Luisteren - kwalitatieve niveaucriteria

onderwerp

A1
Teksten hebben
betrekking op zeer
eenvoudige en
vertrouwde
onderwerpen uit het
dagelijks leven.

woordgebruik Het taalgebruik is zeer
en zinsbouw eenvoudig. De zinnen
zijn gescheiden door
pauzes.

A2
Teksten hebben
betrekking op
eenvoudige en
vertrouwde
onderwerpen en van
direct belang voor
hem/haar.
Het taalgebruik is
eenvoudig.

B1
Teksten hebben
betrekking op
vertrouwde
onderwerpen uit
zijn/haar eigen
vakgebied of
interessegebied.
Het taalgebruik is
eenvoudig. Binnen het
eigen vak en/of
interessegebied wordt
complexer taalgebruik
wel begrepen.

B2
Teksten hebben
betrekking op concrete
en abstracte
onderwerpen die men
tegenkomt in het sociale
en professionele leven
en in het onderwijs.
Het taalgebruik is
complex.

tempo en
articulatie

De spreker spreekt
De spreker spreekt
zorgvuldig, langzaam en rustig en duidelijk.
duidelijk.

Het spreektempo is
normaal. De spreker
spreekt duidelijk
gearticuleerde
standaardtaal.

De spreker spreekt in
standaardtaal en in
normaal tempo.

tekstlengte

Teksten zijn kort.

Teksten zijn niet al te
lang.

Teksten kunnen lang
zijn.

Teksten zijn kort.

C1
Teksten hebben o.a.
betrekking op abstracte,
complexe, onbekende
onderwerpen.

Het taalgebruik is
complex. Idiomatische
uitdrukkingen en
onduidelijk
gestructureerde zinnen
zonder expliciete
signaalwoorden worden
begrepen.
De spreker spreekt
normaal tot snel en hoeft
niet duidelijk te
articuleren. Slecht
verstaanbare en
vervormde spraak wordt
begrepen. Afwijkingen
van standaardtaal vormen
over het algemeen geen
probleem.
Teksten kunnen lang zijn.
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Lezen – kwalitatieve niveaucriteria

onderwerp

A1
Concrete zaken over
vertrouwde, alledaagse
situaties.

A2
Alledaags, bekend en
concreet.

woordgebruik Hoogfrequente woorden Hoogfrequente woorden
en zinsbouw en korte, eenvoudige
en woorden bekend uit
zinnen.
de eigen taal of
behorend tot
internationaal
vocabulaire. Teksten
zijn eenvoudig en helder
van structuur.
tekstindeling Visuele ondersteuning. De indeling geeft
visuele ondersteuning
bij het begrijpen van de
tekst.
tekstlengte
Korte, eenvoudige
Korte teksten.
teksten.

B1
Vertrouwde, alledaagse
of werkgerelateerde
onderwerpen.

B2
Alledaagse
onderwerpen en
onderwerpen die
aansluiten bij het eigen
vakgebied.
Er zijn geen
beperkingen mits
woordenboeken e.d.
voorhanden zijn.

C1
Alle onderwerpen.

Teksten zijn goed
gestructureerd.

Er zijn geen
beperkingen.

Complexen teksten.
Ingewikkelde
instructieteksten.

Teksten kunnen langer
zijn.

Speelt geen rol.

Speelt geen rol.

Eenvoudig en
alledaags.

Laagfrequent en
specialistisch
woordgebruik komt voor.
Lange samengestelde
zinnen.
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Gesprekken voeren – tekstkenmerken productief

A2
De onderwerpen zijn
alledaags en vertrouwd.

B1
Het onderwerp is
vertrouwd, valt binnen de
persoonlijke belangstelling
of heeft betrekking op het
dagelijks leven, eigen
werk of opleiding.

woordenschat Beperkt tot een klein
en
repertoire van woorden en
woordgebruik eenvoudige uitdrukkingen,
over persoonlijke details
en bepaalde concrete
situaties.

Standaard patronen met
uit het hoofd geleerde
uitdrukkingen en kleine
groepen van woorden
waarmee beperkte
informatie wordt
overgebracht met
betrekking tot eenvoudige
alledaagse situaties.

De woordenschat is
toereikend om over
alledaagse onderwerpen,
zoals familie, hobby's,
werk, reizen en actuele
gebeurtenissen te
spreken, eventueel door
middel van
omschrijvingen.

grammaticale
correctheid

Correct gebruik maken
van eenvoudige
constructies, bevat echter
ook systematisch
elementaire fouten.

