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ERK-Beschrijvingsschema voor zelfbeoordeling (self-assessment grid) 

RECEPTIE A1 A2 B1 B2 C1 C2 

Luisteren Ik kan vertrouwde 
woorden en basiszinnen 
begrijpen die mezelf, 
mijn familie en directe 
concrete omgeving 
betreffen, wanneer de 
mensen langzaam en 
duidelijk spreken. 

Ik kan zinnen en de 
meest frequente 
woorden begrijpen die 
betrekking hebben op 
gebieden die van direct 
persoonlijk belang zijn 
(bijvoorbeeld basis- 
informatie over mezelf en 
mijn familie, winkelen, 
plaatselijke omgeving, 
werk). 

Ik kan de belangrijkste 
punten in korte, 
duidelijke eenvoudige 
boodschappen en 
aankondigingen volgen. 

Ik kan de hoofdpunten 
begrijpen wanneer in 
duidelijk uitgesproken 
standaardtaal wordt 
gesproken over 
vertrouwde zaken die ik 
regelmatig tegenkom op 
mijn werk, school, vrije 
tijd, enz. 

Ik kan de hoofdpunten 
van veel radio- of tv- 
programma’s over actuele 
zaken of over 
onderwerpen van 
persoonlijk of 
beroepsmatig belang 
begrijpen, wanneer er 
betrekkelijk langzaam en 
duidelijk gesproken 
wordt. 

Ik kan een langer betoog 
en lezingen begrijpen en 
zelfs complexe 
redeneringen volgen, 
wanneer het onderwerp 
redelijk vertrouwd is. 

Ik kan de meeste nieuws- 
en actualiteiten-
programma’s op de tv 
begrijpen. 

Ik kan het grootste deel 
van films in standaardtaal 
begrijpen. 

Ik kan een langer betoog 
begrijpen, zelfs wanneer 
dit niet duidelijk 
gestructureerd is en 
wanneer relaties slechts 
impliciet zijn en niet 
expliciet worden 
aangegeven. 

Ik kan zonder al te veel 
inspanning tv- 
programma’s en films 
begrijpen. 

Ik kan moeiteloos 
gesproken taal begrijpen, 
in welke vorm dan ook, 
hetzij in direct contact, 
hetzij via radio of tv, zelfs 
wanneer in een snel 
natuurlijk taaltempo 
gesproken wordt, als ik 
tenminste enige tijd heb 
om vertrouwd te raken 
met het accent. 

Lezen Ik kan vertrouwde 
namen, woorden en zeer 
eenvoudige zinnen 
begrijpen, bijvoorbeeld in 
mededelingen, op 
posters en in catalogi. 

Ik kan zeer korte 
eenvoudige teksten lezen. 

Ik kan specifieke 
voorspelbare informatie 
vinden in eenvoudige, 
alledaagse teksten zoals 
advertenties, folders, 
menu’s en dienst- 
regelingen en ik kan korte, 
eenvoudige persoonlijke 
brieven begrijpen. 

Ik kan teksten begrijpen 
die hoofdzakelijk bestaan 
uit hoogfrequente, 
alledaagse of aan mijn 
werk gerelateerde taal. 

Ik kan de beschrijving van 
gebeurtenissen, 
gevoelens en wensen in 
persoonlijke brieven 
begrijpen. 

Ik kan artikelen en 
verslagen over 
hedendaagse problemen 
lezen, waarin de 
schrijvers bepaalde 
stellingen of 
standpunten innemen. 

Ik kan eigentijds literair 
proza begrijpen. 

Ik kan lange en complexe 
feitelijke en literaire 
teksten begrijpen, en het 
gebruik van verschillende 
stijlen waarderen. 

Ik kan gespecialiseerde 
artikelen en lange 
technische instructies 
begrijpen, zelfs wanneer 
deze geen betrekking 
hebben op mijn terrein. 

