
 

 

Extra online training voorbereiding  
Herexamen Luistervaardigheid Engels  

 
HAVO 5 + VWO 6 

 
*Zoals vermeld in het PTA is Luistervaardigheid een mogelijke onderdeel 
voor herkansing bij het vak Engels. 
*Gedurende de lessen op school hebben de examenklas docenten alle 
beschikbare CITO-Kijk & Luisterexamens aangeboden, met jullie getraind en 
deze besproken. 
*Ben je van plan Luistervaardigheid Engels te kiezen als herkansing, 
dan staan hieronder enkele creatieve manieren (A, B, C, D) om zelf 
online extra te oefenen. 
 
A. British council  

 • Training Luistervaardigheid op ‘Advanced C1 level’  

 • 10 Thema’s met audiofragmenten 

 • interviews, talks, radio programma's en klas gesprekken 

 • alle transcripts beschikbaar  
 
Worksheets: 

 • voorbereidende vocabulaire opdrachten 

 • multiple choice vragen  

 • oefeningen om informatie te koppelen 

 • wel/niet vragen 

 • discussie opdrachten 
 
Link:  
http://learnenglishteens.britishcouncil.org/skills/listening/advanced-c1-
listening 
 
 
B. On I-Tunes/YouTube: 

 • ruime keuze Podcasts 

 • Natuurlijk zijn er geen kant en klare opdrachten beschikbaar, maar maak je 
eigen korte samenvatting waarin je kernachtig de hoofdgedachte beschrijft 

 • zoek de betekenis van eventuele moeilijke woorden op (zo verrijk je je 
vocabulaire) 

  

http://learnenglishteens.britishcouncil.org/skills/listening/advanced-c1-listening
http://learnenglishteens.britishcouncil.org/skills/listening/advanced-c1-listening


 

 

C. Betrouwbare nieuws sites, blogs, wetenschappelijke sites, 
entertainment sites, etc. bezoeken: 
Bijv.: 
www.bbc.co.uk 
www.nationalgeographic.com 
www.npr.com 
www.theguardian.com 
 

 • Deze sites bieden naast geschreven artikelen en illustraties ook podcasts, 
audio opnames van interviews of korte videofragmenten, etc. aan 

 • Natuurlijk zijn er geen kant en klare opdrachten beschikbaar, maar maak je 
eigen korte samenvatting waarin je kernachtig de hoofdgedachte beschrijft 

 • zoek de betekenis van eventuele moeilijke woorden op (zo verrijk je je 
vocabulaire) 

 
D. Bekijk documentaires op Netflix, YouTube of andere voor jouw 
beschikbare bronnen: 
Bijv.: 

 • What the health? 

 • The great hack 

 • Amanda Knox 

 • I am not your negro 

 • Icarus 
 

 • Natuurlijk zijn er geen kant en klare opdrachten beschikbaar, maar maak je 
eigen korte samenvatting waarin je kernachtig de hoofdgedachte beschrijft 

 • zoek de betekenis van eventuele moeilijke woorden op (zo verrijk je je 
vocabulaire) 

http://www.bbc.co.uk/
http://www.nationalgeographic.com/
http://www.npr.com/
http://www.theguardian.com/

