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TOETS 1: LUISTERVAARDIGHEID

Tijd: 60 minuten, 30 minuten luisteren en 30 minuten om vragen te beantwoorden

Wanneer: aan het einde van een speelfilmcursus met Alles is Liefde (of film met verwante 
thematiek) 

Leeruitkomst: luistervaardigheidsscore 

Voor de docent 

Print het toetsblad en deel dit uit. Leg uit dat je wilt toetsen hoe het gesteld is met de luis-
tervaardigheid van cursisten. Je doet dit op een manier die overeenkomt met het oefenen 
met speelfilmfragmenten in de les. Je speelt een fragment van 15 [00:47:36-1:10:37] minuten 
af uit de film Liever Verliefd (2003), die qua thematiek en taalniveau verwant is aan Alles is 
Liefde. Eerst speel je het fragment in zijn geheel af en daarna speel je het fragment in zeven 
stukjes van 2 à 3 minuten nog eens af, waarbij de cursisten na elk stukje twee tot vijf vragen 
beantwoorden. De vragen zijn geconcentreerd op het begrijpen van scènes en het kunnen 
opvangen van specifieke frasen. Als je wilt, kun je echter ook verdekt spelling toetsen (zie 
vraag 2). 

Afspeeltijden [00:47:36-1:10:37]:

Hieronder staan de afspeeltijden van de zeven stukjes aangegeven, volgens de dvd-speeltijd 
in Windows Media Player. Ook zijn de begin- en eindfrases van de scènes aangegeven. 

Nr. Tijd Beginfrase Eindfrase Toetsvraag

1 [00:47:36-00:49:10] ‘Het is gebeurd (…) Ik ben 
verliefd.’

‘Valt Sander af, blijft over 
(...) Rob, ja, Rob.’ 

1-2

2 [00:49:10-00:51:55] ‘Anna! Wat zie je er an-
ders uit!’ 

‘Ik bel je. (...) Nee, dat doe 
je niet.’

3-4

3 [00:51:55-00:54:19] ‘Toch niet de gespierde 
hè?’ 

‘Ga naar haar toe! Laat ’r 
niet zomaar gaan!’

5-6

4 [00:54:19-00:56:21] ‘Mijn zus zegt dat ik al die 
mannen (...).’ 

‘(...) gerommeld. Jij bent 
het, Anna!’ 

7-8

5 [00:56:21-01:00:29] ‘Hij moet behoorlijk in de 
war zijn geweest.’

‘Alleen maar om ... (...) Ik 
hou van jou!’ 

9-11

6 [01:03:42-01:06:37] ‘Anna, je houdt dit niet 
vol!’

‘Ik ben even naar de wc. 
(...) Ja, ja.’ 

12-15

7 [01:06:37-01:10:37] ‘Anna! (…) Rob! (…) 
Goeie bril.’ 

‘Anna? (…) Anna? (…) 
Anna!’ 

16-20
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Sleutel:

Hieronder staat de sleutel voor de meerkeuzevragen. Jij bepaalt zelf waar je het cut-off point 
voor een onvoldoende/voldoende zet. Een mogelijkheid is: 20 goed is 100% juist, cijfer 10; 12 
goed is 60% juist, cijfer 6; 11 goed is 55% juist, cijfer 5,5 (onvoldoende). 

Nr. Antwoord Nr. Antwoord Nr. Antwoord Nr. Antwoord

1 D 6 A 11 A 16 B

2 B 7 D 12 B 17 D

3 A 8 A 13 D 18 C

4 C 9 D 14 A 19 A

5 C 10 C 15 D 20 A
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Voor de cursist 

In deze meerkeuzetoets volgen 20 vragen over een filmfragment van ongeveer 15 minuten. 
Het fragment komt uit de film Liever Verliefd, die qua thematiek en taalniveau verwant is aan 
Alles is Liefde. Het doel van de toets is uit te vinden hoe het gesteld is met jouw luistervaar-
digheid. De docent speelt het geselecteerde fragment eerst één keer in zijn geheel af. Daarna 
speelt de docent zeven stukjes van 2 à 3 minuten nog eens af, waarbij je telkens twee tot vijf 
vragen moet beantwoorden. Succes! 

Luistervaardigheid – Liever Verliefd

Ondanks haar uitdrukkelijke voornemen om nooit meer verliefd te worden, wordt Anna dat 
toch, op twee mannen tegelijk. Wat ze alleen niet weet, is dat Rob en Sander huisgenoten 
zijn, die op hun beurt weer niet weten dat zij een relatie hebben met dezelfde vrouw!

