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Onderzoek moeilijke woorden 
 
Beste proefpersoon, 
 
Allereerst wil ik je hartelijk bedanken dat je mee wilt werken aan dit 
onderzoek naar de begrijpelijkheid van moeilijke woorden! Dit 
onderzoek is een onderdeel van mijn afstudeeronderzoek naar 
moeilijke woorden en hun betekenis. 
 
In dit boekje vind je vanaf de volgende pagina een lijst met moeilijke 
woorden. Geef voor elk woord aan of je het woord kent of niet. Na 
deze taak krijg je korte tekstjes te lezen waarin de moeilijke woorden 
terugkomen. Lees deze tekstjes aandachtig. Schrijf daarna op wat het 
woord volgens jou betekent. Sla de pagina om en kies vervolgens de 
zin waarin het woord volgens jou op de juiste manier gebruikt wordt.  
Als laatste wil ik je vragen nog enkele vragen over jezelf en het 
onderzoek in te vullen. 
 
Het is bij dit onderzoek belangrijk dat je niet terugbladert in het 
boekje!  
 
Alvast bedankt en veel succes! 
 
 
Vriendelijke groet, 
 
Els Gosens 
(Masterstudent Universiteit Utrecht – Communicatiestudies) 
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Geef bij de onderstaande woorden voor elk woord aan of je 
het kent of niet. Omcirkel je antwoord. Kies de optie ‘een 
beetje’ als je denkt dat je ongeveer weet wat het woord 
betekent. Probeer daarna bij de woorden waar je ‘ja’ of ‘een 
beetje’ invult een betekenis op te schrijven. Hieronder staan 
eerst twee voorbeelden.  
 

VOORBEELD 1: Agressief 
Ja / Nee / Een beetje  
Betekenis: aanvallend, geneigd om aan te vallen 
 
VOORBEELD 2: Stavelij 
Ja / Nee / Een beetje  
Betekenis: werkbank van een edelsmid 

 
1. Obstinaat 

Ja / Nee / Een beetje 
Betekenis:……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
 

2. Caquelon 
Ja / Nee / Een beetje 
Betekenis:……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
 

3. Altruïstisch 
Ja / Nee / Een beetje 
Betekenis:……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
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4. Gis (Als in: ‘Hij is erg gis’) 
Ja / Nee / Een beetje 
Betekenis:……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
 

5. Vijzel 
Ja / Nee / Een beetje 
Betekenis:……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
 

6. Knijpkat 
Ja / Nee / Een beetje 
Betekenis:……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
 

7. Extravert 
Ja / Nee / Een beetje 
Betekenis:……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
 

8. Farde 
Ja / Nee / Een beetje 
Betekenis:……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
 

9. Diplomatiek (Als in: ‘Hij is erg diplomatiek’) 
Ja / Nee / Een beetje 
Betekenis:……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
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10. Rechaud 
Ja / Nee / Een beetje 
Betekenis:……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 

 
11. Sensitief 

Ja / Nee / Een beetje 
Betekenis:……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
 

12. Accuraat 
Ja / Nee / Een beetje 
Betekenis:……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
 

13. Presse-papier 
Ja / Nee / Een beetje 
Betekenis:……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
 

14. Bats 
Ja / Nee / Een beetje 
Betekenis:……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
 

15. Loyaal 
Ja / Nee / Een beetje 
Betekenis:……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
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16. Luiwagen 
Ja / Nee / Een beetje 
Betekenis:……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
 

17. Zesteur 
Ja / Nee / Een beetje 
Betekenis:……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
 

18. Pragmatisch 
Ja / Nee / Een beetje 
Betekenis:……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

Lees nu de tekstjes bij de moeilijke woorden. Probeer daarna, 
met behulp van de informatie in de tekstjes, nog een keer de 
betekenis van de moeilijke woorden op te schrijven. Sla daarna 
de bladzijde om. Na elk tekstje zie je dan drie zinnen staan. Kies 
de zin waarin volgens jou het moeilijke woord goed gebruikt 
wordt en kleur het rondje voor die zin.  
 
LET OP: Blader tijdens het uitvoeren van deze taken niet terug 
om te kijken wat je eerder opgeschreven hebt! Blader ook niet 
vooruit om de informatie uit de zinnen te gebruiken bij het 
opschrijven van de betekenis! 
 