Ik kan moeiteloos vrijwel 
alle vormen van de 
geschreven taal lezen, 
inclusief abstracte, 
structureel of linguïstisch 
complexe teksten, zoals 
handleidingen, 
specialistische artikelen 
en literaire werken. 



  2 
Bron: Taalunie (2019). Gemeenschappelijk Europees Referentiekader voor Moderne Vreemde Talen. Supplement met nieuwe descriptoren. Den Haag/Brussel: 

Nederlandse Taalunie. De vertaling is bij enkele details inhoudelijk afgestemd op de definitieve versie van het Companion Volume, 2020. 

 

PRODUCTIE A1 A2 B1 B2 C1 C2 

Mondelinge 
productie 

Ik kan eenvoudige 
uitdrukkingen en zinnen 
gebruiken om mijn 
woonomgeving en de 
mensen die ik ken te 
beschrijven. 

Ik kan een reeks 
uitdrukkingen en zinnen 
gebruiken om in 
eenvoudige 
bewoordingen mijn 
familie en andere 
mensen, 
leefomstandigheden, 
mijn opleiding en mijn 
huidige of meest recente 
baan te beschrijven. 

Ik kan uitingen op een 
simpele manier aan 
elkaar verbinden, zodat 
ik ervaringen en 
gebeurtenissen, mijn 
dromen, 
verwachtingen en 
ambities kan 
beschrijven. 

Ik kan in het kort 
redenen en 
verklaringen geven 
voor mijn meningen en 
plannen. 

Ik kan een verhaal 
vertellen, of de plot van 
een boek of film 
weergeven en mijn 
reacties beschrijven. 

Ik kan duidelijke, 
gedetailleerde 
beschrijvingen 
presenteren over 
uiteenlopende 
onderwerpen die 
betrekking hebben op 
mijninteressegebied. 

Ik kan een standpunt 
over een actueel 
onderwerp verklaren en 
de voordelen en nadelen 
van diverse opties 
uiteenzetten. 

Ik kan duidelijke, 
gedetailleerde 
beschrijvingen geven 
over complexe 
onderwerpen en daarbij 
subthema’s integreren, 
specifieke standpunten 
ontwikkelen en het 
geheel afronden met 
een passende conclusie. 

Ik kan een duidelijke, 
goedlopende 
beschrijving of 
redenering presenteren 
in een stijl die past bij 
de context en in een 
doeltreffende logische 
structuur, zodat de 
toehoorder in staat is de 
belangrijke punten op te 
merken en te 
onthouden. 

Schriftelijke 
productie 

Ik kan eenvoudige op 
zichzelf staande frasen 
en zinnen schrijven. 

Ik kan een reeks 
eenvoudige frasen en 
zinnen schrijven, 
verbonden door simpele 
voegwoorden als ‘en’, 
‘maar’ en ‘omdat’. 

Ik kan een heldere 
samenhangende tekst 
schrijven over 
onderwerpen die 
vertrouwd of van 
persoonlijk belang zijn. 

Ik kan een duidelijke, 
gedetailleerde tekst 
schrijven over 
uiteenlopende 
onderwerpen die 
betrekking hebben op 
mijn interesses. 

Ik kan een opstel of 
verslag schrijven, 
informatie doorgeven of 
redenen voor of tegen 
een bepaald standpunt 
aanvoeren. 

Ik kan me in duidelijke, 
goed gestructureerde 
tekst uitdrukken en 
daarbij redelijk 
uitgebreid standpunten 
uiteenzetten. 

Ik kan in een opstel of 
een verslag schrijven 
over complexe 
onderwerpen en daarbij 
de voor mij belangrijke 
punten benadrukken. 

Ik kan verschillende 
soorten teksten schrijven 
in een stijl die is 
aangepast aan de lezer 
die ik in gedachten heb. 

Ik kan een duidelijke en 
vloeiend lopende tekst 
in een gepaste stijl 
schrijven. 

