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Luisteren en kijken in 18 vragen (2F) 
 
1. Moeilijke woorden 

item programmapunt, onderwerp uit een programma 

journaal tv- of radioprogramma met het belangrijkste nieuws  

reportage ooggetuigenverslag voor de pers, de radio of de televisie 

documentaire informatieve film 

discussie uitwisseling van gedachten, meningen: in discussie gaan met iemand 

talentenjacht wedstrijd, georganiseerd om talentvolle musici, zangers enz. te ontdekken 

 

Moet je de betekenis van het woord kennen om het fragment te begrijpen?  Zo niet, luister dan gewoon verder.  Is 

het wel van belang? Probeer de betekenis te ontdekken door goed te luisteren en te kijken. Wordt het eerder of 

later aangehaald met andere woorden?  Herken je stukjes van het woord? Maakt de afbeelding iets duidelijk?  

2. Wat is een luisterfragment? 

Een opname met gesproken tekst waarnaar je kunt luisteren, zoals een radioprogramma of een 

geluidsopname van een gesprek. 

Voorbeelden: interview, nieuwsbericht, actualiteitenprogramma, reportage over een onderwerp, verslag van 

een gebeurtenis, documentaire. 

 

3. Wat is een kijkfragment? 

Een opname met geluid en beeld én gesproken tekst waarnaar je kunt kijken, zoals een 

televisieprogramma. 

Voorbeelden: interview, het NOS Journaal, reportage over een onderwerp, verslag van een gebeurtenis, 

instructiefilmpje op You Tube. 

 

4. Wat is het doel van gericht luisteren en kijken? 

- Doel: Je wilt echt weten wat je ziet en hoort. 

- Doel: Je wilt onthouden wat je ziet en hoort. 

Voorbeelden: onthouden wat er in een instructiefilmpje wordt uitgelegd. 

 

5. Hoe kun je gericht kijken en luisteren? 

- Begin fragment: goed opletten! 

Je hoort het onderwerp en de deelonderwerpen. 

Je hoort de volgorde van deelonderwerpen. 

Je weet wanneer het voor jou belangrijk wordt. 

- Signaalwoorden 

Wijzen op belangrijke relaties in fragment 

Voorbeelden: omdat → reden of argument 

- Beeld 

Het is verduidelijking van wat wordt gezegd. 

Het geeft extra informatie. 

Voorbeeld: het gaat over veel sneeuw op de weg → je ZIET hoe hoog de sneeuw is 

 

Gericht kijken en luisteren, daarbij let je op de volgende dingen:  

 Het onderwerp – dit wordt vaak genoemd in het begin.  Je kunt het in één woord of enkele woorden 
benoemen. Waar gaat het fragment over? 

 De hoofdgedachte – die wordt vaak aan het begin of aan het eind genoemd. Instinker: let erop dat je 
de hoofdgedachte van het hele fragment benoemd!  Andere antwoorden lijken  misschien juist, maar zijn 
onvolledig of geven de hoofdgedachte weer van een gedeelte van het fragment. Wat is het belangrijkste 
wat de maker zegt over het onderwerp? 
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 De verschillende deelonderwerpen. Deze worden in een luisterfragment vaak al in de inleiding 
genoemd in de vorm van vragen.  

 De signaalwoorden – zij helpen je een onderscheid maken tussen hoofd- en bijzaken (iets waar veel 
studenten moeite mee hebben) en ze geven verbanden aan.  

 De functie van beelden – deze geven belangrijke informatie of trekken de aandacht. 
 Het doel van de programmamaker.  

 

Je luistert: 

 Verkennend: je volgt het verhaal op hoofdlijnen en niet in details. Je begrijpt ongeveer waarover het gaat, 

Bijvoorbeeld als je een fragment de eerste keer beluistert. 

 Intensief: je luistert heel nauwkeurig om de informatie goed in je op te nemen. 

 Zoekend: je luistert naar herkenningstekens, nog niet heel nauwkeurig, pas als je denkt dat de informatie 

bruikbaar is, kijk en luister je naar details.  

 

 Stappenplan intensief luisteren: 

 Oriënteer je op het fragment: stel het onderwerp en de tekstsoort vast en wie er spreekt. Luister het 
fragment eerst helemaal. Luister verkennend. 

 Lees aandachtig de vragen en onderstreep de trefwoorden: je moet heel precies weten wat er van je 
wordt gevraagd.   

 Luister nauwkeurig en kritisch en maak aantekeningen. Let daarbij op: 
o Aanwijzingen voor de samenhang: introductie / inleiding; signaalwoorden en signaalzinnen.  
o Aanwijzingen voor belangrijke informatie. maak aantekeningen, noteer eventueel tijdsmoment 

in het fragment. 
o De betrouwbaarheid van de informatie. 
o Een eventueel standpunt en de daarbij gegeven argumenten.  

