
Stappenplan 
Luisteren





Aantekeningen maken

• Tijdens het examen heb je beperkt de tijd om gesproken teksten te 

beluisteren de vragen te beantwoorden. Om tijd te besparen, kun je 

aantekeningen maken tijdens het luisteren.

• Je schrijft belangrijke informatie van gesproken tekst in het kort op:

• Schrijf geen hele zinnen op,, maar gebruik steekwoorden.

• Laat ruimte tussen je aantekeningen, zodat je er nog iets bij kunt schrijven.

• Gebruik pijlen en opsommingstekens om verbanden aan te geven.

• Kort woorden af om tijd te besparen.



Examenteksten Luisteren

De gesproken teksten die je tijdens je examen krijgt, kunnen allerlei soorten teksten zijn:

• Instructies, zoals video’s met tips of gebruiksaanwijzingen;

• Radio- en tv-uitzendingen, zoals nieuwsberichten, reportages en 

discussieprogramma’s;

• Internetvideo’s, zoals promotie- en zelfstudievideo’s



Stappenplan Beluisteren

Voor het intensief luisteren:

1. Oriënteer je op de gesproken tekst (wat is het onderwerp? Tekstsoort? 

Tekstdoel?:

Tijdens het intensief luisteren:

2. Luister nauwkeurig en maak aantekeningen (let op aanwijzingen voor 

samenhang en belangrijke informatie)

Na het intensief luisteren:

3. Maak een samenvatting in je hoofd..

4. Geef antwoord op de vragen.



Tips bij intensief luisteren

1. De belangrijkste informatie in een fragment wordt vaak herhaald. Dit kan in dezelfde woorden, 

maar hier kunnen ook synoniemen voor worden gebruikt. Let hier dus goed op!

2. Het onderwerp van het fragment wordt meestal benoemd aan het begin. Let dus vooral aan het 

begin goed op, want hier kan belangrijke informatie worden genoemd over het onderwerp! Zodra 

je het onderwerp weet, kan het namelijk gemakkelijker worden om de rest van het fragment te 

begrijpen.

3. De toon van de spreker, zoals blij of boos, en geluiden op de achtergrond kunnen ook belangrijke 

informatie geven bij bepaalde vragen. Vergeet hier dus niet ook aandacht aan te besteden.



Meerkeuzevragen (Multiple Choice)
• De meeste examenvragen zijn meerkeuzevragen. Je kiest het antwoord 

uit 3 of 4 antwoordopties. Soms zijn meerdere antwoorden mogelijk: als dit 
zo is staat het bij de vraag aangegeven!.

1. Lees de vraag en kijk of je de vraag begrijpt. Als je de vraag niet begrijpt, 
lees je de antwoordopties door. Hierdoor begrijp je de vraag 
waarschijnlijk wel.

2. Zoek de informatie in de tekst.

3. Bedenk zelf het antwoord bij de vraag:
• Staat jouw antwoord niet tussen de antwoordopties? Controleer dan eerst of je de 

vraag wel begrepen hebt.
• Zijn er meerdere antwoordopties die op jouw antwoord lijken? Lees dan nog een keer 

nauwkeurig om het precieze verschil te ontdekken

4. Let op: vaak komen de antwoordopties niet letterlijk uit de tekst, maar 
zijn ze anders geformuleerd!