Ik kan complexe brieven, 
verslagen of artikelen 
schrijven waarin ik een 
zaak presenteer in een 
doeltreffende, logische 
structuur, zodat de lezer 
de belangrijke punten 
kan opmerken en 
onthouden. 

Ik kan samenvattingen 
en beoordelingen van 
professionele of literaire 
werken schrijven. 
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INTERACTIE A1 A2 B1 B2 C1 C2 

Mondelinge 
interactie 

Ik kan deelnemen aan 
een eenvoudig gesprek, 
wanneer de 
gesprekspartner bereid 
is om zaken in een 
langzamer spreektempo 
te herhalen of opnieuw 
te formuleren en mij 
helpt bij het formuleren 
van wat ik probeer te 
zeggen. 

Ik kan eenvoudige vragen 
stellen en beantwoorden 
die een directe behoefte 
of zeer vertrouwde 
onderwerpen  betreffen. 

Ik kan communiceren 
over eenvoudige en 
alledaagse taken die 
een eenvoudige en 
directe uitwisseling 
van informatie over 
vertrouwde 
onderwerpen en 
activiteiten betreffen. 

Ik kan zeer korte sociale 
gesprekken aan, 
alhoewel ik gewoonlijk 
niet voldoende begrijp 
om het gesprek 
zelfstandig gaande te 
houden. 

Ik kan de meeste 
situaties aan die zich 
kunnen voordoen 
tijdens een reis in een 
gebied waar de 
betreffende taal 
wordt gesproken. 

Ik kan onvoorbereid 
deelnemen aan een 
gesprek over 
onderwerpen die 
vertrouwd zijn, of mijn 
persoonlijke 
belangstelling hebben of 
die betrekking hebben 
op het dagelijks leven 
(bijvoorbeeld familie, 
hobby’s, werk, reizen en 
actuele gebeurtenissen). 

Ik kan zodanig 
deelnemen aan een 
vloeiend en spontaan 
gesprek, dat normale 
uitwisseling met 
moedertaalsprekers 
redelijk goed mogelijk is. 

Ik kan binnen een 
vertrouwde context  
actief deelnemen aan 
een discussie en hierin 
mijn standpunten 
uitleggen en 
ondersteunen. 

Ik kan mezelf vloeiend 
en spontaan 
uitdrukken zonder 
merkbaar naar 
uitdrukkingen te 
hoeven zoeken. 

Ik kan de taal flexibel en 
effectief gebruiken voor 
sociale en professionele 
doeleinden.  

Ik kan ideeën en 
meningen met precisie 
formuleren en mijn 
bijdrage vaardig aan die 
van andere sprekers 
relateren. 

Ik kan zonder moeite 
deelnemen aan welk 
gesprek of welke 
discussie dan ook en 
ben zeer vertrouwd 
met idiomatische 
uitdrukkingen en 
spreektaal. 

Ik kan mezelf vloeiend 
uitdrukken en fijnere 
betekenisnuances 
precies weergeven. Als 
ik een probleem 
tegenkom, kan ik mezelf 
hernemen en mijn 
betoog zo 
herstructureren dat 
andere mensen het 
nauwelijks merken. 

Schriftelijke 
en online 
interactie 

Ik kan korte, eenvoudige 
teksten online plaatsen 
in de vorm van 
uitspraken over wat ik 
heb gedaan en wat ik 
daarvan vond en ik kan 
op een heel eenvoudige 
manier reageren op 
opmerkingen. 

Ik kan deelnemen aan 
elementaire sociale 
interactie, uitdrukken hoe 
ik me voel, wat ik doe of 
wat ik nodig heb en 
reageren op opmerkingen 
door te bedanken, me te 
verontschuldigen of 
vragen te beantwoorden.  

