
Voorbeelden van toetsvragen bij PowerPoint Luisteren I 

 
Algemene tekstvragen: Vragen die in een toets kunnen worden gesteld zijn: (misschien herken je de gelijkenis met de 
vragen over het lezen van teksten?!) 

• Wat is het onderwerp? 
• Wat maakt dat je informatie mist tijdens het luisteren naar (deel)fragment x? 
• Welke luisterstrategie gebruik je in situatie x?  
• Welk spreekdoel kent de luistertekst? 
• Wat kun je doen om ervoor te zorgen dat je niet wordt afgeleid tijdens het intensief luisteren?  
• Wat is de aanleiding voor het fragment?  (het gesprek) 
• Wat is de (luister)tekstsoort?  
• Wie spreekt er? 
• Omschrijf in eigen woorden het fragment.  

 
Inleiding / slot: Een vraag in een toets kan zijn:  

• Wat is de aanleiding voor het maken van dit geluidsfragment? 
• Welke van de volgende zinnen horen in de samenvatting en welke niet? 
• Welke informatie geeft de spreker in de inleiding?  Kruis aan welke aspecten wel en welke niet.  
• Hoe sluit de interviewer het geluidsfragment af? (met een aanbeveling, met een conclusie, met een 

toekomstverwachting, met een samenvatting) 
• Welke conclusie kun je trekken naar aanleiding van het verhaal hierover?  (A,B,C, D). 

 
Middenstuk geluidsfragment: Vragen die je in een toets kunt verwachten: 

• Wat is het verband tussen deelfragment a en b? 
• Waaraan herken je een nieuw tekstdeel in een luisterfragment?  
• Wat is de beste samenvatting van deelonderwerp c? 
• Wat is de belangrijkste boodschap van x in fragment 1? 
• Hoeveel deelonderwerpen bevat deze tekst? 
• Is de informatie van x betrouwbaar? 
• Hoe verhoudt  fragment deel 1 zich tot fragmentdeel 2?  

 
Vragen die je in een toets kunt verwachten: 

• Wat is de toon van de spreker hier? 
• Wat is de houding van de spreker in het geluidsfragment in het eerste deel? 

 
Vragen die je op een toets kunt krijgen: 

• Met welke stelling zou x het eens zijn?  
• Geeft x vooral meningen of feiten?  (ongeveer evenveel feiten als meningen, vooral feiten, vooral meningen)  
• Welk argument geeft x hiervoor?  (A,B,C,D) 

• Welke zin geeft zijn of haar argument het beste weer?  (A,B,C,D) 
• Waarop baseert de spreker zijn of haar standpunt? (aannames, emoties, feiten, mening van een ander. 
• Welke van de volgende beweringen is juist of onjuist? (keuze uit drie of vier antwoorden op basis van een gehoord 

fragment).  
• Wat is de functie van uitspraak x? (een argument, een conclusie, een standpunt, een advies) 
• Hoe kun je de reactie van x op y het beste omschrijven? (A,B,C,D) 
• Wat is het antwoord van x op vraag y / deelonderwerp y? 
• Wat is de kern van wat x zegt? (A,B,C, D) 
• Wat bedoelt x met de uitdrukking ‘…………………..’? (A,B,C) 

 