Op de volgende bladzijde staan eerst twee voorbeelden. 
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VOORBEELD 1: Agressief 
Anna heeft sinds een paar weken nieuwe buren. De buurman is erg 
agressief, Anna’s vader heeft al een paar keer gezien dat hij iemand 
anders iets aandeed. De buurman werkt als metselaar bij een 
aannemersbedrijf en de buurvrouw werkt als verpleegster in het 
ziekenhuis om de hoek. Ze hebben ook een dochtertje, dat net naar 
school gaat. 
 
Betekenis: aanvallend, geneigd om aan te vallen 
Kies de zin waarin het woord goed gebruikt wordt: 
 Richard doet graag dingen voor anderen, hij is erg agressief.  
 Carolien heeft nog nooit in haar leven met iemand gevochten, ze 

is erg agressief. 
 Marjan heeft nogal de neiging te gaan slaan en schoppen als ze 

boos is, ze is erg agressief. 
 
VOORBEELD 2: Stavelij 
Cindy en Mark gaan trouwen en ze zijn vandaag bij de edelsmid. Hij 
staat aan de stavelij en bewerkt wat van het ruwe goud. De edelsmid 
maakt de trouwringen speciaal naar de wensen van Cindy en Mark. Zij 
zijn uitgenodigd om te kijken hoe dat in zijn werk gaat. Ze zien wel dat 
het beroep van edelsmid echt aankomt op kleine details en vinden 
het erg mooi om te zien.  
 
Betekenis: werkbank van een edelsmid 
Kies de zin waarin het woord goed gebruikt wordt: 
 Niels ontwerpt allerlei dingen speciaal naar de wensen van zijn 

klanten, dit doet hij aan de stavelij. 
 Carlijn heeft een verzorgpaard en moet vandaag op de manege 

de stallen uitmesten, dat doet ze met een stavelij.  
 Teun repareert in zijn juwelierszaak snel een armbandje van een 

klein huilend meisje, dat doet hij aan de stavelij.  
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1. Obstinaat 
 

Henry zag laatst in een fotoalbum een foto waarop hij als kleuter met 
een vrolijk gekleurd slabbetje bij zijn ouders aan tafel zit. Hij was in 
die tijd erg obstinaat. Op de foto staat voor zijn neus een bordje met 
eten dat zijn moeder gekookt had. Henry bleef als kleuter altijd maar 
volhouden dat hij geen spruitjes lustte en ze ook écht niet ging 
opeten. Andere foto´s in het album laten vakanties zien, 
verkleedpartijtjes van Henry en zijn broer en natuurlijk verjaardagen 
van de leden van het gezin.   
 
Betekenis: 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 
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Kies de zin waarin het woord goed gebruikt wordt: 
 
 Jordy krijgt op school vaak straf omdat hij zijn eigen plan trekt en 

weigert opdrachten van docenten op te volgen, hij is erg 
obstinaat. 

 Renée lust allerlei dingen niet, ze is erg obstinaat.  
 Marlot luistert altijd heel goed naar haar ouders en houdt zich 

aan hun regels, ze is erg obstinaat. 
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2. Caquelon 
 
Judith krijgt vandaag een paar vriendinnen te eten. Ze heeft voor de 
gelegenheid de caquelon maar eens uit de kast gehaald. Eén keer in 
de maand spreekt Judith met haar vriendinnen af om lekker samen te 
eten. Ze heeft stokbrood en kaas gehaald voor de kaasfondue. Judith 
en haar vriendinnen wisselen de locatie af en zo komt iedereen een 
keer aan de beurt om voor het eten te zorgen. Meestal gaan ze 
daarna nog even gezellig de kroeg in.  
 
Betekenis: 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 
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Kies de zin waarin het woord goed gebruikt wordt: 
 
 Richard doet vandaag de boodschappen voor het eten, daarom 

gebruikt hij een caquelon. 
 Sarah heeft een heleboel fruit in stukjes gesneden en wil nu de 

chocolade om de stukjes fruit in te dopen gaan smelten, daarom 
gebruikt ze een caquelon. 

 Irene gaat vandaag de ramen wassen, daarom gebruikt ze een 
caquelon. 
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3. Altruïstisch 
 
Aan het begin van de zomer is Tommy met zijn ouders naast mij 
komen wonen. Toen bleek dat hij ook nog bij mij in de klas zat, kon ik 
het al meteen goed met hem vinden. Tegenwoordig zie ik de vader 
van Tommy, een erg altruïstische man, ook elk weekend. In het begin 
gingen Tommy en ik vaak samen naar de kroeg, maar zijn ouders zag 
ik toen nog niet zoveel. 
 
