EEN PERSOONLIJKE REACTIE GEVEN OP CREATIEVE
TEKSTEN (waaronder literaire)
C2

Geen descriptoren beschikbaar.

C1

Kan in detail zijn of haar persoonlijke interpretatie van een werk
beschrijven en zijn of haar reacties op bepaalde kenmerken toelichten en
het belang daarvan uitleggen.

B2

Kan zijn of haar interpretatie van personages in een werk toelichten: hun
psychologische/emotionele staat, de motieven voor hun handelingen en
de consequenties van deze handelingen.
Kan een duidelijke presentatie geven van zijn of haar reacties op een werk,
zijn of haar ideeën ontwikkelen en deze onderbouwen met voorbeelden en
argumenten.
Kan zijn of haar persoonlijke interpretatie geven van de ontwikkeling van
een plot, de personages en de thema's in een verhaal, roman, film of
toneelstuk.
Kan zijn of haar emotionele reactie op een werk uitleggen en verder ingaan
op de manier waarop het werk deze reactie heeft opgewekt.
Kan met enige details reageren op de uitdrukkingsvorm, stijl en inhoud van
een werk en uitleggen wat hij of zij waardeerde en waarom.

B1

Kan uitleggen waarom bepaalde delen of aspecten van een werk hem of
haar in het bijzonder interesseerden.
Kan met enige details uitleggen met welk personage hij of zij zich het meest
identificeerde en waarom.
Kan gebeurtenissen in een verhaal, film of toneelstuk in verband brengen
met vergelijkbare gebeurtenissen die hij of zij heeft ervaren of waar hij of zij
over heeft gehoord.
Kan de emoties die worden ervaren door een personage in een werk in
verband brengen met emoties die hij of zij zelf heeft ervaren.
Kan de emoties die hij of zij heeft ervaren op een bepaald moment in een
verhaal beschrijven, bijvoorbeeld het punt of de punten in een verhaal waar
hij of zij zich zorgen maakte om een personage, en uitleggen hoe dat kwam.
Kan in het kort de gevoelens en meningen die een werk bij hem of haar
opriep uitleggen.
Kan de persoonlijkheid van een personage beschrijven.

A2

Kan de gevoelens van een personage beschrijven en de redenen daarvoor
uitleggen.
Kan reageren op een werk door zijn of haar gevoelens en ideeën in
eenvoudige taal te beschrijven.
Kan in eenvoudige taal zeggen welke delen of aspecten van een werk hem of
haar in het bijzonder interesseerden.
Kan zeggen of hij of zij een werk wel of niet goed vond en in eenvoudige taal
uitleggen waarom.

A1

Kan eenvoudige woorden en frasen gebruiken om te zeggen wat voor
gevoel een werk hem of haar gaf.

Pre-A1

Geen descriptoren beschikbaar.

15
Bron: Taalunie (2019). Gemeenschappelijk Europees Referentiekader voor Moderne Vreemde Talen.
Supplement met nieuwe descriptoren. Den Haag/Brussel: Nederlandse Taalunie.
De vertaling is inhoudelijk afgestemd op de definitieve versie van het Companion Volume, 2020.

