Hoofdstuk 5 - Oefening 7 - Luisteren

U gaat luisteren naar een uitzending van het radioprogramma Wekker-Wakker! van Omroep
Max op radio 5. Omroep Max is een radio- en tv-omroep die zich richt op oudere mensen,
zogenaamde senioren.
In het programma Wekker-Wakker! worden elke dag verschillende onderwerpen besproken:
van werken na je 65ste en de grote voorjaarsschoonmaak tot voedselprijzen en het
bouwen van een multicultureel verzorgingshuis.
U gaat naar www.wekkerwakker.nl. U gaat luisteren naar een fragment over vrijwilligerswerk.
Het fragment heeft de titel: ‘50-plussers kampioen onder vrijwilligers’.
U kunt dit fragment op de volgende manier bereiken:
•

U kunt de rechtstreekse link gebruiken:
http://wekkerwakker.omroepmax.nl/uitzending/wekker-wakker-maandag-18-februari-2013/

•

Doet deze link het niet, probeer het dan op de volgende manier:
U gaat naar http://wekkerwakker.omroepmax.nl/home/

•

Onder het kopje ‘Uitzendingen’ scrolt u naar ‘Archief’:
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•

U klikt op ‘Archief’ en u ziet het kopje ‘Alle afleveringen’:

•

U kiest met het pijltje ‘februari 2013’ en klikt op ‘Tonen’:

•

U kiest voor de uitzending op 18-02-2013: ‘Meteoriet’:

•

U ziet dan deze tekst:
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Opdracht 1
In de studio zijn twee presentatoren: Manuela Kemp en Henk Mouwe.
Ze praten met een gast en hebben een gesprek met iemand van de vrijwilligerscentrale Utrecht:
Mieke Bijl.
Lees eerst de inleiding bij ‘50-plussers kampioen onder vrijwilligers’.
• Wat weet u al over dit onderwerp als u de titel goed leest?
• Begrijpt u alle woorden? Zo niet, zoek ze op in het woordenboek.
• Bestudeer de luistertips in hoofdstuk 1 tot en met 5. Gebruik deze tips bij het luisteren
naar dit programma.
Let op: dit is een authentiek radioprogramma. Er wordt soms snel gesproken. Ook
op het examen wordt soms snel gesproken. Blijf rustig, ook als u niet alles verstaat.
• Concentreer u op de vragen en probeer daar het goede antwoord op te vinden.

Opdracht 2
U gaat luisteren naar het fragment over vrijwilligerswerk. Presentator Henk praat met Mieke
Bijl. Bijl weet veel over vrijwilligerswerk.
• Wat weet u al over dit onderwerp? In uw eigen land? In Nederland?
Maak nu alle opgaven zonder naar de radio-opname te luisteren.
• Hoeveel vragen kunt u beantwoorden?
• Heeft u hierbij steun gehad aan uw kennis over het onderwerp vrijwilligerswerk?

Opdracht 3
U gaat luisteren naar het fragment. Bij dit fragment horen vier vragen.
U moet zelf de opname stilzetten, de vraag beantwoorden, de volgende vraag lezen en dan
het fragment weer starten. In het examen heeft u daar 37 seconden de tijd voor. Achter de vraag
staat het nummer waarop u het fragment moet stilzetten.
Tip: Gebruik de eerste tien seconden om te wennen aan de stem.
Lees eerst de opgave en start dan het fragment door op het pijltje te klikken.
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1

Waarom doen mensen in Nederland zo veel aan vrijwilligerswerk?
Fragment begint op 00 en eindigt op 1.40.
A Mensen willen graag iets bijverdienen.
B Mensen willen graag iets doen voor andere mensen.
C Mensen worden verplicht door de overheid.

2

Waarom willen 50-plussers zo veel vrijwilligers werk doen?
Fragment begint op 1.40 en eindigt op 2.30.
A 50-plussers willen gezond blijven.
B 50-plussers willen hun ervaring gebruiken.
C 50-plussers willen oude mensen helpen.

3

Welk type vrijwilligerswerk staat op de eerste plaats in Nederland?
Fragment begint op 2.30 en eindigt op 3.27.
A gezondheidszorg
B kerk
C sport en vrije tijd

4

Wat zegt mevrouw Bijl over de vrijwilligers?
Fragment begint op 3.27 – eind.
A Vrijwilligers hebben het leuk met elkaar.
B Vrijwilligers steunen de schatkist.
C Vrijwilligers zijn onmisbaar.

Opdracht 4
Kijk zelf de antwoorden na met de sleutel op de website.
•
•

Hoeveel antwoorden heeft u goed?
Vergelijk uw antwoorden met die van een medecursist.
Leg aan elkaar uit:
• Waarom denkt u dat dit antwoord goed is?
• Waarom denkt u dat de andere antwoorden fout zijn?

•
•
•

Heeft u niet alle antwoorden goed? Beluister de tekst dan nog een keer.
Begrijpt u waarom de antwoorden in de sleutel de juiste antwoorden zijn?
Wat doet u met vragen die u nog niet beantwoord heeft?

Examentip:

Geef altijd een antwoord, ook als u het niet zeker weet. Als u niets invult is het
altijd fout.
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Opdracht 5
Beluister een ander onderwerp uit ‘Wekker-Wakker!’.
•
•
•

Hoeveel procent kunt u begrijpen?
Welke fragmenten vindt u moeilijk?
Waarom vindt u deze fragmenten moeilijk? Kruis aan.
• Ik begrijp de woorden niet.
• De spreker praat te snel.
• Ik kan me niet goed op de tekst concentreren.
• Ik had geen voorkennis over dit onderwerp.
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