Betekenis: 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 
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Kies de zin waarin het woord goed gebruikt wordt: 
 
 Anne ging met mij mee shoppen voor een zomerjas terwijl ze zelf 

eigenlijk het liefste wilde gaan zwemmen, ze is erg altruïstisch.  
 De moeder van Lenne haalt haar dochter altijd op na de 

basketbaltraining, ze is erg altruïstisch.  
 Dianne pakt altijd eerst zelf een snoepje voordat ze er anderen 

één aanbiedt, ze is erg altruïstisch. 
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4. Gis 
 
De zus van Lisa studeert Geneeskunde en ze is erg gis, ze heeft altijd 
wel tips en adviezen als mensen ergens pijn hebben of zich niet lekker 
voelen. Al in de onderbouw van het VWO wist ze dat ze later chirurg 
wilde worden. Lisa’s zus studeert in Nijmegen en woont met drie 
vriendinnen in een studentenhuis in het centrum van de stad. Lisa 
vindt het wel leuk: ze kan gezellig op bezoek en lekker winkelen en 
terrasjes pakken met haar zus.  
 
Betekenis: 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 
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Kies de zin waarin het woord goed gebruikt wordt: 
 
 Ineke geeft graag tips aan de mensen om haar heen, ze is erg gis. 
 Jaap haalt op school veel onvoldoendes en heeft regelmatig 

bijles, hij is erg gis.  
 Pauline heeft altijd erg veel kennis paraat en kan die kennis op de 

juiste manier toepassen, ze is erg gis.  
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5. Vijzel 
 
In de supermarkt haalt de moeder van Paul pijnboompitten, 
basilicum, olie en Parmezaanse kaas. Ze wil vandaag zelf pesto gaan 
maken. Ook koopt de moeder van Paul een vijzel. Vanavond viert ze 
haar verjaardag en de familie en vrienden die op bezoek komen wil ze 
graag Italiaanse hapjes voorschotelen. Zelf heeft ze al helemaal zin in 
de lekkere stokbroodjes en olijven! 
 
Betekenis: 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 
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Kies de zin waarin het woord goed gebruikt wordt: 
 
 Pleun wil in haar soep verse fijngestampte kruiden doen, daarom 

heeft zij een vijzel nodig. 
 Remco gaat vandaag de strijk maar eens wegwerken, daarom 

heeft hij een vijzel nodig.  
 Hester wil vandaag met eieren en bloem zelf Italiaanse spaghetti 

maken, daarom heeft zij een vijzel nodig. 
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6. Knijpkat 
 
Robin en zijn vader zijn een weekend kamperen in de Ardennen en ze 
verblijven op een stille camping midden in de bossen. Vannacht 
konden ze allebei niet slapen, ze hoorden allerlei vreemde geluiden 
om hun tentje. Gelukkig had Robin zijn vader een knijpkat 
meegenomen en konden ze nog iets zien in de bossen. Uiteindelijk 
ontdekten ze dat het maar een paar onschuldige konijntjes waren die 
ze hoorden.  
 
Betekenis: 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 
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Kies de zin waarin het woord goed gebruikt wordt: 
 
 Marcel heeft in het donker zijn contactlens verloren, hij kan dus 

wel een knijpkat gebruiken. 
 Richard gaat morgen op vakantie en pakt vandaag zijn koffer in, 

hij kan dus wel een knijpkat gebruiken. 
 Gerard kan maar niet in slaap komen, hij kan dus wel een knijpkat 

gebruiken. 
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7. Extravert 
 
Sinds Lieke een nieuwe vriend heeft, komt haar extraverte karakter 
naar boven, ze vertelt haar vriendinnen echt alles over hun relatie. 
Haar nieuwe liefde heet Joost en hij woont bij haar in de buurt. Ze zijn 
nu bijna vier maanden bij elkaar en laatst zijn ze samen een 
weekendje weg geweest naar Scheveningen. Ze hebben heerlijk 
strandwandelingen gemaakt, zijn  uit eten geweest en hebben Den 
Haag verkend.  
 