Redelijk accuraat gebruik
van frequente routines en
patronen die horen bij
voorspelbare situaties.

onderwerp

A1
Onderwerpen zijn
eenvoudig en zeer
vertrouwd of gerelateerd
aan directe behoeften

Beperkt tot een klein
aantal eenvoudige
grammaticale constructies
en uit het hoofd geleerde
uitdrukkingen.

B2
De onderwerpen kunnen
algemeen,
wetenschappelijk of
beroepsmatig van aard
zijn of te maken hebben
met vrijetijdsbesteding

C1
De onderwerpen zijn
algemeen,
wetenschappelijk,
beroepsmatig of alledaags
van aard. De onderwerpen
kunnen buiten het eigen
kennisgebied liggen en
abstract en complex zijn
met een specialistisch
karakter.
Taal is toereikend om
Correct en flexibel gebruik
duidelijke beschrijvingen van een breed scala aan
te geven, en meningen te taalmiddelen, waardoor de
verkondigen over de
stijl helder en gepast is en
meeste algemene
nuances redelijk precies
onderwerpen. Een enkele worden weergegeven.
maal komt een minder
gebruikelijk of minder
passend woord voor. Het
is echter meestal duidelijk
wat wordt bedoeld.

De grammatica is redelijk
correct. Eventuele kleine
afwijkingen doen geen
afbreuk aan de
begrijpelijkheid en worden
vaak hersteld. Enige
complexe zinsvormen
komen voor.

Fouten zijn zeldzaam,
moeilijk te ontdekken en
worden over het algemeen,
wanneer ze wel voorkomen,
direct gecorrigeerd.
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interactie

Vragen en antwoorden
over persoonlijke details.
De communicatie is totaal
afhankelijk van herhaling,
herformulering en
correcties

Antwoorden op vragen en
reacties op eenvoudige
uitspraken. Indicaties van
begrip maar weinig
initiatief om de
conversatie gaande te
houden.

Kan een eenvoudig faceto-face gesprek over
bekende onderwerpen
waarvoor persoonlijke
interesse bestaat
beginnen, voeren en
afsluiten. Kan gedeeltelijk
herhalen wat iemand
gezegd heeft om te
bevestigen dat men elkaar
begrepen heeft.

vloeiendheid

Beperkt tot korte,
geïsoleerde, uitingen,
voornamelijk
standaarduitdrukkingen,
met veel pauzes om te
zoeken naar
uitdrukkingen, de
uitspraak van minder
bekende woorden, en het
herstellen van storingen in
de communicatie.
Het verband tussen
woorden of groepen van
woorden wordt
aangegeven met
basisvoegwoorden, zoals:
‘en’ of ‘dan’.

Zeer korte uitingen, met
veel voorkomende
pauzes, valse starts en
het herformuleren van
uitingen.

Is goed te volgen,
alhoewel pauzes voor
grammaticale en lexicale
planning en herstel van
fouten, vooral in langere
stukken vrij
geproduceerde tekst, veel
voorkomen.

Groepen woorden zijn
verbonden met
eenvoudige voegwoorden,
zoals: ‘en’, ‘maar’ en
‘omdat’.

Series van kortere,
eenvoudige afzonderlijke
elementen zijn verbonden
tot een samenhangende
lineaire reeks van punten.

De uitspraak is duidelijk
genoeg om verstaanbaar
te zijn, ondanks een
hoorbaar accent.
Gesprekspartners vragen
af en toe om herhaling.

De uitspraak is duidelijk
verstaanbaar, alhoewel
gekleurd door een accent
en af en toe een verkeerd
uitgesproken woord.

coherentie

uitspraak

De uitspraak van een
beperkt aantal geleerde
woorden en uitdrukkingen
kan met enige inspanning
worden verstaan door
native speakers die
gewend zijn om te
spreken met mensen met
een andere
taalachtergrond.

De aanvang van een
gesprek, het beurtnemen
en het beëindigen van een
gesprek gebeurt op over
het algemeen op gepaste
wijze, soms op een
minder elegante manier.
Het taalgebruik bevat
aanmoedigingen en
bevestigingen van de
gesprekspartner die
dienen om het gesprek
gaande te houden.
Het tempo is over het
algemeen en voor langere
gedeelten vrij vast,
alhoewel ook aarzelingen
voorkomen waar de
spreker zoekt naar
patronen en
uitdrukkingen. Er zijn nog
maar weinig opvallend
lange pauzes.

Gespreksbeurten worden
flexibel en adequaat
ingeleid en technieken om
aan het woord te blijven of
om op gesprekspartners in
te gaan worden vaardig
gehanteerd.

