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LEESVAARDIGHEID ALGEMEEN
C2

Kan vrijwel alle vormen van geschreven taal begrijpen, met inbegrip van
abstracte, structureel complexe of zeer spreektalige literaire en nietliteraire teksten.
Kan een breed scala van lange, complexe teksten begrijpen en daarbij
subtiele verschillen in stijl en impliciete en expliciete betekenissen
opmerken.

C1

Kan lange, complexe teksten op detailniveau begrijpen, ongeacht of zij
betrekking hebben op zijn of haar eigen vakgebied, mits hij of zij moeilijke
passages kan herlezen.
Kan een breed scala van teksten begrijpen, waaronder literaire werken,
artikelen in kranten en tijdschriften en specialistische academische of
professionele publicaties, mits hij of zij de tekst kan herlezen en gebruik kan
maken van naslagwerken.

B2

Kan in hoge mate zelfstandig lezen, past zijn of haar leesstijl en snelheid aan verschillende teksten en doeleinden aan, en maakt
selectief gebruik van toepasselijke naslagwerken. Beschikt over een
grote actieve leeswoordenschat, maar kan enige moeite hebben met
weinig
voorkomende idiomatische uitdrukkingen.
Kan met voldoende begrip eenduidige feitelijke teksten lezen over
onderwerpen die betrekking hebben op zijn of haar interessegebied.

B1
A2

Kan korte, eenvoudige teksten begrijpen over vertrouwde zaken van
concrete aard, die zijn geschreven in veelgebruikte alledaagse of
werkgerelateerde taal.
Kan korte, eenvoudige teksten met hoogfrequente woordenschat
begrijpen, met inbegrip van een aantal woorden uit de
gemeenschappelijke internationale woordenschat.

A1

Kan in zeer korte, eenvoudige teksten zinsdeel voor zinsdeel begrijpen
door vertrouwde namen, woorden, en elementaire combinaties te
herkennen en indien nodig te herlezen.

Pre-A1

Kan vertrouwde woorden herkennen als er plaatjes bij staan, zoals een menu
van een fastfoodrestaurant dat geïllustreerd is met foto's, of een prentenboek
met een vertrouwde woordenschat.
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CORRESPONDENTIE LEZEN
C2

Kan specialistische, formele correspondentie over een complex onderwerp
begrijpen.

C1

Kan alle correspondentie begrijpen, een enkele keer met behulp van een
woordenboek.
Kan impliciete en expliciete houdingen, emoties en meningen begrijpen in emails, discussieforums, blogs enzovoort, mits hij of zij de tekst kan herlezen
en gebruik kan maken van naslagwerken.
Kan jargon, idiomatische uitdrukkingen en grappen in persoonlijke
correspondentie begrijpen.

B2

Kan correspondentie lezen met betrekking tot zijn of haar interessegebied en
daarbij meteen de wezenlijke betekenis vatten.
Kan begrijpen wat er wordt gezegd in een persoonlijke e-mail of
bericht, zelfs als er enige spreektaal wordt gebruikt.

B1

Kan formele correspondentie over minder vertrouwde onderwerpen
goed genoeg begrijpen om die aan iemand anders door te sturen.
Kan de beschrijving van gebeurtenissen, gevoelens en wensen in persoonlijke
brieven goed genoeg begrijpen om regelmatig met een penvriend(in) te
corresponderen.
Kan eenduidige persoonlijke brieven, e-mails of berichten begrijpen
waarin betrekkelijk gedetailleerd verslag wordt gedaan van
gebeurtenissen en ervaringen.
Kan formele standaardcorrespondentie en online berichten in zijn of haar
vakgebied begrijpen.

A2

Kan een simpele persoonlijke brief of e-mail of bericht begrijpen waarin
wordt gesproken over vertrouwde onderwerpen (zoals vrienden of familie)
of waarin vragen over deze onderwerpen worden gesteld.
Kan elementaire soorten standaardbrieven en faxen
(inlichtingen, bestellingen, bevestigingsbrieven, enzovoort) over
vertrouwde onderwerpen begrijpen.
Kan korte, eenvoudige persoonlijke brieven begrijpen.
Kan zeer eenvoudige formele e-mails en brieven begrijpen
(bijvoorbeeld bevestigingen van boekingen of internetaankopen).