Betekenis: 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 
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Kies de zin waarin het woord goed gebruikt wordt: 
 
 Inge biedt altijd een luisterend oor wanneer haar vrienden ergens 

mee zitten, ze is erg extravert.  
 Marjan vertelt iedereen altijd maar al te graag over wat haar 

bezighoudt of wat ze ergens van vindt, ze is erg extravert.  
 Fons schrijft alles over zijn relatie met zijn nieuwe vriendin op in 

zijn dagboek, hij is erg extravert. 
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8. Farde 
 
Het lijkt wel of Floris het altijd druk heeft: zit hij niet op school, dan is 
hij wel voor zijn eigen bedrijfje bezig of regelt hij van alles voor zijn 
voetbalclub. Hij kan daarom bijna niet meer zonder zijn farde en zorgt 
ervoor dat hij altijd al zijn papieren op orde heeft. Tijd om met 
vrienden af te spreken neemt hij eigenlijk bijna niet meer. Heel af en 
toe geeft hij een feestje en nodigt dan iedereen in één keer bij hem 
thuis uit, wel zo gemakkelijk. 
 
Betekenis: 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 
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Kies de zin waarin het woord goed gebruikt wordt: 
 
 Tom is een druk mannetje en heeft altijd duizend dingen te doen , 

daarvoor gebruikt hij een farde.  
 Jessica organiseert een volleybaltoernooi en wil T-shirts 

bedrukken, daarvoor gebruikt ze een farde.  
 Eva’s vader houdt haar financiële situatie een beetje mee in de 

gaten en bergt al haar loonstrookjes en bankafschriften veilig op, 
daarvoor gebruikt hij een farde. 
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9. Diplomatiek 
 
Als Ellen die ochtend op school komt, ziet ze al van een grote afstand 
dat Sanne naar de kapper is geweest. Sanne is er erg blij mee en loopt 
rond alsof ze de koningin is. Ellen reageert diplomatiek. Ze vraagt bij 
welke kapper Sanne is geweest. Ellen wil niet laten merken dat ze het 
zelf nooit zo zou doen. Sanne’s haar is geknipt en ze heeft het laten 
verven.  
 
Betekenis: 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 
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Kies de zin waarin het woord goed gebruikt wordt: 
 
 Kirsten vindt het nieuwe kapsel van haar vriendin prachtig maar 

laat dat absoluut niet merken, ze is erg diplomatiek.  
 Saskia denkt voordat ze iets zegt altijd drie keer na of ze daar 

niemand mee kwetst, ze is erg diplomatiek.  
 De vader van Mark geeft altijd direct zijn mening, ongeacht of die 

positief of negatief is voor de ander, hij is erg diplomatiek. 
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10. Rechaud 
 
Met kerstmis kookt de moeder van Maaike altijd erg uitgebreid, dus 
dat doet ze ook dit jaar. De hele middag staat ze in de keuken en 
bereidt ze de meest luxe gerechten. Ook worden de rechauds dan 
weer eens uit de kast gehaald. Met de hele familie genieten ze dit jaar 
van een 6-gangendiner. Het eten zullen ze niet koud laten worden. 
Urenlang zitten ze gezellig te eten en bij te kletsen.  
 
Betekenis: 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 
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Kies de zin waarin het woord goed gebruikt wordt: 
 
 Patrick heeft er een hekel aan om bij het barbecueën steeds de 

satésaus binnen op het fornuis in de gaten te moeten houden, 
daarom gebruikt hij een rechaud.   

 Janne krijgt met haar verjaardag veel gasten op bezoek en maakt 
een grote voorraad hapjes, daarom gebruikt ze een rechaud.  

 Yvette’s bureau is een ontzettende puinhoop en vandaag gaat ze 
opruimen, daarom gebruikt ze een rechaud.  
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11. Sensitief 
 
Anneke heeft een erg goede relatie met haar moeder, ze kan eigenlijk 
alles met haar bespreken. De laatste tijd is Anneke nogal sensitief. 
Gisteren ging ze met haar moeder shoppen in Maastricht. Ze liepen 
van winkel naar winkel en Anneke trok alles aan wat ze maar leuk 
vond. Uiteindelijk heeft ze haar hele zomergarderobe al bijna bij 
elkaar geshopt! 
 