Helderheid en coherentie
wordt bewerkstelligd door
middel van een beperkt
aantal
verbindingswoorden,
hoewel dat in een lange
bijdrage niet altijd even
goed lukt.
Duidelijke, natuurlijke
uitspraak en intonatie.

Door een goed gebruik van
verbindingswoorden en
andere middelen om
tekstcohesie tot stand te
brengen loopt de tekst goed
en is deze ook goed
gestructureerd.

De uitdrukkingswijze is
vloeiend en spontaan. Het
gesprek verloopt zonder
zichtbare inspanning. Alleen
een conceptueel moeilijk
onderwerp kan een
natuurlijke, vloeiende
woordenstroom in de weg
staan.

De intonatie is gevarieerd
en klemtoon wordt correct
gelegd om
betekenisverschillen uit te
drukken.
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Gesprekken voeren – tekstkenmerken receptief

onderwerp

A1
A2
Onderwerpen zijn
De onderwerpen zijn
eenvoudig en zeer
alledaags en vertrouwd.
vertrouwd of gerelateerd
aan directe behoeften.

woordgebruik Woorden en
en zinsbouw uitdrukkingen zijn
hoogfrequent.
Woordgebruik is
concreet en alledaags,
niet-idiomatisch. Zinnen
zijn kort en eenvoudig.
tempo en
Het spreektempo is
articulatie
laag. Woorden worden
duidelijk uitgesproken.
Er zijn lange pauzes,
zodat de taalgebruiker
kan nadenken over de
betekenis.
hulp
De gesprekspartner
moet langzaam en
duidelijk spreken en
bereid zijn om veel te
herhalen en te
herformuleren en na te
gaan of hij/zij begrepen
wordt.

Woordgebruik is
eenvoudig. Zinnen zijn
kort.

Er wordt langzaam
gesproken en duidelijk
gearticuleerd.

De gesprekspartner
past zijn taalgebruik aan
de taalgebruiker aan
door langzaam en
duidelijk te spreken, te
controleren of hij/zij
begrepen wordt en waar
nodig te herformuleren
of te herhalen. De
gesprekspartner biedt
hulp bij het formuleren
en verhelderen van wat
de taalgebruiker wil
zeggen. Vragen en
uitgingen zijn direct aan
de taalgebruiker gericht.

B1
Het onderwerp is
vertrouwd, valt binnen
de persoonlijke
belangstelling of heeft
betrekking op het
dagelijks leven, eigen
werk of opleiding.

B2
De onderwerpen
kunnen algemeen,
wetenschappelijk of
beroepsmatig van aard
zijn of te maken hebben
met vrijetijdsbesteding.

C1
De onderwerpen zijn
algemeen,
wetenschappelijk,
beroepsmatig of
alledaags van aard. De
onderwerpen kunnen
buiten het eigen
kennisgebied liggen en
abstract en complex zijn
met een specialistisch
karakter.
Het woordgebruik is
Er worden complexe
Een groot scala an
toereikend voor
argumentaties gebruikt. idiomatische
uitdrukkingen en
alledaagse zaken.
Idiomatische
Elementaire structuren
uitdrukkingen worden
alledaagse uitdrukkingen
wordt gebruikt.
en veel herhalingen.
niet altijd begrepen.
Zinsbouw kan complex
zijn.
Woorden worden
Het spreektempo is het Spreektempo en
duidelijk uitgesproken in gemiddelde
articulatie zijn normaal.
een vertrouwd accent.
spreektempo van een
moedertaalspreker. Er
wordt standaardtaal
gesproken.
De taalgebruiker wordt
direct aangesproken.
Soms moeten bepaalde
woorden en
uitdrukkingen herhaald
worden. Ongebruikelijke
idiomatische
uitdrukkingen worden
vermeden en er wordt
duidelijk gearticuleerd.

Gesprekspartners
praten op een normaal
tempo in de
standaardtaal.

Soms moeten sommige
details bevestigd worden,
vooral als het accent
onbekend is.
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Spreken – tekstkenmerken productief

A2
De onderwerpen zijn
alledaags en vertrouwd.

B1
Het onderwerp is
vertrouwd, valt binnen
de persoonlijke
belangstelling of heeft
betrekking op het
dagelijks leven, eigen
werk of opleiding.

woordenschat Beperkte woordenschat
en
en eenvoudige
woordgebruik uitdrukkingen, over
persoonlijke details en
bepaalde concrete
situaties.

Standaardpatronen met
uit het hoofd geleerde
uitdrukkingen en kleine
groepen van woorden
waarmee beperkte
informatie wordt
overgebracht in
eenvoudige alledaagse
situaties.

grammaticale
correctheid

Correct gebruik van
eenvoudige
constructies, maar
bevat nog systematisch
elementaire fouten.