A1

Kan korte, eenvoudige berichten op ansichtkaarten begrijpen.
Kan korte, eenvoudige berichten via sociale media of e-mail
begrijpen (bijvoorbeeld een voorstel om iets te doen, wanneer en
waar af te spreken).

Pre-A1

Kan uit een brief, kaart of e-mail opmaken voor wat voor gelegenheid
hij of zij wordt uitgenodigd en op welke dag, tijd en locatie die
plaatsvindt.
Kan tijden en plaatsen herkennen in zeer eenvoudige briefjes en
tekstberichten van vrienden of collega's, bijvoorbeeld 'Ben om 4 uur terug'
of 'In de vergaderruimte', mits er geen afkortingen zijn gebruikt.
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ORIËNTEREND LEZEN
C2

Geen descriptoren beschikbaar; zie B2.

C1
B2

Geen descriptoren beschikbaar; zie B2.
Kan verschillende bronnen (artikelen, rapporten, websites, boeken
enzovoort) in zijn of haar vakgebied en verwante vakgebieden parallel snel
doorlezen en de relevantie en de bruikbaarheid van specifieke onderdelen
voor het betreffende doel vaststellen.
Kan snel lange, complexe teksten doorlezen en de relevante details vinden.
Kan snel de inhoud en relevantie herkennen van nieuwsberichten, artikelen
en verslagen over uiteenlopende professionele onderwerpen en dan
beslissen of nadere bestudering de moeite waard is.

B1

Kan langere teksten snel doorlezen om gewenste informatie op te
sporen, en informatie verzamelen uit verschillende delen van een tekst
of uit verschillende teksten, om een bepaalde taak uit te voeren.
Kan eenduidige, feitelijke teksten in tijdschriften, brochures of op het
internet snel doorlezen om te bepalen waar ze over gaan en te besluiten of
ze informatie bevatten die van pas kan komen.
Kan relevante informatie vinden en begrijpen in alledaags materiaal, zoals
brieven, brochures en korte officiële documenten.
Kan belangrijke informatie over bereiding en gebruik vinden op de etiketten
van voedingsmiddelen en medicijnen.
Kan beoordelen of een artikel, verslag of recensie over het gewenste
onderwerp gaat.
Kan de belangrijke informatie begrijpen in simpele, duidelijk opgestelde
advertenties in kranten of tijdschriften, mits er niet te
veel afkortingen in staan.

A2

Kan specifieke informatie vinden in praktische, concrete, voorspelbare teksten
(bijvoorbeeld reisgidsen, recepten), mits deze in eenvoudige taal zijn
geschreven.
Kan de belangrijkste informatie begrijpen in korte en eenvoudige
beschrijvingen van goederen in brochures en op websites (bijvoorbeeld
draagbare digitale apparaten, camera's enzovoort).
Kan specifieke, voorspelbare informatie vinden in eenvoudig alledaags
materiaal, zoals advertenties, folders, menu’s, lijsten en dienstregelingen.
Kan specifieke informatie vinden in lijsten en de gewenste informatie
uithalen (bijvoorbeeld de Gouden Gids gebruiken om een servicebedrijf of
een winkel te zoeken).
Kan alledaagse borden en kennisgevingen begrijpen: in het
openbaar, bijvoorbeeld op straat, in restaurants en op stations; op het
werk, bijvoorbeeld aanwijzingen, instructies, waarschuwingen voor gevaar.
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A1

Kan vertrouwde namen, woorden en zeer essentiële zinsdelen herkennen op
eenvoudige kennisgevingen in de meeste alledaagse situaties.
Kan wegwijzers in winkels (informatie over welke afdeling op welke
verdieping is) en richting aanwijzingen (bijvoorbeeld waar de lift
is) begrijpen.
Kan elementaire hotelinformatie begrijpen, bijvoorbeeld hoe laat
maaltijden worden geserveerd.
Kan eenvoudige, belangrijke informatie vinden en begrijpen in advertenties,
in programma's voor speciale evenementen, in folders en brochures
(bijvoorbeeld wat er wordt voorgesteld, de kosten, de datum en plaats
van het evenement, vertrektijden enzovoort).