Betekenis: 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 
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Kies de zin waarin het woord goed gebruikt wordt: 
 
 Caspar kan zich ook na hele nare gebeurtenissen in zijn familie 

erg goed op school concentreren, hij is erg sensitief. 
 Ellen heeft al heel vaak moeten huilen bij het zien van een zielige 

film, ze is erg sensitief.  
 Irene wordt er verdrietig van dat het de hele dag al regent, ze is 

erg sensitief. 
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12. Accuraat 
 
Bas is zijn kamer opnieuw aan het inrichten en heeft bij de IKEA een 
kledingkast gekocht die hij zelf in elkaar moest zetten. Dit heeft hij 
erg accuraat gedaan. Bas heeft ook zijn kinderlijke behang van de 
muren gehaald en de muren helemaal netjes geschilderd. De nieuwe 
kast staat stevig in elkaar zonder dat er schroefjes over zijn. Er komt 
nog een nieuwe vloerbedekking en van zijn spaargeld koopt hij een 
televisie voor op zijn kamer.  
 
Betekenis: 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 
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Kies de zin waarin het woord goed gebruikt wordt: 
 
 Marloes heeft een erg stevige kast op haar kamer, ze is erg 

accuraat geweest.   
 Jim zakte voor de derde keer voor zijn rijbewijs omdat hij een 

keer geen voorrang had verleend en twee ingrepen had, hij is erg 
accuraat geweest.  

 Tamara en haar klasgenoten moesten bij wiskunde elkaars werk 
nakijken en de leraar zei dat Tamara alle fouten had kunnen 
ontdekken, ze is erg accuraat geweest. 
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13. Presse-papier  
 
Sinds een paar weken heeft Mirjam een baan op een kantoor. Omdat 
het vandaag zo’n lekker weer is, heeft ze alle ramen wagenwijd 
opengezet. Ze heeft nu wel een presse-papier nodig. Volgende week 
gaat het weer regenen, dus dan blijven de ramen gewoon weer dicht. 
Maar vandaag vindt ze dit wel even lekker verfrissend.  
 
Betekenis: 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 
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Kies de zin waarin het woord goed gebruikt wordt: 
 
 Roos heeft voor haar verjaardag een mooie poster gehad die ze 

wil ophangen, dit doet ze met een presse-papier. 
 Jolien heeft een kat die graag op haar bureau rondsnuffelt en ze 

wil ervoor zorgen dat al haar papieren niet door de war komen, 
dit doet ze met een presse-papier. 

 Stefan vindt de eerste lentedagen heerlijk en zet een raam open, 
dit doet hij met een presse-papier.  
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14. Bats 
 
Fons is in de tuin aan het werk. Hij heeft na de harde wind van 
afgelopen week alle blaadjes bij elkaar geharkt. Hij haalt een bats om 
het karwei af te maken. Dadelijk gaat hij ook nog het gras maaien en 
onkruid wieden. Maar eerst schept hij de bladeren in de afvalbak. Op 
een mooie lentedag als dit vindt Fons het heerlijk om lekker buiten in 
de tuin bezig te zijn. 
 
Betekenis: 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 
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Kies de zin waarin het woord goed gebruikt wordt: 
 
 Erik timmert een cd-rekje in elkaar , waarvoor hij een bats 

gebruikt. 
 Philip werkt in een vogelpark en ruimt de uitgevallen veren van 

de vogels op, waarvoor hij een bats gebruikt. 
 Michelle gooit haar lege colablikje en chipszak in de afvalbak, 

waarvoor ze een bats gebruikt. 
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15. Loyaal 
 
Lara en Kim zijn al sinds de basisschool de beste vriendinnen. Als Lara 
erg veel kritiek over zich heen krijgt tijdens de hockeytraining, blijft 
Kim loyaal. Volgens hun trainer zou Lara teveel alleen willen doen en 
het belang van het team niet voorop stellen.  
 
Betekenis: 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 
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Kies de zin waarin het woord goed gebruikt wordt: 
 
 Michiel maakt deze week op zijn werk behoorlijk wat overuren 

omdat hij een klus voor zijn zieke collega af wil maken, hij is erg 
loyaal.  

 Linda meldt zich vandaag ziek op haar werk, omdat ze nog erg 
moe is en niet zo´n zin heeft, ze is erg loyaal. 

 Als Franke tijdens de hockeytraining een stick op zijn hoofd krijgt, 
blijft zijn beste vriend Emiel hem steunen, hij is erg loyaal. 
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16. Luiwagen 
 
Tamara en Jeroen helpen hun moeder mee schoonmaken. Tamara 
krijgt van haar moeder een luiwagen in haar handen. Ze beginnen 
met zijn drieën bij de badkamer en gaan vervolgens door met de 
keuken. Jeroen lapt aan het einde van de dag de ramen aan de 
buitenkant, terwijl zijn moeder die aan de binnenkant voor haar 
rekening neemt.  
 
