Kijkwijzer voor beoordeling Luisteren: aspecten van de taak
Aspecten taak

1F

2F

3F

4F

Kan luisteren naar eenvoudige teksten
over:
- alledaagse onderwerpen
- concrete onderwerpen
- onderwerpen uit de leefwereld
- in bekende context

Kan luisteren naar teksten over:
- alledaagse onderwerpen
- concrete onderwerpen
- vertrouwde onderwerpen binnen eigen
vak- of interessegebied
- onderwerpen die verder van de
leerling af staan

Kan luisteren naar een variatie aan
teksten over:
- onderwerpen uit de (beroeps)opleiding
- onderwerpen van maatschappelijke aard
- onderwerpen buiten het vak- of
interessegebied
- abstracte onderwerpen

Kan luisteren naar een grote variatie van
complexe teksten over:
- onderwerpen uit de (beroeps)opleiding
- onderwerpen van maatschappelijke aard
- abstracte thema’s

- hoofdlijn volgen

Kan hoofdlijn of hoofdpunten van teksten
begrijpen

Als 1F

Kan hoofdpunten en onderbouwingen in
teksten begrijpen

Kan de meeste teksten zonder moeite
begrijpen

- details doorhebben

Kan voldoende feitelijke informatie uit de
tekst halen om taken of handelingen uit
te voeren

Kan uitleg en instructies over concrete
onderwerpen begrijpen

Kan uitleg en instructies over concrete
en abstracte onderwerpen begrijpen

Kan complexe uitleg en lange instructies
begrijpen

- strategie hanteren

Kan selectief luisteren om benodigde
informatie uit de tekst te halen

Als 1F

Als 1F

Als 1F

- structuur

Eenvoudig met duidelijk gebruik van
verwijs-, verbindings- en signaalwoorden,
en herkenbare ordening van de informatie

Helder met verbanden en denkstappen
duidelijk aangegeven

Verbanden worden niet altijd duidelijk of
expliciet aangegeven

Als 3F

- informatiedichtheid

Lage informatiedichtheid (bijvoorbeeld
door herhaalde informatie; niet te veel
(nieuwe) informatie gelijktijdig)

Redelijke informatiedichtheid

Hoge informatiedichtheid

Als 3F

- lengte/duur

Niet lang: 5–10 minuten

Langer; tot ongeveer 20 minuten

Lange teksten: 30 minuten en meer

Lengte/ duur niet meer relevant

- interactie

-

Langere teksten als interactie mogelijk is
(zoals vragen stellen)

Ook als geen interactie mogelijk is

Als 3F

- instructies

Instructies; aanwijzingen

Instructies; uitleg

Als 2F

Langere instructies; complexe uitleg

- lid van een live
publiek

Korte informatieve, instructieve en
betogende teksten
Voorgelezen of verteld verhaal

Helder gestructureerde voordracht,
toespraak of les

Uiteenzetting, beschouwing of betoog

Voordrachten, discussies en debatten

- radio, televisie en
internet

Korte en duidelijke berichten op radio, tv,
internet, voicemail

(Nieuws)berichten, documentaires,
reclameboodschappen en discussieprogramma’s
Films en televisieseries geschikt voor de
leeftijd

De meeste gesproken teksten op radio
en tv of ander geluidsmateriaal

Alle gesproken tekst op radio en tv

Algemeen
- inhoud/context

Functie/doel

Tekstkenmerken

Tekstsoort/vorm

Alle films

Kijkwijzer voor beoordeling Luisteren: kenmerken van de taakuitvoering
Taakuitvoering

1F

2F

3F

4F

Begrijpen
- kern van de tekst

Belangrijke informatie uit de tekst halen
Hoofdzaken uit de tekst halen

Hoofd- en bijzaken onderscheiden
Hoofdgedachte weergeven

Als 2F

Details verbinden met de hoofdgedachte

- tekstuele relaties

-

Informatie ordenen (bijvoorbeeld op
basis van signaalwoorden)
Relatie leggen tussen tekstdelen
Relatie leggen tussen tekst en beeld
Beeldspraak herkennen

Onderscheid maken tussen tekstsoorten
(verhalende, informatieve, instructieve,
betogende)

Als 3F

- argumentatie

-

-

Onderscheid maken tussen mening en feit
Onderscheid maken tussen standpunt en
argument

Argumentatieschema’s herkennen
Objectieve en subjectieve argumenten
onderscheiden

- strategie

Luistermanier afstemmen (bijvoorbeeld
selectief, globaal, precies, selectief/
gericht)

Betekenis van onbekende woorden
afleiden uit de vorm, woordsoort,
samenstelling of context

Als 2F

Als 2F

- tekstuele relaties

Informatie interpreteren
Relaties leggen tussen informatie uit de
tekst en eigen kennis en ervaringen

Als 1F

Inhouden van teksten en tekstdelen
vergelijken

Als 3F

- bedoeling

-

Bedoeling van de spreker(s) of het doel
van de makers van een programma
verwoorden

Conclusies trekken over intenties,
opvattingen, gevoelens, stemming en
toon van de spreker(s)
Bedoeling van non-verbale middelen
verwoorden

Impliciete attitudes en relaties tussen
sprekers vaststellen
Persoonlijke waardeoordelen herkennen
en interpreteren

- argumentatie

Meningen interpreteren

Als 1F

Onderscheid maken tussen drogreden
en argument

Als 3F

Oordeel over een tekst(deel) verwoorden

Oordeel over de waarde van een tekst
(deel) voor zichzelf verwoorden
Het oordeel toelichten

Oordeel geven over de waarde en de
betrouwbaarheid van een tekst(deel)
voor anderen
Argumentatie beoordelen op
aanvaardbaarheid

Oordeel geven over de consistentie van
de tekst

Aantekeningen maken
Informatie gestructureerd weergeven

Eenvoudige tekst beknopt samenvatten
(voor zichzelf)

Tekst samenvatten voor zichzelf en voor
anderen

Een goed geformuleerde samenvatting
maken die los van de uitgangstekst te
begrijpen valt

Interpreteren

Evalueren

Samenvatten

