Vaardigheid: Luisteren

Niveau: C2
Beheersingsniveau:
Ik kan moeiteloos gesproken taal begrijpen, in welke vorm dan ook, hetzij in direct contact, hetzij via
radio of tv, zelfs wanneer in een snel moedertaaltempo gesproken wordt als ik tenminste enige tijd heb
om vertrouwd te raken met het accent.
Tekstkenmerken receptief

woordenschat en zinsbouw
Het taalgebruik is complex. Idiomatische uitdrukkingen en onduidelijk gestructureerde zinnen zonder expliciete
signaalwoorden worden moeiteloos begrepen.

tempo en articulatie
De spreker spreekt normaal tot snel en hoeft niet duidelijk te articuleren. Afwijkingen van standaardtaal vormen
geen probleem, mits er tijd is om te wennen aan wat niet vertrouwd is.

tekstlengte
Teksten kunnen lang zijn.

luisterstrategieën
Maakt moeiteloos gebruik van contextuele, grammaticale en lexicale aanwijzingen om houding, stemming en
intenties af te leiden en te anticiperen op wat gaat volgen.

Subvaardigheden
1.
2.
3.
4.
5.

Een moedertaalspreker als gesprekspartner begrijpen
Gesprekken tussen moedertaalsprekers begrijpen (geen omschrijving meer voor dit niveau)
Luisteren als lid van het aanwezige publiek
Luisteren naar mededelingen en instructies (geen omschrijving meer voor dit niveau)
Kijken en luisteren naar audiovisuele media (geen omschrijving meer voor dit niveau)

Het gaat niet zozeer om nieuwe onderwerpen of situaties, maar om het gemak / de nauwkeurigheid en
gepastheid waarmee met complexe taal wordt omgegaan.
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‘Can do’-descriptoren en voorbeelden

1. Een moedertaalspreker als gesprekspartner begrijpen
LUC2-1a. Kan iedere moedertaalspreker als gesprekspartner begrijpen, ook over abstracte en complexe
onderwerpen van gespecialiseerde aard buiten het eigen vakgebied, mits in de gelegenheid om te
wennen aan regionaal getint taalgebruik.
Bijvoorbeeld:
 een discussie naar aanleiding van Europese verkiezingen over de invloed van de media op ons kiesgedrag
(OPL, DL)
 een verhit gesprek naar aanleiding van een internationale studieavond over duurzame ontwikkeling en
mensenrechten (OPL, WE)
 een discussie ter gelegenheid van de viering van 1 mei over mensen die de dupe zijn van slechte
arbeidsomstandigheden, uitbuiting en onrecht (DL, OPL, WE)
3. Luisteren als lid van het aanwezige publiek
LUC2-3a. Kan specialistische voordrachten en presentaties volgen waarin veel spreektaal, regionaal
getint taalgebruik en niet-vertrouwde terminologie wordt gebezigd.
Bijvoorbeeld:
 op een protestbijeenkomst een debat over de beperking op het bezit van kernwapens volgen (DL)
 op een literaire avond een dichter die uit eigen werk voorleest (DL, OPL)
 alle dialogen tussen acteurs die een toneelstuk uitvoeren (DL)
 een cabareteske toespraak waarin iemand alle registers van dubbelzinnigheid, ironie, sarcasme etc.
opentrekt (DL)
 teksten van liedjes tijdens een cultureel evenement (PU)
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