Betekenis: 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 
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Kies de zin waarin het woord goed gebruikt wordt: 
 
 Ruud helpt zijn moeder met het wassen van de ramen van de 

badkamer, waar hij een luiwagen voor gebruikt.  
 Mariska werkt in een restaurant en moet na sluitingstijd altijd de 

vloeren grondig schoonmaken, waar ze een luiwagen voor 
gebruikt.   

 Johan gaat vandaag eindelijk dat mooie schilderij eens ophangen, 
waar hij een luiwagen voor gebruikt.  
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17. Zesteur 
 
Ewout volgt een opleiding tot kok. Vandaag moeten ze een cake of 
taart bakken en daarom heeft Ewout alvast een zesteur gekocht, hij 
gebruikt bij zijn taart citroenschil als versiering. Ewout en zijn 
klasgenoten maken allemaal lekkernijen: van perenkwarktaart tot 
kokoscake en van suikertaart tot allerlei verschillende muffins. En wat 
ze misschien nog wel het leukste vinden, is dat ze allemaal een 
heleboel lekkers mee naar huis mogen nemen! 
 
Betekenis: 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 
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Kies de zin waarin het woord goed gebruikt wordt: 
 
 Miranda verstelt haar nieuwe broek die een beetje te groot is, 

daarom gebruikt ze een zesteur.  
 Gijs heeft een recept voor een salade waarin citroenschilletjes 

moeten, daarom gebruikt hij een zesteur. 
 Jule wil een taart gaan versieren, daarom gebruikt ze een zesteur. 
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18. Pragmatisch 
 
Lucas heeft deze week een proefwerk voor Geschiedenis en hij gaat 
erg pragmatisch te werk, hij bestudeert alleen zijn aantekeningen en 
de samenvattingen. Het proefwerk gaat over de Tweede 
Wereldoorlog. Lucas en zijn klasgenoten moeten daarover vier 
hoofdstukken uit het boek leren. Ze leren zo over Adolf Hitler en zijn 
partij de NSDAP, de landen die bij de oorlog betrokken waren en de 
gevolgen van de oorlog.  
 
Betekenis: 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 
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Kies de zin waarin het woord goed gebruikt wordt: 
 
 Jasper besteedt deze week al zijn vrije tijd aan slechts één hobby, 

hij is erg pragmatisch.  
 Lianne haalt haar vleeswaren en brood altijd gewoon bij de 

supermarkt, ze is erg pragmatisch.  
 Toen Martijn voor Nederlands een opstel moest schrijven, leerde 

hij eerst alle spelling- en grammaticaregels uit zijn hoofd om maar 
geen fouten te maken, hij is erg pragmatisch. 

 
 
 
 
 

Blader door naar de volgende pagina, daar staan nog enkele 
vragen. Het zijn vragen over jezelf en over het onderzoek. De 
gegevens die je over jezelf invult worden alleen gebruikt voor 
het onderzoek, er wordt verder dus niets mee gedaan!  
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1. Naam: …………………………………………………………………………………… 

(voor- en achternaam!) 

2. Leeftijd: …….. jaar 

3. Geslacht: man / vrouw  (Omcirkel je antwoord) 

4. Vind je het leuk om te lezen?  

Ja / nee / soms   (Omcirkel je antwoord) 

5. Lees je in je vrije tijd wel eens? Dus niet verplicht voor 

school, maar vrijwillig!  

Ja / nee / soms   (Omcirkel je antwoord) 

6. Hoe vaak lees je in je vrije tijd? (Omcirkel je antwoord)  

Dagelijks / wekelijks / maandelijks / een paar keer per jaar / 

anders:………………………………. 

 

7. Vond je de woorden uit de tekstjes moeilijk? 
 Heel gemakkelijk 
 Een beetje gemakkelijk 
 Neutraal 
 Een beetje moeilijk 
 Heel moeilijk 

 
8. Vond je de tekstjes waar de woorden in stonden moeilijk? 
 Heel gemakkelijk 
 Een beetje gemakkelijk 
 Neutraal 
 Een beetje moeilijk 
 Heel moeilijk 

 
 

Hartelijk bedankt voor je deelname aan dit onderzoek! 


