor geheel en details.”  

 

De leesteksten 

De teksten op niveau 3F moeten altijd voldoen aan de volgende tekstkenmerken: Zij 

zijn relatief complex, maar hebben een duidelijke opbouw die tot uiting kan komen in 

het gebruik van kopjes. De informatiedichtheid kan hoog zijn. 

 

Verschillende soorten teksten kunnen in het centraal examen 3F voorkomen: 

 Informatieve tekst 

Dit kan een uiteenzettende of beschouwende tekst zijn.  

Een uiteenzettende informatieve tekst is een tekst waarin op neutrale toon 

informatie wordt gegeven.  

In een beschouwende informatieve tekst wordt een onderwerp van verschillende 

kanten belicht en worden meningen van verschillende personen/groepen verwoord. 

Het doel van een beschouwende tekst is de lezer te informeren, zodat de lezer zich 

een mening kan vormen.  

 Instructieve tekst 

In een instructieve tekst krijgt de lezer informatie om beschreven handelingen uit te 

voeren. 

 Betogende tekst 

Een betogende tekst is geschreven vanuit de overtuiging van de schrijver en heeft 

het doel de lezer te overtuigen. 

 

Onderscheid 2F – 3F bij het niveau van de teksten:  

 

In onderstaande tabel wordt het niveau van de teksten op 3F nader geduid. Om meer 

inzicht te geven in niveau 3F en om het verschil met niveau 2F helder te maken, 

worden beide niveaus vermeld en vergeleken. 

 

 2F Lezen     3F Lezen 

 De onderwerpen zijn concreet en 

alledaags. Teksten kunnen qua 

onderwerp ook iets verder bij de 

deelnemer vandaan staan. 

 De tekst kan een ingewikkelde en 

formele situatie behandelen. 

 De tekst heeft een beperkte 

hoeveelheid nieuwe informatie. 

 De tekst heeft een hoger 

abstractieniveau en bevat meer 

informatie. 

 De tekst bevat veel context waardoor 

de betekenis van moeilijke woorden uit 

de tekst af te leiden is. 

 De tekst bevat een grote variëteit in 

woordgebruik, complexe en 

samengestelde zinnen en figuurlijk 

taalgebruik.  
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 De tekst heeft een duidelijke opbouw: 

begin - middenstuk - slot en maakt 

gebruik van signaalwoorden.  

 In een tekst kunnen diverse relaties 

aan bod komen zoals oorzaak - gevolg, 

middel - doel, opsomming etc. en 

kunnen hoofd- en bijzaken, meningen 

en feiten, argumenten en drogredenen 

door elkaar voorkomen.  

 Voorbeelden van teksten: 

Informatieve teksten 

o alledaags nieuws 

o standaardformulieren 

o notities en schematische 

informatie 

Instructieve teksten 

o recepten 

o veelvoorkomende aanwijzingen 

en gebruiksaanwijzingen  

o bijsluiters van medicijnen  

o brochures van formele instanties  

Betogende teksten 

o reclameteksten en advertenties  

o folders  

o brochures van formele instanties 

o licht opiniërende artikelen uit 

kranten of tijdschriften 

 

 Voorbeelden van teksten  

Informatieve teksten 

o voorlichtingsmateriaal 

o brochures van instanties (met 

meer formeel taalgebruik) 

o krantenberichten en -artikelen 

o zakelijke correspondentie  

o ingewikkelde schema’s 

o rapporten  

Instructieve teksten 

o ingewikkelde instructies in 

gebruiksaanwijzingen 

bijvoorbeeld bij onbekende 

apparaten en procedures 

Betogende teksten  

o opiniërende artikelen uit dag- en 

weekbladen of uit meer 

inhoudelijk specifieke media 

o ingezonden brieven 

 

De leestaken  

De kandidaat kan in het centraal examen 3F drie taken voorgelegd krijgen: 

1 lezen van informatieve teksten; 

2 lezen van instructies; 

3 lezen van betogende teksten. 

 

Bij elke tekst kan getoetst worden of de kandidaat de tekst begrijpt, hem juist 

interpreteert, de tekst kan evalueren en/of kan reflecteren op de tekst, de tekst kan 

samenvatten en/of iets kan opzoeken in de tekst, zodanig dat de taakuitvoering op 

niveau 3F is. 