De woordenschat is
toereikend om
eventueel met behulp
van omschrijvingen
vertrouwde
onderwerpen, zoals
familie, hobby's, werk,
reizen en actuele
gebeurtenissen te
beschrijven.
Redelijk accuraat
gebruik van frequente
'routines' en patronen
die horen bij over het
algemeen voorspelbare
situaties.

onderwerp

A1
Concrete zaken
betreffende de spreker
zelf, zijn directe omgeving
en personen uit die
omgeving.

Eenvoudige grammaticale
constructies en uit het
hoofd geleerde
uitdrukkingen

B2
De onderwerpen
kunnen algemeen,
wetenschappelijk of
beroepsmatig van aard
zijn of te maken hebben
met vrijetijdsbesteding

C1
De onderwerpen zijn
algemeen,
wetenschappelijk,
beroepsmatig of
alledaags van aard. De
onderwerpen kunnen
buiten het eigen
kennisgebied liggen en
abstract en complex zijn
met een specialistisch
karakter.
De woordenschat is
De ruime woordenschat
toereikend om duidelijke maakt een helder betoog
beschrijvingen te geven, in een gepaste stijl
en meningen te
mogelijk, zonder
verkondigen over de
beperkingen in wat de
meeste algemene
spreker heeft te zeggen.
onderwerpen. Het valt
niet op dat de spreker
naar woorden moet
zoeken.
Vertoont een vrij
Het gebruik van de
uitgebreide beheersing grammatica is
van de grammatica en voortdurend accuraat.
maakt gebruik van
Fouten zijn zeldzaam,
complexe zinsvormen. moeilijk te ontdekken en
Er zijn geen fouten die over het algemeen
de begrijpelijkheid in de worden ze, wanneer ze
weg staan. De meeste wel voorkomen, direct
fouten worden door de gecorrigeerd.
spreker zelf hersteld.
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vloeiendheid

coherentie

uitspraak

Korte, geïsoleerde
uitingen, vooral
standaarduitdrukkingen,
met veel pauzes om te
zoeken naar
uitdrukkingen, de
uitspraak van minder
bekende woorden, en om
storingen in de
communicatie te
herstellen.
Woorden of groepen van
woorden zijn verbonden
door middel van
basisvoegwoorden, zoals:
‘en’ of ‘dan’.

De uitspraak van een
beperkt aantal geleerde
woorden en uitdrukkingen
kan met enige inspanning
worden verstaan door
native speakers, die
gewend zijn om te
spreken met mensen met
een andere
taalachtergrond

Overwegend zeer korte
uitingen, met veel
pauzes, valse starts en
herformuleringen.

De spreker is goed te
volgen, alhoewel
pauzes voor
grammaticale en
lexicale planning en
herstel van fouten,
vooral in langere
stukken vrij
geproduceerde tekst,
veel voorkomen.

Stukken tekst worden in
een vrij vast tempo
geproduceerd, alhoewel
de spreker soms aarzelt
wanneer hij/zij zoekt
naar patronen en
uitdrukkingen. Er zijn
nog maar weinig
opvallend lange pauzes.

De spreker drukt zich
vloeiend en spontaan uit.
Alleen een conceptueel
moeilijk onderwerp kan
een natuurlijke, vloeiende
woordenstroom in de weg
staan.

Groepen woorden zijn
verbonden door middel
van eenvoudige
voegwoorden, zoals:
‘en’, ‘maar’ en ‘omdat’.

Series van kortere,
eenvoudige
afzonderlijke elementen
zijn verbonden tot een
samenhangende
lineaire reeks van
punten.

De tekst loopt goed en is
goed gestructureerd, en
vertoont een goed
gebruik van
structuurpatronen,
verbindingswoorden en
andere manieren om
tekstcohesie tot stand te
brengen.

De uitspraak is duidelijk
genoeg om de spreker
te kunnen volgen,
ondanks een hoorbaar
accent. Luisteraars
zullen af en toe om
herhaling moeten
vragen

De uitspraak is duidelijk
verstaanbaar, zelfs met
een accent en af en toe
een verkeerd
uitgesproken woord.

De spreker maakt
gebruik van een beperkt
aantal middelen voor
tekstcohesie om
zijn/haar uitingen te
verbinden tot een
heldere, coherente
tekst, hoewel dat in een
lange bijdrage niet altijd
even goed lukt.
Duidelijke, natuurlijke
uitspraak en intonatie.