1.  Wat vertelt Anna over Rob en Sander?

 A.  Rob is zo sterk en Sander houdt van kinderen.

 B.  Sander is zo sterk en Rob is zo sexy.

 C.  Rob en Sander zijn zo romantisch.

 D.  Sander is muzikaal en Rob houdt van kinderen.

2. Wat gebeurt er volgens Anna, als ze het uitmaakt met Sander?

 A.  Die pleegt akuut zelfmoord.

 B.  Die pleegt acuut zelfmoord.

 C.  Die pleegt acut zelfmoord.

 D.  Die pleegt akut zelfmoord. 

3.  Anna is ...

 A.  gek op opera.

 B.  gek op Rob.

 C.  een ander type dan Rob gedacht had.

 D.  gek op zomerjurken.

4.  Anna vertelt Rob dat ze binnenkort 34 wordt. Rob ...

 A.  vindt leeftijd wel belangrijk.

 B.  vindt leeftijd niet zo belangrijk.

 C.  vindt leeftijd absoluut onbelangrijk.

 D.  vindt leeftijd echt onbelangrijk.
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5.  De oude vrouw houdt net als Anna van mannen. Als zij een man geweest was, dan ...

 A.  was ze moslim en had ze vier vrouwen.

 B. was ze mormoon en had ze meer dan drie vrouwen.

 C.  was ze moslim of mormoon en had ze op zijn minst drie vrouwen. 

 D.  was ze moslim of mormoon en had ze op zijn minst dertien vrouwen. 

6.  Sander verwijt Rob dat hij de hele dag over Anna praat. Wat zegt Rob, volgens 
Sander?

 A.  Ze is zo leuk en spontaan. 

 B.  Ze heeft een leuk brilletje. 

 C.  Ze is zo intelligent en aardig.

 D.  Ze is zo lief en grappig. 

7.  Wie zegt tegen de oude vrouw dat ze al die mannen nodig heeft omdat ze niet alleen 
kan zijn?

 A.  haar psychiater

 B.  haar vriendin

 C.  haar psycholoog

 D.  haar zus 

8.  Een van de kinderen noemt de cupmaat van Anna. Die is:

 A.  75B

 B.  65C

 C.  75D

 D.  70E

9.  Wat zegt Ellen naar aanleiding van Robs aanzoek?

 A.  Nu alleen nog een bezoek aan Sander, met een bos bloemen!

 B.  Nu alleen nog een bezoek aan Sander, je brengt hem helemaal van de kaart!

 C.  Nu alleen nog een aanzoek van Sander, en alles valt in elkaar!

 D.  Nu alleen nog een aanzoek van Sander, en je hebt het helemaal voor elkaar! 

10.  Wat heeft Dirk voor Anna opgegeven?

 A.  zijn huis en zijn vrienden

 B.  zijn auto en zijn vrienden

 C.  zijn werk en de hond

 D.  zijn auto en de poes
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11.  Wat vertelt Anna aan Sander over Dirk?