 

Leestaken 3F in relatie tot leestaken 2F: 

 

In de onderstaande tabel wordt een uitwerking gegeven van de kenmerken van de 

taakuitvoering bij het begrijpen, interpreteren, evalueren, samenvatten en opzoeken 

van/in informatieve, instructieve en betogende teksten. Om meer helderheid te 

verschaffen in het verschil tussen niveau 3F en niveau 2F, worden beide niveaus 

weergegeven. 
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2F Kenmerken van de taakuitvoering   3F Kenmerken van de taakuitvoering  

Begrijpen 

 de hoofdgedachte van een tekst 

weergeven 

 een onderscheid maken tussen hoofd- 

en bijzaken  

 relaties leggen tussen tekstdelen 

(inleiding, kern, slot) en teksten 

 informatie ordenen voor een beter 

begrip (bijvoorbeeld op basis van 

signaalwoorden)  

 beeldspraak herkennen (letterlijk en 

figuurlijk taalgebruik)  

Begrijpen 

 tekstsoorten benoemen 

 de hoofdgedachte in eigen woorden 

weergeven 

 relaties als oorzaak-gevolg, middel-

doel, opsomming en dergelijke 

begrijpen en herkennen  

 onderscheid tussen hoofd- en bijzaken, 

meningen en feiten maken  

 onderscheid tussen standpunt en 

argument maken 

 onderscheid tussen drogreden en 

argument maken 

Interpreteren: 

 relaties leggen tussen tekstuele 

informatie en meer algemene kennis 

 de bedoeling van tekstgedeelten en/of 

specifieke formuleringen duiden 

 de bedoeling van de schrijver 

verwoorden  

Interpreteren  

 conclusies naar aanleiding van een 

(deel van de) tekst trekken 

 conclusies trekken over de mogelijke 

intenties, opvattingen en gevoelens 

van de auteur, zoals blijkt uit de tekst 

 

Evalueren  

 relaties tussen en binnen teksten 

herkennen en beoordelen 

 

Evalueren 

 het doel van de schrijver aangeven 

 de talige middelen die gebruikt zijn om 

dit doel te bereiken aangeven 

 de tekst opdelen in betekenisvolle 

eenheden 

 de functie van deze eenheden 

benoemen 

 de argumentatie in een betogende 

tekst op aanvaardbaarheid beoordelen 

 de informatie in een tekst beoordelen 

op waarde voor zichzelf en anderen 

Samenvatten 

 essentie uit een eenvoudige tekst 

beknopt weergeven  

Samenvatten 

 essentie in de tekst beknopt weergeven 

voor anderen 

Opzoeken 

 systematisch informatie opzoeken op 

internet of in de bibliotheek 

Opzoeken 

 de betrouwbaarheid van bronnen 

beoordelen 

 de bronnen vermelden 

 snel informatie vinden in langere 

rapporten of ingewikkelde schema’s 

 

 

  



NEDERLANDSE TAAL referentieniveau 3F | syllabus centraal examen mbo 
Ingangsdatum:1-8-2016 

Ingangsdatum 1-8-2016 

 pagina 10 van 22 

 

Drogredenen 

Bij de kenmerken van de taakuitvoering komt het onderscheid tussen drogreden en 

argument naar voren. Drogredenen kunnen in vele vormen voorkomen.  
Drogredenen zijn argumentatiefouten. Een (be)drogreden is een oneerlijke 

discussiemethode, een oneerlijke manier om je gelijk te halen.  
In het centraal examen 3F kunnen de vijf meest voorkomende soorten drogredenen 

voorkomen:  

1 Aanval op de persoon  

2 Misbruik maken van autoriteit  

3 Overhaaste generalisatie  

4 Cirkelredenering (standpunt wordt herhaald in het argument)  

5 Populistisch argument 

a Publiek bespelen 

b Beroep doen op meerderheid (Iedereen zegt het, dus is het waar) 

 

Vraagcategorieën bij lezen 3F 

De vraagcategorieën die in het examen kunnen voorkomen, zijn rechtstreeks afgeleid 

van de kenmerken van de taakuitvoering van het referentiekader taal en rekenen: 

lezen van zakelijke teksten (zie schema hierboven).  

  