Ik kan eenvoudige 
transacties voltooien 
zoals het bestellen van 
eten, ik kan eenvoudige 
instructies opvolgen en 
ik kan samenwerken aan 
een gezamenlijke taak 
met een welwillende 
gesprekspartner. 

 

Ik kan ervaringen, 
gebeurtenissen, 
indrukken en gevoelens 
uitwisselen, als ik me 
van tevoren kan 
voorbereiden. 

Ik kan eenvoudige 
verduidelijkingen vragen 
of geven en in enig 
detail reageren op  
opmerkingen en vragen. 

Ik kan interactief met een 
groep aan een project 
werken, mits er visuele 
hulpmiddelen zijn zoals 
afbeeldingen, statistieken 
en grafieken om 
complexere begrippen te 
verduidelijken. 

Ik kan met verschillende 
mensen in gesprek gaan 
en daarbij mijn 
bijdragen relateren aan 
die van hen en omgaan 
met misverstanden en 
onenigheden, mits de 
anderen complex 
taalgebruik vermijden, 
mij de tijd geven en in 
het algemeen bereid zijn 
tot medewerking. 

Ik kan het belang van 
feiten, gebeurtenissen 
en ervaringen belichten, 
ideeën rechtvaardigen 
en samenwerking 
ondersteunen. 

 

Ik kan de bedoelingen en 
implicaties van andere 
bijdragen over 
complexe, abstracte 
kwesties begrijpen en ik 
kan me duidelijk en 
precies uitdrukken en 
mijn taal en register 
flexibel en effectief 
aanpassen. 

Ik kan effectief omgaan 
met 
communicatieproblemen 
en culturele kwesties die 
zich voordoen door te 
verduidelijken en 
voorbeelden te geven. 

 

Ik kan me in een 
passende toon en stijl 
uitdrukken in vrijwel elk 
soort schriftelijke 
interactie. 

Ik kan inspelen op en 
effectief omgaan met 
mogelijke misverstanden, 
communicatieproblemen 
en emotionele reacties en 
mijn taal en toon waar 
nodig flexibel en 
genuanceerd aanpassen. 
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MEDIATION A1 A2 B1 B2 C1 C2 

van  
een tekst 

Ik kan eenvoudige, 
voorspelbare informatie 
overbrengen die wordt 
verstrekt in korte, 
eenvoudige teksten 
zoals borden en 
aankondigingen, posters 
en programma’s. 

Ik kan het belangrijkste 
punt of de belangrijkste 
punten in korte, 
eenvoudige teksten over 
alledaagse onderwerpen 
van direct belang 
overbrengen, mits deze 
duidelijk zijn uitgedrukt 
in eenvoudige taal. 

Ik kan aangeleverde 
informatie in heldere, 
goed gestructureerde 
informatieve teksten 
over vertrouwde of 
actuele onderwerpen of 
onderwerpen waar ik 
belangstelling voor 
heeft, overbrengen. 

Ik kan gedetailleerde 
informatie en 
argumenten 
betrouwbaar 
overbrengen, 
bijvoorbeeld het 
belangrijkste punt of de 
belangrijkste punten in 
complexe, maar goed 
gestructureerde teksten 
in mijn professionele, 
academische en 
persoonlijke 
interessegebied. 

Ik kan helder en 
vloeiend in goed 
gestructureerde taal de 
belangrijke ideeën in 
lange, complexe teksten 
weergeven, al dan niet 
in mijn eigen vakgebied, 
mits ik af en toe 
bijzonder technische 
concepten kan 
controleren. 

Ik kan in heldere, 
vloeiende, goed 
gestructureerde taal 
uitleggen hoe feiten en 
argumenten worden 
gepresenteerd en 
daarbij de evaluerende 
aspecten en de meeste 
nuances nauwkeurig 
overbrengen en wijzen 
op sociaal- culturele 
implicaties (bijvoorbeeld 
gebruik van register,  
understatement, ironie 
en sarcasme). 
 

van 
concepten 

Ik kan anderen 
uitnodigen bij te dragen 
met behulp van korte, 
eenvoudige frasen. 

