
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

De schalen van het ERK zijn in 

deze categorieën geclusterd: 

Taalactiviteiten Taalstrategieën Taalcompetenties 

Receptief 

Interactie 

Productief 

Mediation 

Meertalige en pluriculturele 

competentie 

Linguïstisch 

Sociolinguïstisch 

Pragmatisch 

Voortbouwen op 

pluricultureel repertoire 

Voortbouwen op 

meertalig repertoire 

Meertalig begrip 



Schalen taalactiviteiten en taalstrategieën – receptief 

 

 

 
 

 

 

 

  

 

 

Algemene

luistervaardigheid 

 

Algemene

 

Audiovisueel (tv, film en
video kijken) 

Interactie tussen
andere sprekers

begrijpen 

Correspondentie
lezen 

Luisteren als lid
van een aanwezig

publiek 

 
Oriënterend lezen 

Luisteren naar
mededelingen en

instructies 

Lezen voor informatie
en argumentatie 

Naar de radio en
geluidsopnamen

luisteren 

 
Instructies lezen 

Lezen als
vrijetijdsbesteding 

Receptieve 
strategieën 

  

Aanwijzingen 
herkennen en afleiden 

 



 

Schalen taalactiviteiten en taalstrategieën – productief 

 

 

 

 

     
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Monoloog: ervaringen
beschrijven 

 
Creatief schrijven 

 

Monoloog:

informatie geven 

 

Schriftelijke
verslagen en essays 

Monoloog: 
een pleidooi houden

(bijvoorbeeld in een debat) 

 

Openbare
mededelingen 

 
Publiek toespreken 

Productieve 
strategieën 

 

  

  
Planning 

 

 

  
Compensatie 

 

 

  
Monitoring en herstel 

 

 



Schalen taalactiviteiten en taalstrategieën – interactie 

 

       
 

 

 

  

 

 
  

 
Correspondentie 

Notities, berichten
en formuleren 

Een 
gesprekspartner

begrijpen 

Multimodale 
gesprekken en

discussie 

Conversatie 
Doelgerichte 

onlinetransacties en 
-samenwerking 

Informele discussie 

Formele discussie 
(vergaderingen) 

Doelgerichte 
samenwerking 

Goederen en 
diensten verkrijgen 

Informatie- 
uitwisseling 

Interviewen en 
geïnterviewd

worden 

Gebruik van 
telecommunicatie 

 

Het woord nemen
(de beurt nemen) 

 

Samenwerken 

Vragen om
opheldering 



Schalen taalactiviteiten en taalstrategieën – mediation 

 

                     
  

Mondeling / schriftelijk
een geschreven tekst

vertalen 

Uitdrukken van een
persoonlijke reactie op 

creatieve teksten 
(waaronder literaire) 

 

 

 

 

 

 

 

Mondeling / schriftelijk
specifieke informatie

doorgeven 

Samenwerken in
een groep 

Groepswerk
leiden 

 
Interculturele

ruimte mogelijk
maken 

Samenwerkende
interactie tussen 

gelijkwaardige partners
mogelijk maken 

 
Interactie beheren 

Mondeling / schriftelijk
gegevens uitleggen

(bijvoorbeeld in grafieken,
diagrammen, figuren

enzovoort) 

 
Als intermediair

optreden in
informele situaties  

Samenwerken aan 
betekenisvorming 

 

Conceptuele dialoog
aanmoedigen  

Tekst verwerken
mondeling / schriftelijk 

Communicatie
mogelijk maken in
gevoelige situaties
en bij onenigheid 

Aantekeningen maken
(lezingen, hoorcolleges,

vergaderingen, enz.) 

Analyse en kritiek van 
artistieke teksten 

(waaronder literaire) 

 

  

 
Koppelen aan 
eerdere kennis 

Tekst met hoge
informatiedicht- 
heid toelichten 

Gecompliceerde
informatie
opsplitsen 

 
Tekst

stroomlijnen 

 
Taal aanpassen 



Schalen taalcompetenties 

 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Algemeen bereik 

 

Sociolinguïstische

trefzekerheid 

 

 

 
Bereik van de

woordenschat 

Het woord nemen

(de beurt nemen) -

herhaald 

 

Grammaticale

correctheid 

 

Thematische

ontwikkeling 

 

Beheersing van de

woordenschat 

 

Coherentie 

 

Fonologische

beheersing 

 

Propositionele 

nauwkeurigheid 

 

Orthografische

beheersing 

 

Gesproken
vloeiendheid 



 

Schalen meertalige en pluriculturele competentie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


