
Signaalwoorden 
Signaalwoorden helpen je de tekst beter te begrijpen, ze maken verbanden tussen zinnen en tekstdelen duidelijker.  

 
 

Tijd  Tegenstelling  Verklaring 
Voordat, nadat, vroeger, eerst, eerder, 

daarna, intussen, tijdens, aanvankelijk 

 

 Maar, toch, echter, desondanks, hoewel, 

desalniettemin, enerzijds, anderzijds, tenzij  

 Omdat, daarom, want, namelijk, 

aangezien, vanwege, immers, wegens  

Vroeger at ik veel vlees, nu ben ik vegetariër.   Hoewel haar ouders krullen hebben krullen, 
heeft zijzelf stijl haar.  

 Vanwege de storm is de wedstrijd verplaatst 
naar volgende week vrijdag. 

 

Er wordt een tijd aan gegeven. Dit hoeft 

niet heel precies te zijn.  

 

  

Het tegengestelde wordt genoemd om iets 

duidelijk te maken. 

  

Er wordt een reden, toelichting of verklaring 

genoemd. 

 
    

Opsomming  Overeenkomst  Toelichting 
Ook, verder, ten eerste, bovendien, 

tenslotte, zowel … als, eveneens, daarnaast 

 

 Evenals, net zoals, net als, is vergelijkbaar 

met, overeenkomstig met, evenzeer  

 

 Bijvoorbeeld, dat wil zeggen, denk aan, 

zoals, ter illustratie, ook wel, onder andere 

Eerst struikelde ik, toen stootte ik mijn hoofd 
en tenslotte beet de hond mij.   
 

 Evenals zijn broer kan hij gitaar spelen.   Ze maakt allemaal sieraden zoals ringen, 
oorbellen en armbanden. 

Er wordt een reeks elementen genoemd. 

Soms is de volgorde van belang.  
 

 Laat zien dat twee elementen iets gemeen 

hebben met elkaar. 
 Er wordt een uitleg gegeven. 

 
    

Oorzaak - gevolg  Doel - middel  Voorwaarde 
Daardoor, doordat, met als gevolg, 

daarom, omdat, waardoor, op grond van 

 

 Door middel van, opdat, daarmee, 

daartoe, om te, is er op gericht   

 Indien, als, tenzij, mits, gesteld dat, 

aangenomen dat, op voorwaarde dat 

Jessica poetst haar tanden slecht waardoor ze 
nu gaatjes heeft.  
 

 Door middel van een operatie hopen we de 
pijn in je knie te verhelpen.  

 Je mag naar je vriend toe mits je je huiswerk 
hebt gemaakt 

Er wordt een oorzaak van een situatie 

gegeven en het gevolg daarvan, of 

andersom. 

 

 Er wordt aangegeven wat het doel is en 

hoe dit bereikt kan worden. 

 Er gebeurt iets als er aan een bepaalde eis 

is voldaan. 
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