Ik kan eenvoudige 
woorden en non-verbale 
signalen gebruiken om 
mijn belangstelling voor 
een idee uit te drukken 
en te bevestigen dat ik 
het begrijp.  

Ik kan een idee zeer 
eenvoudig uitdrukken 
en anderen vragen of ze 
me begrijpen en wat ze 
vinden. 

Ik kan samenwerken aan 
eenvoudige praktische 
taken en anderen 
vragen wat ze vinden, 
suggesties doen en 
reacties begrijpen, mits 
ik af en toe om 
herhaling of 
herformulering kan 
vragen. 

Ik kan op een 
eenvoudige manier 
suggesties doen om de 
discussie vooruit te 
helpen en vragen wat 
mensen van bepaalde 
ideeën vinden. 

Ik kan helpen de taak in 
elementaire termen te 
definiëren en anderen 
vragen hun expertise in te 
brengen.  

Ik kan anderen uitnodigen 
te spreken, de reden(en) 
voor hun standpunten toe 
te lichten of meer te 
vertellen over bepaalde 
punten die ze hebben 
gemaakt. 

Ik kan passende vragen 
stellen om te controleren 
of concepten begrepen 
zijn en ik kan gedeeltelijk 
herhalen wat iemand 
anders heeft gezegd om 
wederzijds begrip te 
bevestigen. 

Ik kan deelname 
aanmoedigen en vragen 
stellen die reacties 
oproepen vanuit het 
perspectief van andere 
groepsleden of mensen 
vragen hun ideeën uit te 
werken en hun 
meningen te 
verduidelijken. 

Ik kan de ideeën van 
anderen verder 
ontwikkelen en deze 
aan elkaar koppelen tot 
samenhangende 
gedachtelijnen, rekening 
houdend met 
verschillende kanten 
van een kwestie. 

Ik kan verschillende 
perspectieven erkennen 
bij het begeleiden van 
een groep en daarbij 
een  reeks open vragen 
stellen die voortbouwen 
op verschillende 
bijdragen om logisch 
redeneren te 
stimuleren, ik kan 
daarbij verslag doen van 
wat anderen hebben 
gezegd, verschillende 
standpunten 
samenvatten, uitwerken 
en tegen elkaar afwegen 
en op tactvolle wijze 
helpen de discussie in 
de richting van een 
conclusie te leiden. 
 

Ik kan de ontwikkeling 
van ideeën in een 
discussie over complexe 
abstracte onderwerpen 
sturen door anderen uit 
te nodigen hun 
redeneringen toe te 
lichten en door de 
verschillende bijdragen 
samen te vatten, te 
evalueren en met elkaar 
te verbinden om tot 
overeenstemming te 
komen over een 
oplossing of verdere 
stappen. 
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MEDIATION A1 A2 B1 B2 C1 C2 

van  
communicatie 

Ik kan communicatie 
mogelijk maken door 
mensen welkom te 
heten en belangstelling 
te tonen met 
eenvoudige woorden en 
non-verbale signalen, 
door anderen uit te 
nodigen te spreken en 
door aan te geven of ik 
het begrijp. 

Ik kan de persoonlijke 
gegevens van andere 
mensen en zeer 
eenvoudige, 
voorspelbare informatie 
overbrengen, mits 
andere mensen helpen 
met formuleren. 

Ik kan bijdragen aan de 
communicatie door met 
eenvoudige woorden 
mensen uit te nodigen 
dingen uit te leggen, en 
daarbij aan te geven dat 
ik het begrijp en/of dat 
ik het ermee eens ben.  

Ik kan het voornaamste 
punt overbrengen van 
wat er over persoonlijke 
wensen en behoeften 
wordt gezegd in 
voorspelbare, 
alledaagse situaties. 