Pre-A1

Kan eenvoudige alledaagse borden begrijpen zoals 'Parkeren',
'Station', 'Eetzaal', 'Niet roken' enzovoort.
Kan informatie vinden over plaatsen, tijden en prijzen op posters,
folders en kennisgevingen.
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LEZEN TER INFORMATIE EN ARGUMENTATIE
C2

Kan de fijnere details en implicaties van een ingewikkeld verslag of artikel
begrijpen, zelfs als dat buiten zijn of haar specialisatiegebied ligt.

C1

Kan op detailniveau een breed scala van lange, complexe teksten begrijpen
die veel worden aangetroffen in het sociale, professionele of academische
leven en fijnere details herkennen, inclusief houdingen en uitgesproken of
impliciete meningen.
Kan lange, complexe teksten op detailniveau begrijpen, ongeacht of zij
betrekking hebben op zijn of haar eigen vakgebied, mits hij of zij moeilijke
passages kan herlezen.

B2

Kan informatie, ideeën en meningen ophalen uit zeer gespecialiseerde
bronnen binnen zijn of haar vakgebied.
Kan gespecialiseerde artikelen buiten het eigen vakgebied begrijpen, mits hij
of zij af en toe een woordenboek kan gebruiken om zijn of haar interpretatie
van terminologie te bevestigen.
Kan artikelen en verslagen over hedendaagse problemen begrijpen, waarin de
schrijvers bepaalde stellingen of standpunten innemen.
Kan herkennen wanneer een tekst feitelijke informatie geeft en wanneer
hij bedoeld is om de lezers ergens van te overtuigen.
Kan verschillende structuren in betogende teksten herkennen: argumenten
voor en tegen, presentatie van probleem en oplossingen en causale
verbanden.

B1

Kan eenduidige, feitelijke teksten begrijpen over onderwerpen die te
maken hebben met zijn of haar interesses of studie.
Kan korte teksten begrijpen over onderwerpen die vertrouwd zijn of
betrekking hebben op actuele kwesties, waarin mensen hun mening geven
(bijvoorbeeld kritische bijdragen aan een onlinediscussieforum of
ingezonden brieven).
Kan de belangrijkste conclusies herkennen in argumenterende teksten
die voorzien zijn van heldere signalen.
Kan de redenering herkennen in de behandeling van een kwestie, zij het
niet noodzakelijkerwijs tot in de details.
Kan belangrijke punten herkennen in eenduidige krantenartikelen over
vertrouwde onderwerpen.
Kan de meeste feitelijke informatie begrijpen die hij of zij kan tegenkomen
over vertrouwde belangwekkende onderwerpen, mits hij of zij voldoende
tijd heeft om te herlezen.
Kan de belangrijkste punten begrijpen in korte beschrijvende teksten,
zoals die bij museumstukken en informatieborden van
tentoonstellingen.

