
Tips luistervaardigheid 

Algemeen 

 Probeer bij een luistertoets niet krampachtig alles direct te verstaan. Zeker in 
het begin lukt dat niet in een vreemde taal. Vaak hoef je ook niet alles te 
verstaan en gaat het erom dat je de hoofdzaken begrijpt. Laat je dus niet 
afleiden door wat je NIET weet, maar ga uit van wat je WEL weet. 

Hoe kan ik zorgen dat ik beter word in luisteren? 

 Bekijk en lees nieuws- en achtergrondinformatie - in welke taal dan ook - op 
TV, op de computer of door de krant te lezen. Hoe meer je weet van de wereld 
waarin je leeft, hoe gemakkelijker je je iets bij een onderwerp kunt voorstellen.  

 Luister en kijk veel naar Frans-, Duits- of Engelstalige tv- en 
radioprogramma’s. Kies in het begin vooral programma's uit over onderwerpen 
die je leuk vindt. Je weet er dan al iets van en het is makkelijker te volgen.  

 Leer je woordjes altijd goed. Hoe meer woorden en uitdrukkingen je kent, hoe 
makkelijker je dingen kunt verstaan. Leer woordjes dan ook hardop, dan weet 
je hoe ze klinken!  

 Zorg ervoor dat je de Franse / Duitse / Engelse signaal- of 
verbindingswoorden goed kent! Je zult merken dat na het kernwoord vaak het 
juiste antwoord volgt. 

Tijdens de (kijk)luistertoets 

 Luister altijd goed naar het introductiegedeelte en het voorbeeld. Het bevat 
informatie waar je verderop in de toets iets aan hebt:  

o Je krijgt informatie over het onderwerp.  
o Je went alvast aan de stem en het eventuele accent van de spreker.  
o Je went aan het spreektempo van de spreker.  

 Haal in gedachten de kern uit de mogelijke antwoorden en probeer die kern te 

onthouden. Voorkom dat je tijdens het luisteren telkens weer de hele zinnen 

moet doorlezen.  

 

Voorbeeld: 

A De agenten klagen over een hoge werkdruk 

B Bij de politie worden de beschikbare mensen niet goed ingezet. 

C Het aantal criminelen is enorm toegenomen de laatste jaren. 

 

Probeer dan de kern van die zinnen in gedachten te hebben: Dus:  

A: klagen hoge werkdruk 

B: mensen verkeerd ingezet 

C: steeds meer criminelen 

 Blijf luisteren, ook als je bijna zeker weet wat het goede antwoord is. De 
spreker kan nog bijvoorbeeld toevoegen: "Maar dat is tegenwoordig niet meer 



het geval. Nu doen we het ……… ", waardoor jij weet dat het antwoord dat je 
wilde geven toch niet klopt.   

 Veel sprekers herhalen zichzelf. Mis je iets, raak dan niet in paniek. Blijf 
luisteren, soms zegt iemand het nog een keer, maar dan met andere woorden.  

 Voorkom dat je snel afgeleid wordt. Een luistertoets is voor een belangrijk 
deel concentratie. Doe daarom je ogen eventueel af en toe dicht of staar naar 
een vast punt.  

 Als je een kijk-luistertoets maakt, laat je dan niet te veel afleiden door de 
beelden. Het antwoord zit hem in wat je hoort, niet in wat je ziet!  

 Als je het antwoord op een vraag niet weet, vul dan in elk geval wel een 
antwoord in en concentreer je weer op de volgende vraag.  

 Kijk uit voor de instinkers: sommige antwoorden bij multiple choice zijn 
misschien wel waar, maar ze zijn niet het antwoord op de gegeven vraag. 
Lees daarom de vraag goed.  

 Er zit geen structuur in de antwoorden. Dus ga niet twijfelen als je 5x B achter 
elkaar hebt ingevuld. En ga geen antwoorden veranderen omdat je vindt dat je 
wel heel weinig C hebt ingevuld. 

 Blijf bij twijfel altijd bij je eerste antwoord. 
 Probeer de vragen tijdens het luisteren al te beantwoorden. De ruimte tussen 

de piepjes gebruik je om de volgende vraag goed door te lezen. 
 Als je een woord uit een antwoord hoort, wil dat niet zeggen dat dat dan ook 

het goede antwoord is. Meestal worden in het goede antwoord synoniemen 
gebruikt. 

 Zorg dat je wakker aan een luistertoets begint. Dus op tijd naar bed, minstens 
anderhalf uur voor de toets opstaan, goed ontbijten;luister naar 
Duitse/Franse/Engelse muziek als je naar school gaat, zodat je hersenen 
helemaal klaar zijn voor de toets. 
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