Ik kan herkennen 
wanneer sprekers het 
niet met elkaar eens 
zijn of wanneer er 
problemen ontstaan en 
ik kan eenvoudige 
frasen gebruiken om te 
proberen tot 
compromissen en 
overeenstemming te 
komen. 

 

Ik kan een gedeelde 
communicatiecultuur 
ondersteunen door 
mensen voor te stellen, 
informatie uit te 
wisselen over 
prioriteiten en 
eenvoudige verzoeken 
om bevestiging en/of 
verduidelijking te doen. 

Ik kan de voornaamste 
strekking overbrengen 
van wat er wordt 
gezegd over 
onderwerpen van 
persoonlijk belang, mits 
de sprekers duidelijk 
articuleren en ik pauzes 
kan inlassen om te 
bedenken hoe dingen 
moeten worden 
uitgedrukt. 

Ik kan een gedeelde 
communicatiecultuur 
aanmoedigen door de 
manier waarop ik 
verder ga aan te passen, 
door begrip en 
waardering te uiten 
voor verschillende 
ideeën, gevoelens en 
standpunten en door 
deelnemers uit te 
nodigen te reageren op 
elkaars ideeën. 

Ik kan het belang van 
belangrijke uitspraken 
en standpunten over 
onderwerpen binnen 
mijn interessegebieden 
overbrengen, mits 
sprekers 
verduidelijkingen geven 
als dat nodig is. 

Ik kan als bemiddelaar 
optreden in een 
gedeelde 
communicatiecultuur 
door ambiguïteit te 
beheren door 
gevoeligheid voor 
verschillende 
standpunten aan de dag 
te leggen en 
misverstanden de kop 
in te drukken. 

Ik kan belangrijke 
informatie duidelijk, 
vloeiend en beknopt 
overbrengen en 
culturele verwijzingen 
uitleggen.  

Ik kan diplomatisch 
gebruikmaken van 
overtuigende taal. 

Ik kan doeltreffend en 
natuurlijk bemiddelen 
tussen leden van mijn 
eigen en andere 
gemeenschappen en 
daarbij rekening 
houden met sociaal-
culturele en 
sociolinguïstische 
verschillen en fijnere 
betekenisnuances 
overbrengen. 
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Kwalitatieve kenmerken van gesproken taal 
  

 Reikwijdte Nauwkeurigheid Vloeiendheid Interactie Coherentie Fonologie 

C2 Toont grote flexibiliteit bij 
het herformuleren  van 
ideeën in uiteenlopende 
linguïstische vormen om 
fijne betekenisnuances 
precies weer te geven, 
nadruk te leggen, 
onderscheid te maken en 
dubbelzinnigheid te 
vermijden. Heeft ook een 
goede beheersing van 
idiomatische 
uitdrukkingen en 
uitdrukkingen uit de 
spreektaal. 

Blijft grammaticaal 
meester van complexe 
taal, ook wanneer de 
aandacht op iets anders is 
gericht (bijvoorbeeld op 
vooruitdenken of het 
monitoren van de reacties 
van anderen). 

Kan zich uitvoerig en 
spontaan vloeiend 
uitdrukken in natuurlijke 
spreektaal, waarbij 
problemen zo soepel 
worden vermeden of 
opgelost dat de 
gesprekspartner er 
nauwelijks iets van merkt. 

Kan gemakkelijk en 
vaardig communiceren; 
bemerkt en gebruikt 
daarbij non-verbale hints 
en verschillen in intonatie 
schijnbaar moeiteloos. 

Kan bijdragen aan een 
gezamenlijk gesprek door 
op volledig natuurlijke 
wijze het woord te 
nemen, te verwijzen, 
toespelingen te maken, 
enzovoort. 

Kan tot een coherent en 
samenhangend betoog 
komen, volop en passend 
gebruikmakend van 
verschillende 
ordeningspatronen en 
uiteenlopende 
verbindingswoorden en 
andere verbindende 
elementen. 