De intonatie is gevarieerd
en klemtoon wordt correct
gebruikt om
betekenisverschillen uit te
drukken.
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Schrijven – tekstkenmerken productief

onderwerp

A1
A2
Onderwerpen zijn
De onderwerpen zijn
eenvoudig en zeer
alledaags en vertrouwd.
vertrouwd of gerelateerd
aan directe behoeften.

B1
Het onderwerp is
vertrouwd, valt binnen
de persoonlijke
belangstelling of heeft
betrekking op het
dagelijks leven, eigen
werk of opleiding.

woordenschat Woorden en
en
eenvoudige
woordgebruik uitdrukkingen, over
persoonlijke details en
bepaalde concrete
situaties.

Standaardpatronen met
uit het hoofd geleerde
uitdrukkingen en kleine
groepen van woorden
waarmee beperkte
informatie wordt
overgebracht.

De woordenschat is
toereikend om
eventueel met behulp
van omschrijvingen
over vertrouwde
onderwerpen, zoals
familie, hobby's, werk,
reizen en actuele
gebeurtenissen te
schrijven.

grammaticale
correctheid

Eenvoudige
constructies, echter
systematisch met
elementaire fouten.

Redelijk correct gebruik
van frequente 'routines'
en patronen die horen
bij voorspelbare
situaties.

Een klein aantal
eenvoudige
grammaticale
constructies en uit het
hoofd geleerde
uitdrukkingen.

B2
De onderwerpen
kunnen algemeen,
wetenschappelijk of
beroepsmatig van aard
zijn of te maken hebben
met vrijetijdsbesteding.

C1
Onderwerpen kunnen vrij
ingewikkeld zijn en zeer
verscheiden van aard:
algemene,
wetenschappelijke,
beroepsmatige of
alledaagse onderwerpen
kunnen aan de orde
komen.
Voldoende taal om
De tekst verraadt een
duidelijke beschrijvingen goede beheersing van
te geven, en meningen een breed scala aan taal.
te verkondigen over de De schrijver heeft
meeste algemene
formuleringen
onderwerpen.
geselecteerd waarmee
hij/zij zich helder en in
een gepaste stijl kan
uitdrukken zonder zich te
beperken in wat hij/zij wil
zeggen.
Vertoont een vrij
Consequent accuraat
uitgebreide beheersing gebruik van de
van de grammatica. Er grammatica. Fouten zijn
zijn geen fouten die de zeldzaam.
begrijpelijkheid in de
weg staan.
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spelling en
interpunctie

Bekende woorden en
korte zinnen zoals op
eenvoudige verkeers- of
ANWB borden,
instructies, namen van
dagelijkse objecten en
namen van winkels of
regelmatig gebruikte
basiszinnen zijn correct
overgeschreven.
Eigen adres,
nationaliteit en andere
persoonlijke details zijn
correct gespeld.

Korte zinnen over
alledaagse
onderwerpen bijvoorbeeld een
routebeschrijving- zijn
correct overgeschreven.
Spelling van korte
woorden die binnen het
mondelinge vocabulaire
van de schrijver vallen
is fonetisch redelijk
correct (volgt echter niet
noodzakelijk de
standaard
spellingsconventies).

Lopende tekst die over
het algemeen in het
geheel begrijpelijk is.
Spelling, interpunctie en
lay-out zijn in de meeste
gevallen accuraat
genoeg om te volgen.

Duidelijke, begrijpelijke,
lopende tekst waarbij
tekstconventies zoals
indeling in paragrafen
en standaard lay-out
zijn toegepast.
Spelling en interpunctie
zijn redelijk accuraat
maar kunnen invloeden
van de moedertaal
bevatten.

Lay-out,
paragraafindeling en
interpunctie zijn
consistent en
ondersteunen het begrip
bij de lezer. De spelling is
accuraat, afgezien van
enkele verschrijvingen.

coherentie

Woorden of groepen
van woorden zijn
verbonden met behulp
van basisvoegwoorden,
zoals: ‘en’ of ‘dan’.

Groepen woorden zijn
verbonden met behulp
van eenvoudige
voegwoorden, zoals:
‘en’, ‘maar’ en ‘omdat’.

Een serie van kortere,
eenvoudige
afzonderlijke elementen
is verbonden tot een
samenhangende
lineaire reeks van
punten.

Een gelimiteerd aantal
middelen voor
tekstcohesie is
aangewend om de
uitingen van de schrijver
te verbinden tot een
heldere, coherente
tekst, hoewel dat in een
lange tekst niet altijd
even goed is gelukt.

De duidelijke, goed
lopende en goed
gestructureerde tekst
vertoont een goed
gebruik van
structuurpatronen,
verbindingswoorden en
andere middelen voor
tekstcohesie.
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