 A.  Die heeft ze al in geen tijden meer gezien. 

 B.  Die gelooft ze niet. 

 C.  Die kwam ze in het voorbijgaan tegen. 

 D.  Dat is een rotvent.

12.  Wat zegt Sander tegen Anna?

 A. Wij zijn nu precies zeven weken en vier dagen samen.

 B.  Jij bent de lucht die ik adem, de sterren die voor me stralen. 

 C.  Wij zijn nu precies zeven weken en twee dagen samen. 

 D.  Jij bent de zon die me warmt, ik wil met je trouwen. 

13.  Wat betekent de ring van Sander?

 A.  Wat ik met jou wil. 

 B.  Ik wil met je trouwen.

 C.  Ik wil je. 

 D.  Wat jij wilt. 

14.  Hoe probeert Ellen Rob het restaurant uit te werken?

 A.  Ze zegt hem dat je er vanavond niet kunt eten.

 B.  Ze zegt hem dat het eten er niet zo fantastisch is. 

 C.  Ze zegt hem dat hij beter iets anders kan gaan doen.

 D.  Ze zegt hem dat je er morgen pas weer kunt eten. 

15.  Wat vraagt Rob aan de ober?

 A.  Als ik even vragen mag, wat is daar gaande?

 B.  Als ik even vragen mag, wat gebeurt daar?

 C.  Als ik even vragen mag, waarom klappen de mensen?

 D.  Als ik even vragen mag, wat is daar aan de hand?

16.  Rob ...

 A.  vindt het veel te gek om een huwelijksaanzoek in de keuken te doen.

 B.  is gek op Anna.

 C. vindt het helemaal niet zo gek om een huwelijksaanzoek in de keuken te doen. 

 D.  is gek op champagne. 
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17.  Anna ...

 A.  wil het huwelijksaanzoek van Rob buiten met hem vieren.

 B.  wil toch geen champagne.

 C. wil buiten nog meer champagne halen om het te vieren. 

 D.  wil het huwelijksaanzoek van Rob alleen met hem vieren. 

18. Ellen probeert Anna tot kalmte te manen. Ze zegt tegen Anna: 

 A.  Ga naar buiten, daar is een verrassing!

 B.  Ga terug naar huis!

 C.  Rustig blijven ademhalen!

 D.  Niet flauwvallen!

19.  Wat geeft Anna voor excuus aan Sander, als ze onder de tafel duikt?

 A.  Ik wilde hem (de ring) graag nog even in het donker bekijken! 

 B.  Ik wilde hem (de ring) graag nog even van onderen bekijken! 

 C.  Ik wilde hem (de ring) graag nog even zo bekijken!

 D.  Ik wilde hem (de ring) sowieso graag bekijken!

20.  Ellen heeft Rob wijsgemaakt dat er een verrassing voor hem is. Wat denkt Rob dat 
deze verrassing is?

 A.  Iedereen speelt onder één hoedje.

 B.  Hij krijgt een hoedje van Anna. 

 C. Iedereen krijgt zo meteen een hoedje. 

 D.  Iedereen speelt mee in het complot.
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TOETS 2: WOORDENSCHAT 

Tijd: 30 minuten

Wanneer: aan het einde van een speelfilmcursus met Alles is Liefde 

Leeruitkomst: woordenschatscore 

Voor de docent 

Print het toetsblad en deel dit uit. Leg uit dat je wilt toetsen hoeveel woorden de cursisten 
beheersen na het volgen van de cursus. Je kunt eventueel ook een paar cultuurvragen in de 
toets stoppen (zie vraag 19 en 20). 

Sleutel:

Hieronder staat de sleutel voor de meerkeuzevragen. Jij bepaalt zelf waar je het cut-off point 
voor een onvoldoende/voldoende zet. Een mogelijkheid is: 20 goed is 100% juist, cijfer 10; 12 
goed is 60% juist, cijfer 6; 11 goed is 55% juist, cijfer 5,5 (onvoldoende). 

Nr. Antwoord Nr. Antwoord Nr. Antwoord Nr. Antwoord

1 A 6 D 11 D 16 A

2 B 7 A 12 B 17 D

3 D 8 A 13 A 18 B

4 C 9 A 14 D 19 D

5 B 10 C 15 B 20 B
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Voor de cursist 

In deze meerkeuzetoets volgen 20 vragen over woordenschat die behandeld is in de cursus. 
Het doel van de toets is uit te vinden hoeveel woorden je beheerst na het volgen van de cur-
sus. Kies de best passende optie van de vier mogelijkheden. Je hebt 30 minuten de tijd.

Succes! 

Woordenschat – Alles is Liefde 

1.  ‘Doe niet zo flauw!’ Wanneer kun je dit zeggen?

 A.  Als iemand vervelend gedrag vertoont. 

 B. Als je sarcastisch wilt reageren op een uiting. 

 C.  Als iets noodzakelijk is. 

 D.  Als je iets niet pikt. 

2.  Geef de best passende betekenis van het onderstreepte woord in de volgende zin: ‘Ze 
is een flinke meid.’ 

 A.  Zij is dun. 

 B.  Zij is sterk van karakter. 

 C.  Zij hoeft niet snel te huilen. 

 D.  Zij is volwassen. 

3.  Bij welke van de volgende situaties past de uitdrukking ‘Dat deed nogal wat stof 
opwaaien’ het beste?

 A.  De burgemeester opent een nieuw bouwproject in je wijk. 

 B.  Er komt een nieuwe winkel in je woonplaats. 

 C.  In je familie wordt een kind geboren.

 D.  In de kranten staat dat een publiek figuur een buitenechtelijke relatie heeft.

4.  Wat is een synoniem van ‘kribbig’?

 A.  openbaar

 B.  problematisch

 C.  prikkelbaar

 D.  lastig
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5.  Waar kan men ‘de kade’ vinden?

 A.  In een warenhuis.

 B.  In een haven. 

 C.  In een school. 

 D.  In een café. 

6.  Wat gebeurt er als iemand ‘er flink de pas in zet’?

 A.  Zij/hij holt. 

 B.  Zij/hij stormt. 

 C.  Zij/hij struikelt. 

 D.  Zij/hij loopt stevig door. 

7.  Geef de best passende betekenis van de onderstreepte uitdrukking in de volgende zin: 
‘Hij wilde iets kopen, maar dat schoot erbij in.’

 A.  Dat bleef achterwege. 

 B.  Hij had geen tijd. 

 C.  Hij sprong plotseling op. 

 D.  Hij trok plotseling iets anders aan. 

8.  ‘Gelukkig hebben we dat achter de rug!’ In welke van de volgende situaties is het 
gebruikelijk om dit zeggen?