Kan het volledige scala 
van fonologische 
kenmerken in de doeltaal 
met een hoge mate van 
beheersing gebruiken – 
met inbegrip van 
prosodische kenmerken 
zoals klemtoon op 
woord- en zinsniveau, 
ritme en intonatie – zodat 
de fijne nuances van zijn 
of haar boodschap 
duidelijk en nauwkeurig 
zijn. De verstaanbaarheid 
wordt op geen enkele 
manier beïnvloed door 
accentkenmerken die 
kunnen zijn 
overgehouden uit een 
andere taal of andere 
talen. 
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 Reikwijdte Nauwkeurigheid Vloeiendheid Interactie Coherentie Fonologie 

C1 Heeft een goede 
beheersing van een breed 
taalspectrum waardoor hij 
of zij een formulering kan 
kiezen om zich helder mee 
uit  te drukken in een 
gepaste stijl over 
uiteenlopende algemene, 
academische, 
beroepsmatige of 
ontspanningsonderwerpen 
zonder zich te hoeven 
beperken in wat hij of zij 
wil zeggen. 

Realiseert consequent 
een hoge mate van 
grammaticale 
nauwkeurigheid; fouten 
zijn zeldzaam, moeilijk 
aan te wijzen en worden 
over het algemeen direct 
zelf verbeterd. 

Kan zich vrijwel 
moeiteloos vloeiend en 
spontaan uitdrukken. 
Slechts een begripsmatig 
moeilijk onderwerp kan 
een natuurlijke, vloeiende 
taalstroom hinderen. 

Kan een toepasselijke 
uitdrukking kiezen uit een 
paraat scala aan 
gespreksfuncties om 
opmerkingen in te leiden 
en de aandacht van de 
toehoorders te trekken of 
te behouden, en om zijn 
of haar eigen bijdragen 
op een vaardige manier in 
verband te brengen met 
die van andere sprekers. 

Kan duidelijke, vloeiende, 
goed gestructureerde 
gesproken taal 
voortbrengen, die getuigt 
van een goede beheersing 
van ordeningspatronen, 
verbindingswoorden en 
cohesie bevorderende 
elementen. 

Kan gebruikmaken van 
het volledige scala van 
fonologische kenmerken 
in de doeltaal met 
voldoende beheersing om 
volledig verstaanbaar te 
zijn. 

Kan vrijwel alle klanken 
van de doeltaal 
articuleren; sommige 
kenmerken van een 
accent dat is 
overgehouden uit een 
andere taal of andere 
talen kunnen merkbaar 
zijn, maar dit is niet van 
invloed op de 
verstaanbaarheid. 

B2 Beschikt over een 
voldoende brede 
taalbeheersing om 
duidelijke beschrijvingen 
te geven en standpunten 
te formuleren over de 
meeste algemene 
onderwerpen, zonder al te 
opvallend te hoeven 
zoeken naar woorden, en 
maakt daarbij gebruik van 
bepaalde complexe 
zinsvormen. 

Toont een betrekkelijk 
grote beheersing van de 
grammatica. 
Maakt geen fouten die tot 
onbegrip leiden en kan de 
meeste van zijn of haar 
vergissingen corrigeren. 

Kan langere stukken tekst 
produceren in een 
redelijk gelijkmatig 
tempo; hoewel hij of zij 
kan aarzelen tijdens het 
zoeken naar patronen en 
uitdrukkingen, zijn er 
weinig merkbare pauzes. 

Kan een gesprek 
beginnen, op de juiste 
ogenblikken zijn of haar 
beurt nemen en de 
conversatie beëindigen 
wanneer dat nodig is, zij 
het niet altijd op elegante 
wijze. 

Kan discussies over 
vertrouwde onderwerpen 
op gang helpen en 
houden door te 
bevestigen dat iets 
begrepen is, anderen uit 
te nodigen het woord te 
nemen, enzovoort. 