A2

Kan specifieke informatie herkennen in eenvoudiger schriftelijk materiaal
waarmee hij of zij in aanraking komt, zoals brieven, brochures en korte
krantenartikelen waarin gebeurtenissen worden beschreven.
Kan de grote lijnen volgen van een nieuwsbericht over een vertrouwd
soort gebeurtenis, mits de inhoud vertrouwd en voorspelbaar is.
Kan de belangrijkste informatie oppikken in korte krantenberichten of
eenvoudige artikelen waarin cijfers, namen, illustraties en titels een
belangrijke rol spelen en de betekenis van de tekst ondersteunen.
Kan de belangrijkste punten begrijpen van korte teksten over alledaagse
onderwerpen (bijvoorbeeld levensstijl, hobby's, sport, weer).
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Kan teksten begrijpen die mensen, plaatsen, het alledaagse leven en
cultuur enzovoort beschrijven, mits ze in eenvoudige taal zijn geschreven.
Kan informatie begrijpen die wordt gegeven in geïllustreerde brochures en
plattegronden, bijvoorbeeld de belangrijkste attracties van een stad.
Kan de belangrijkste punten begrijpen van korte nieuwsberichten over
onderwerpen binnen de persoonlijke interessesfeer (bijvoorbeeld sport,
beroemdheden).
Kan een korte, feitelijke beschrijving of een kort, feitelijk verslag binnen
zijn of haar eigen vakgebied begrijpen, mits het in eenvoudige taal is
geschreven en geen onvoorspelbare details bevat.
Kan het meeste begrijpen van wat mensen over zichzelf vertellen in een
persoonlijke advertentie of een persoonlijk bericht op internet en wat
ze zeggen leuk te vinden in andere mensen.
A1

Kan een indruk krijgen van de inhoud van eenvoudiger informatief
materiaal en korte, eenvoudige beschrijvingen, vooral als er visuele
ondersteuning bij is.
Kan korte teksten begrijpen over onderwerpen waar hij of zij persoonlijk
belangstelling voor heeft (bijvoorbeeld korte nieuwsberichten over sport,
muziek, reizen of verhalen enzovoort), als ze in heel eenvoudige
woorden zijn geschreven en worden ondersteund door illustraties en
afbeeldingen.

Pre-A1

Kan de eenvoudigste informatiematerialen begrijpen zoals het menu
van een fastfoodrestaurant dat geïllustreerd is met foto's, of een
geïllustreerd verhaal in zeer eenvoudige, alledaagse woorden.
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INSTRUCTIES LEZEN
C2

Geen descriptoren beschikbaar: zie C1.

C1

Kan lange, complexe aanwijzingen bij een nieuwe machine of procedure op
detailniveau begrijpen, ongeacht of de aanwijzingen betrekking hebben op
zijn of haar eigen vakgebied, mits hij of zij moeilijke passages kan
herlezen.

B2

Kan lange, complexe aanwijzingen op het eigen vakgebied begrijpen,
met inbegrip van details over voorwaarden en waarschuwingen, mits hij
of zij moeilijke passages kan herlezen.

B1

Kan instructies en procedures in de vorm van een lopende tekst begrijpen,
bijvoorbeeld in een handleiding, mits hij of zij bekend is met het type proces
of product.
Kan helder geschreven eenduidige aanwijzingen bij een apparaat begrijpen.
Kan eenvoudige instructies op een verpakking volgen, bijvoorbeeld
bereidingsinstructies.
Kan de meeste veiligheidsinstructies begrijpen (bijvoorbeeld in het
openbaar vervoer of in handleidingen voor het gebruik van elektrische
apparaten).

A2

Kan voorschriften begrijpen, bijvoorbeeld op veiligheidsgebied, wanneer
deze in eenvoudige taal zijn gesteld.
Kan korte schriftelijke instructies begrijpen die stap voor stap
geïllustreerd zijn (bijvoorbeeld voor het installeren van nieuwe
technologie).
Kan eenvoudige aanwijzingen begrijpen bij apparaten die men aantreft
in het dagelijks leven, bijvoorbeeld een openbare telefoon.
Kan eenvoudige, korte instructies begrijpen, mits deze
geïllustreerd zijn en niet als lopende tekst zijn opgesteld.
Kan instructies op etiketten van geneesmiddelen begrijpen als deze zijn
uitgedrukt als een eenvoudig gebod, bijvoorbeeld 'Innemen voor de
maaltijd' of 'Niet innemen als u moet rijden'.
Kan een eenvoudig recept volgen, vooral als er afbeeldingen zijn om de
belangrijkste stappen te illustreren.

A1

Kan korte, eenvoudige aanwijzingen opvolgen, bijvoorbeeld om van X
naar Y te gaan.