 A.  Als je een zware dag doorstaan hebt. 

 B. Als je een vrolijke dag doorstaan hebt. 

 C.  Als je nog een verassing voor iemand hebt. 

 D.  Als je iets achter je rug verbergt. 

9.  Wat betekent het als iemand ‘buiten westen’ is?

 A.  Die heeft een reis gemaakt.

 B.  Die heeft een vechtpartij gehad.

 C.  Die is buiten op de heide.

 D.  Die is buiten bewustzijn.

10.  Wat is ‘stuntelen’?

 A.  trakteren

 B. hard rennen

 C.  onhandig bezig zijn

 D.  knutselen
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11. ‘Mensen, laten we er een punt aan draaien.’ Wanneer kun je dit zeggen?

 A.  Als je een punt wilt bespreken. 

 B.  Als je wilt dansen.

 C.  Als je een andere draai wilt geven aan een situatie. 

 D.  Als je een einde wilt maken aan iets. 

12.  Geef de best passende betekenis van het onderstreepte woord in de volgende zin: ‘Hij 
is zo uitgekookt! Hij zorgt er hoe dan ook wel voor dat hij zijn cadeautjes krijgt.’

 A.  bang

 B.  sluw

 C.  bezorgd

 D.  geïrriteerd 

13.  ‘Hij verscheen in vol ornaat.’ In welke van de volgende situaties is het gebruikelijk om 
dit te zeggen?

 A.  Als iemand in zijn beste kleding verschijnt. 

 B.  Als iemand met al zijn vrienden en familie verschijnt.

 C.  Als iemand met zijn partner verschijnt. 

 D.  Als iemand binnenkomt met een goed humeur. 

14.  Wat is een synoniem van ‘knorrig’?

 A.  giechelig

 B.  lawaaierig

 C. rommelig

 D. narrig

15.  Wat is ‘scharrelen’?

 A.  zoeken naar een geschikte partner

 B.  losse, niet-serieuze verkering hebben

 C.  zoeken naar de ware liefde

 D.  iemand na één nacht aan de stoeprand zetten
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16.  ‘Hij is niet honderd procent.’ In welke van de volgende situaties is het gebruikelijk om 
dit te zeggen?

 A.  Als iemand geestelijk niet helemaal gezond is.

 B.  Als iemand ernstig ziek is.

 C.  Als iemand niet de score gehaald heeft, die hij wilde. 

 D.  Als iemand moet spugen. 

17.  Geef de betekenis van het onderstreepte woord in de volgende zin: ‘Hij stelde een 
domme vraag, waarop zij vinnig antwoordde.’

 A.  gereserveerd

 B.  stijfjes

 C.  snel

 D.  scherp

18.  Wat is ‘etaleren’?

 A.  In een etablissement gaan.

 B.  Naar een andere etage gaan.

 C. Tonen of laten zien. 

 D.  Heel hard studeren. 

19.  Een bekende plek waar je snacks kan eten in Nederland is:

 A.  de Beurs van Berlage 

 B. de EHBO 

 C.  de Bijenkorf 

 D.  de FEBO

20.  Voor het Sinterklaasfeest pakt men de cadeautjes vaak op een bijzondere manier in. 
Hoe noem je deze verpakking? 

 A.  de roe 

 B.  de surprise

 C.  de zak

 D.  het pakpapier 
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TOETS 3: EVALUATIE 

Tijd: 15 minuten

Wanneer: aan het einde van een speelfilmcursus 

Leeruitkomst: inzicht in kunnen/tekortkomingen & cursusevaluatie 

Voor de docent 

Print het evaluatieblad en deel dit uit. Leg uit dat iedereen voor zichzelf gaat evalueren wat 
zij of hij heeft geleerd in de cursus en welke stappen moeten worden genomen om haar of 
zijn Nederlandse taalvaardigheid verder te vergroten na de cursus. Ook wil je graag weten 
wat cursisten van de filmlessen vonden. 
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Voor de cursist 

Hieronder vind je zes vragen. Het doel van deze vragen is te evalueren wat je hebt geleerd 
in de cursus en om na te denken over de manier waarop je je Nederlandse taalvaardigheid 
verder kunt verbeteren. Ook vragen we je hoe je de filmlessen vond. 

1a.  Wat denk je geleerd te hebben in de filmlessen?

 

 

1b.  Waarvan heb je het meest geleerd? 

 

 

2.  Wat denk je dat je zou moeten doen om je Nederlandse taalvaardigheid nog verder te 
verbeteren?

 

 

3a.  Wat vond je leuk aan de filmlessen?

 

 

3b.  Wat vond je leuk aan de opdrachten in de filmlessen?

 

 

4.  Heb je suggesties om de cursus verder te verbeteren of te ontwikkelen? 

 

 