 Luister zoekend totdat je het deel hebt gevonden dat antwoord geeft op de vraag. Herhaal het fragment 
zonodig. Vat daarna het fragment samen in je hoofd. 

 Beantwoord de vragen van het fragment. Probeer eerst zelf antwoord te geven op de vraag. Kies daarna 
het bijpassende meerkeuzeantwoord. Bij twijfel streep dan in gedachten eerst de antwoorden weg die 
zeker niet goed zijn en ga bij de overgebleven antwoorden af op je eerste indruk. Kies niet automatisch 
voor het langste antwoord! Ook kan het zijn dat je wel 4x achter elkaar antwoord A moet aanklikken. 
Vaak staan de antwoorden in alfabetische volgorde en zegt de volgorde dus niets over het antwoord.  

 

Net zoals een geschreven tekst, brengt een spreker samenhang aan in zijn verhaal.  Denk ook bij het gesproken 

woord - net zoals bij lezen - aan signaalwoorden en signaalzinnen die duiden op een (tekst)verband:  

 opsomming 

 samenvatting / conclusie 

 tegenstelling 

 voorbeelden 

 oorzaak-gevolg 

 reden/ verklaring 

 voorwaarden 

 doel-middel 

 tijd 

 vergelijking 

 uitleg 
Bestudeer de bijhorende signaalwoorden opnieuw goed!!! 

Ook verwijswoorden zijn belangrijk geven aanwijzingen voor het luisteren 

Marieke is jarig. Zij wordt 20 jaar. Jim geeft haar een armband. Hij heeft hem gekocht voor 
15,00 euro. Ik feliciteer hen als ik naar het feestje ga. Het feestvarken pakt dan ook mijn 
cadeau uit. Marie zegt dat ze net een boek van dezelfde schrijver heeft gelezen, wat ze erg 
leuk vond.  

 

Oefen de oefentoetsen met tijdsdruk. Gebruik de laatste minuten voor twijfelgevallen. Luister eventueel nogmaals 

het gedeelte van het fragment en bedenk daarbij nogmaals wat de bedoeling en hoofdgedachte is van het 

fragment. Gebruik je tijd en sluit pas af als je je twijfels hebt teruggebracht.  
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6. Waarom is beeld belangrijk? 

Beelden trekken de aandacht 

Beelden zeggen soms meer dan woorden 

 

7. Wat zijn de functies van beeld? 

Beeld kan verschillende functies hebben: 

- de gegeven informatie verduidelijken 

- extra informatie toevoegen 

- sfeer oproepen 

 

8. Waar moet je op letten bij personen in een beeldfragment? 

Bij personen zie je hun non-verbale gedrag (lichaamstaal):  

- Hoe is hun lichaamshouding? 

- Wat zijn hun gebaren? 

- Wat is de gezichtsuitdrukking? 

Je kunt daaruit afleiden hoe ze zich voelen. En wat ze bedoelen. 

Voorbeelden: man zit onderuitgezakt → hij is niet zo geïnteresseerd 

 vrouw kijkt droevig → ze is niet blij met wat de ander zegt  

Naast gezichtsuitdrukking, lichaamshouding / lichaamstaal en handgebaren  zijn ook vormen van non-verbaal 

communiceren: 

 oogcontact: niet alleen wat je zegt of hoort is belangrijk, ook hoe je iets zegt of luistert.  
aankijken is een sein van:  aandacht voor de spreker. 

wegkijken geeft signaal verlegen zijn  of onoprecht en afgeleid zijn.  

 fysieke afstand;  vertrouw je iemand dan zit je wat dichter op elkaar; ken je iemand niet zo goed of wil je 
afstand bewaren, dan  is de afstand groter (je blijft dan buiten iemands comfortabele persoonlijke zone). 
. Dat zegt dus ook in een kijkfragment iets over de verhoudingen. 

 kleding: een serieuze situatie vraagt om bijpassende kleding. Denk aan een sollicitatiegesprek of 
begrafenis- en huwelijksceremonie.  

 

9. Waarom is het belangrijk hoe iemand iets zegt? 

Let ook op hoe iemand dingen zegt: toon en woordkeuze.  

Voorbeelden: ‘Ga zitten.’ - zegt iemand op kalme toon 

 ‘Ga zitten!’-  zegt iemand op luide toon 

 

Beeldspraak herkennen: 

In uitdrukkingen, spreekwoorden en stijlfiguren hebben woorden een andere betekenis dan gebruikelijk. 

