Hoe licht je de hoofdzaken en structuur uit een tekst?
Een tekst bewerken doe je door bepaalde stukken te onderlijnen, markeren, gebruik te maken
van pijlen, symbolen, woorden in de kantlijn, …
Het doel is om op deze manier de hoofdzaken én structuur uit een tekst op te lichten, zodat je
hierop kan focussen tijdens het studeren.
Enkele aandachtspunten:
✔ Lees de tekst voor je markeert
Als je voor de eerste keer een tekst leest met je markeerstift meteen in de aanslag, zal je
al snel te veel aanduiden omdat alles dan belangrijk lijkt.
Lees eerst de titels en vervolgens een (stuk) tekst zodat je zicht hebt op de inhoud en
opbouw vóór je gaat markeren. Je kan bijvoorbeeld per (onder)titel werken, of per
paragraaf.
Tip: bij een eerste keer lezen kan je eventueel wel met potlood al wat woorden
accentueren en aantekeningen maken. Nadien ga je dan even terug om met pen
of markeerstift definitieve accenten aan te brengen.
✔ Focus op hoofdzaken én structuur
o Beperkt je niet enkel tot het markeren van de inhoud, maar haal met behulp van
pijlen, woorden in de kantlijn, extra titeltjes boven alinea’s, … ook de structuur
van de tekst naar boven.
De structuur of opbouw is belangrijk om de hoofdzaken aan elkaar te kunnen
linken, om de samenhang en logische opbouw te zien.
o Werp tijdens het bewerken van de tekst regelmatig een blik op de
inhoudsopgave, zo behoud je een zicht op het geheel.
o Onderscheid belangrijke van minder belangrijke informatie.
Houd hierbij rekening met de verwachtingen van de prof en het soort examen je
zal moeten afleggen.
En houd in je achterhoofd: je moet niet alles kennen! Bovendien studeer je in
fasen: eerst de grote lijnen en pas als je die kent voeg je er meer details aan toe.
✔ Kleurgebruik
Je kan verschillende kleuren gebruiken bij het markeren, maar dit hoeft niet.
Naast markeren kan je ook woorden onderlijnen, omkaderen, in de kantlijn schrijven, …
er zijn verschillende manieren om woorden of stukken tekst uit te lichten.
Belangrijk is wel dat je kleuren en tekens consequent gebruikt (vb. geel voor hoofdzaken,
potlood voor bijzaken, …).

✔ Niet teveel, niet te weinig
Je kan teveel onderlijnen, maar ook te weinig onderlijnen.
Je handboek moet geen kleurboek worden, maar het onderlijnen van slechts één of
twee woorden per pagina levert je waarschijnlijk ook weinig meerwaarde op.
Zorg dat hetgeen je onderlijnt, markeert en bij noteert een logisch geheel vormt (als je
enkel de uitgelichte tekst leest, moet het steek houden).
✔ Markeren is geen doel op zich
Markeren, onderlijnen en annoteren heeft zin als er zich vervolgens een structuur
aftekent in je hoofd. Deze structuur of opbouw helpt je de leerstof te begrijpen en
onthouden.
Markeren is dus geen bezigheidstherapie, maar iets waarmee je actief bezig moet zijn
om de leerstof beter te structureren, te begrijpen en te onthouden.

Voorbeeld