Pre-A1

Kan zeer korte, eenvoudige instructies begrijpen die worden gebruikt in
vertrouwde, alledaagse contexten zoals 'Niet parkeren', 'Niet eten of drinken'
enzovoort, vooral als er illustraties bij staan.
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LEZEN ALS VRIJETIJDSBESTEDING
C2

C1

Kan vrijwel alle vormen van tekst begrijpen, met inbegrip van klassieke
of informele literaire en niet-literaire teksten in verschillende genres, en
is daarbij bewust van subtiele verschillen in stijl en impliciete en
expliciete betekenissen.
Kan een verscheidenheid aan literaire teksten lezen en waarderen,
mits hij of zij bepaalde delen kan herlezen en zo nodig gebruik kan
maken van naslagwerken.
Kan met weinig moeite hedendaagse literaire teksten en non-fictie lezen
die is geschreven in de standaardvorm van de taal, of een vertrouwde
variant ervan, en is daarbij bewust van de impliciete betekenissen en
ideeën.

B2

Kan in hoge mate zelfstandig lezen voor plezier, past daarbij zijn of haar
leesstijl en -snelheid aan verschillende teksten aan (bijvoorbeeld
tijdschriften, relatief ongecompliceerde romans, geschiedenisboeken,
biografieën, reisverslagen, gidsen, liedteksten, gedichten) en maakt
selectief gebruik van toepasselijke referentiebronnen.
Kan romans lezen die een sterk, verhalend plot hebben en geschreven zijn in
eenduidige, onomwonden taal, mits hij of zij er de tijd voor kan nemen en
een woordenboek kan gebruiken.

B1

Kan verslagen over films, boeken, concerten enzovoort in kranten en
tijdschriften lezen die geschreven zijn voor een breder publiek, en de
belangrijkste punten begrijpen.
Kan eenvoudige gedichten en liedteksten begrijpen die in eenduidige
taal en stijl zijn geschreven.
Kan de beschrijving van plaatsen, gebeurtenissen, expliciet uitgedrukte
gevoelens en standpunten begrijpen in verhalende teksten, gidsen en
tijdschriftartikelen die geschreven zijn in veelgebruikte, alledaagse
bewoordingen.
Kan een reisdagboek begrijpen dat hoofdzakelijk de gebeurtenissen
tijdens een reis en de ervaringen en ontdekkingen van de auteur
beschrijft.
Kan het plot van verhalen, eenvoudige romans en stripverhalen volgen als
deze een duidelijke verhaallijn hebben en veelvoorkomende, alledaagse
bewoordingen gebruiken, mits hij of zij regelmatig een woordenboek
raadpleegt.

A2

Kan genoeg begrijpen om korte, eenvoudige verhalen en strips te kunnen
lezen die over vertrouwde, concrete situaties gaan en zijn geschreven in
veelvoorkomend, alledaags taalgebruik.
Kan de belangrijkste punten begrijpen in korte verslagen in tijdschriften of
items in gidsen die gaan over concrete, alledaagse onderwerpen
(bijvoorbeeld hobby's, sport, vrijetijdsbesteding, dieren).
Kan korte verhalende teksten en beschrijvingen van iemands leven begrijpen
die zijn geschreven in eenvoudige woorden.
Kan begrijpen wat er gebeurt in een fotoverhaal (bijvoorbeeld in een
lifestylemagazine) en zich een indruk vormen van de personages.
Kan veel van de informatie begrijpen die wordt gegeven in een korte
beschrijving van een persoon (bijvoorbeeld een beroemdheid).
Kan het belangrijkste punt begrijpen van een kort artikel dat verslag doet
van een gebeurtenis die een voorspelbaar patroon volgt (bijvoorbeeld de
Oscaruitreiking), mits dit duidelijk is geschreven in eenvoudige taal.
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A1

Pre- A1

Kan korte, geïllustreerde verhalen over alledaagse activiteiten begrijpen
die geschreven zijn in eenvoudige woorden.
Kan korte teksten in geïllustreerde verhalen globaal begrijpen, mits de
afbeeldingen hem of haar helpen veel van de inhoud te raden.
Geen descriptoren beschikbaar
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