Bijvoorbeeld in: “Hij loeide van de pijn” of “Hij zet de bloemetjes buiten”. Dan krijgt het een figuurlijke betekenis.  

Ook de betekenis van stijlfiguren moet je kunnen herkennen in een fragment. Als een spreker zegt “Nou dat heb 

je goed gedaan” kan hij dat letterlijk bedoelen, maar hij kan er ook een ironische lading aan geven en juist het 

tegenovergestelde bedoelen.  Je kunt meestal aan de intonatie horen en aan de mimiek zien hoe de spreker het 

heeft bedoeld.  Je moet als luisteraar uit de context kunnen opmaken hoe je bepaalde woorden moet opvatten. 

Sarcasme is bijtender dan ironie en bedoeld om iemand te kwetsen. Cynisme is gebaseerd op wantrouwen en 

frustratie. Een eufenisme is een verzachtende uitdrukking, juist om iets af te dekken of iemand wat te sparen. 

“Alle ganzen l werden geruimd.” in plaats van “Alle ganzen werden vergast.” Soms wordt iets overdreven 

(hyperbool): “Ik ben in een vloek en een zucht terug; geef me één seconde.” Soms wordt iets afgezwakt 

(understatement): “Zo’n aanpassing kost wel een paar euro.” in plaats van “Zo’n aanpassing kost ruim 200.000 

euro”.  

  

10. Hoe maak je aantekeningen bij een beeld/geluidsfragment? 

Zorg dat je het fragment kunt blijven volgen. 

- Noteer niet te veel. 
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- Noteer alleen de hoofdzaken. 

- Noteer alleen steekwoorden. 

- Gebruik afkortingen. 

 

11. Hoe beantwoord je vragen bij een beeld/geluidsfragment? 

- Lees van te voren de vragen (als dat kan). 

- Noteer antwoorden in steekwoorden of letters (a/b/c/d). 

- Werk later zo nodig de antwoorden uit. 

- Lees de vragen goed door voordat je het fragment luistert. Onderstreep een trefwoord waar je speciaal 

op moet letten.  Maak tijdens het luisteren aantekeningen in trefwoorden of korte zinnen. Laat ruimte 

tussen je aantekeningen, zodat je er nog iets bij kunt schrijven. Gebruik pijlen en opsommingstekens 

en inspringen om verbanden aan te geven. Werk het fragment uit volgens de 3 x 3 regel. Onderwerp in 

max drie woorden, max drie deelonderwerpen, samenvatting in max drie zinnen.  

12. Wat doe je als het beeld/geluid te snel gaat? 

- Blijf rustig: vaak wordt aan het einde alles herhaald of samengevat. 

- Speel het fragment nog een keer af. 

 

13. Hoe herken je een informatief fragment? 

- Je hoort/ziet informatie. 

- Je hoort/ziet soms ook een meningen. 

- Je hoort/ziet een nadere toelichting.  

Voorbeelden:  

 een nieuwsbericht: NOS Journaal, RTL Nieuws, radiojournaal 

 een documentaire: over landbouw in ontwikkeling → de geschiedenis, oorzaken  en gevolgen 

(feiten) 

 een documentaire: over zonnepanelen → de voordelen en nadelen ervan, voor- en  tegenstanders 

(feiten en meningen) 

 een documentaire in National Geografic waarin verschillende aspecten van een onderwerp worden 

belicht.  

Langere informatieve fragmenten kunnen uiteenzettend en beschouwend zijn.  In een uiteenzetting wordt op 

neutrale toon informatie gegeven en uitgelegd. In een beschouwend fragment wordt een onderwerp van 

verschillende kanten belicht.  Het doel ervan is informeren, zodat de toehoorder zich een mening kan 

vormen.  

Maar ook op je stage krijg je regelmatig informatieve uitleg. Bijvoorbeeld als de praktijkbegeleider aan het 

begin van de stage uitlegt wat hij van je verwacht. Let ook goed op het begin:vaak hoor je dan waar je 

speciaal op moet letten; in het slot krijg je vaak een samenvatting van wat er eerder is besproken.  

 

14. Hoe herken je een instructief luister- of kijkfragment? 

- Je hoort/ziet hoe je iets moet doen. 

- In het begin wordt het onderwerp genoemd. 

- Je hoort/ziet aanwijzingen. 

- Je hoort/ziet de volgorde (eerst…., daarna….. tot slot ……) 

 

15. Hoe herken je een demonstratie in een luister- of kijkfragment? 

Je hoort/ziet hoe iets werkt. 

Voorbeeld: een demonstratie van een nieuwe elektrische snoeizaag. 

 

16. Hoe noteer je een instructie of demonstratie? 

- Noteer het onderwerp. 
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- Noteer in steekwoorden de handelingen. 

- Noteer alles in de juiste volgorde. 

 

17. Hoe herken je meningen en argumenten in een luister- of kijkfragment? 

- Je hoort/ziet informatie die niet te controleren is. 

- Je hoort meningen: ik vind …., ik denk dat ….., volgens mij … 

Ik ben van mening dat ….., ik ben ervan overtuigd dat …. , mijn conclusie is …… 

- Je hoort argumenten na signaalwoorden:  , want……   , omdat, ……..  , vanwege……..  , daarom …..   , 

aangezien …… , dus ….. 

- Let op: soms wordt iets gepresenteerd als feit, terwijl het een mening is. 

Voorbeeld: ‘Rijlessen zijn veel te duur’  Bedoeld wordt: ‘Ik vind rijlessen veel te duur.’ 

 

Het is belangrijk dat je weet wanneer je te maken hebt met een feit, een mening of een argument.   

Wanneer een boer zegt: ’Mijn land bestaat uit 10 hectare bouwgrond”, dan heb je te maken met een feit. Je 

kunt die uitspraak namelijk controleren.   

Als een tegenstander zegt: “Ik vind dat de veestapel moet worden gehalveerd.”, hoor je een mening. Je kunt 

het met hem eens zijn of niet, maar de uitspraak valt moeilijker te controleren.  Om zijn mening 

geloofwaardiger te maken, kan hij een argument gebruiken als “….want er wordt veel broeikasgas 

geproduceerd door al die koeien.”  

 

De sterkste argumenten zijn argumenten gebaseerd op feiten.  

 Het is onverstandig om te roken (mening), want roken is ongezond (argument /feit) 

Minder sterk zijn argumenten gebaseerd op een mening 

 Het is onverstandig om te roken (mening), want roken is een smerige gewoonte (argument/ mening) 

 

Kritisch luisteren 

Als luisteraar moet je goed opletten. Veel sprekers brengen hun mening als feit, omdat mensen eerder zijn 

geneigd om feiten aan te nemen, zelfs zonder bewijs, dan dat ze meningen zomaar overnemen.  

 Voorbeelden: 

Dit product is een zegen voor de mensheid.  > O ja? 

Die politieke partij is niet te vertrouwen.         > O ja? 

Een feit is te checken en kan worden bewezen. Een mening kun je slechts aannemelijk proberen te maken met 

argumenten. 

Discussieprogramma’s op tv zijn bijna altijd meningsvormend.  Het is niet nodig om het samen eens te worden of 

om tot een besluit te komen.   

 Let op: welke meningen worden er gegeven en wat zijn de belangrijkste argumenten?   

 Let op uitspraken: is het een mening, een argument of een conclusie? Met wie ben je het eens of oneens en 

bedenk ook waarom je dat vindt.  

Om na te gaan of de beelden en informatie betrouwbaar zijn let je op de volgende dingen: 

 Het soort programma: is het een documentaire, een reportage of een reality-programma? Een 
advertorial (reclame in een praatjesvorm) of een ‘roddelprogramma’?  

 Is de informatie die wordt gegeven volledig en juist? Of worden er dingen weggelaten of mooier 
voorgesteld? 

 De persoon die informatie geeft: als je de belangen kent, kun je beter inschatten hoe betrouwbaar de 
informatie is. Is de persoon onpartijdig en deskundig? 

 Het doel van de programmamaker: is de informatie neutraal of wil deze reclame maken of je 
overhalen? 

 

18. Hoe vorm je je eigen mening n.a.v. een fragment? 

- Welke feiten heb je gehoord? Zijn ze betrouwbaar? 
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- Welke meningen heb je gehoord? 

- Met wie ben je het eens en oneens? 

- Welke feiten heb je niet gehoord? 

- Welke meningen heb je niet gehoord? 

- Vorm je eigen mening 

 

Overtuigen en je mening geven is niet altijd hetzelfde.  

In een betogend fragment wil de spreker de kijker overtuigen van zijn standpunt. Hij wil dat de toehoorder het met 

hem eens is en geeft daarvoor argumenten, voorbeelden, feiten enzovoort.  

 

 

tekstsoort uiteenzettend beschouwend betogend 

doel informeren en uitleggen informeren en aanzetten 

tot nadenken 

overtuigen 

objectief / subjectief objectief objectief en subjectief meer subjectief 

hoofdgedachte feit vaak samenvatting vooral mening 

inhoud feitelijke informatie feiten, voorbeelden, 

meningen van anderen, 

mening maker 

standpunt, 

argumenten, 

tegenargumenten 

slot vaak samenvatting vaak samenvatting vaak conclusie 

 