Kan gebruikmaken van 
een beperkt aantal 
cohesie bevorderende 
elementen om zijn of haar 
uitingen te verbinden tot 
een helder, coherent 
betoog, hoewel in een 
langere bijdrage sprake 
kan zijn van een zekere 
‘springerigheid’. 

Kan in het algemeen 
passende intonatie 
gebruiken, de juiste 
klemtoon leggen en 
afzonderlijke klanken 
duidelijk articuleren; het 
accent wordt meestal 
beïnvloed door een 
andere taal of andere 
talen die hij of zij spreekt, 
maar dit heeft weinig of 
geen effect op de 
verstaanbaarheid. 
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 Reikwijdte Nauwkeurigheid Vloeiendheid Interactie Coherentie Fonologie 

B1 Beschikt over genoeg taal 
om zich te redden, met 
een woordenschat die 
voldoende is om zich, met 
enige aarzeling en omhaal 
van woorden, te uiten 
over onderwerpen als 
familie, hobby’s en 
interessegebieden, werk, 
reizen en actualiteiten. 

Maakt met een redelijke 
mate van nauwkeurigheid 
gebruik van een 
repertoire van 
veelgebruikte ‘routines’ 
en patronen die bekend 
zijn van meer 
voorspelbare situaties. 

Kan op verstaanbare wijze 
doorpraten, ook al 
pauzeert hij of zij 
regelmatig voor 
grammaticale en lexicale 
planning en is er heel 
duidelijk sprake van 
herstelacties, vooral in 
langere vrij geproduceerde 
stukken tekst. 

Kan een eenvoudig 
rechtstreeks gesprek 
beginnen, gaande houden 
en beëindigen over 
onderwerpen die 
vertrouwd of van 
persoonlijk belang zijn. 

Kan gedeeltelijk herhalen 
wat iemand anders heeft 
gezegd om wederzijds 
begrip te bevestigen. 

Kan een reeks kortere, op 
zichzelf staande 
eenvoudige elementen 
verbinden tot een 
samenhangende lineaire 
opeenvolging van punten. 

De uitspraak is in het 
algemeen verstaanbaar; 
kan de intonatie en 
klemtoon op zowel 
uitspraak- als 
woordniveau benaderen. 
Het accent wordt echter 
meestal beïnvloed door 
een andere taal of andere 
talen die hij of zij spreekt. 

A2 Gebruikt elementaire 
zinspatronen met uit het 
hoofd geleerde frasen, 
kleine woordgroepen en 
formules om beperkte 
informatie over te 
brengen in eenvoudige 
alledaagse situaties. 

Gebruikt sommige 
eenvoudige constructies 
correct, maar maakt nog 
systematisch elementaire 
fouten. 

Kan zich in heel korte 
uitingen verstaanbaar 
maken, ondanks heel 
duidelijke onderbrekingen, 
valse starts en 
herformuleringen. 

Kan vragen 
beantwoorden en 
reageren op eenvoudige 
uitspraken.  

Kan aangeven wanneer hij 
of zij het gesprek volgt 
maar is zelden in staat 
genoeg te begrijpen om 
uit zichzelf de conversatie 
gaande te houden. 

Kan woordgroepen 
verbinden met 
eenvoudige voegwoorden 
als ‘en’, ‘maar’ en 
‘omdat’. 

De uitspraak is meestal 
duidelijk genoeg om te 
worden verstaan, maar 
gesprekspartners zullen af 
en toe om herhaling 
moeten vragen. Een 
sterke invloed van een 
andere taal of andere 
talen die hij of zij spreekt 
op de klemtoon, het ritme 
en de intonatie kan van 
invloed zijn op de 
verstaanbaarheid en 
medewerking van 
gesprekspartners 
vereisen. De uitspraak van 
vertrouwde woorden is 
echter duidelijk. 
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 Reikwijdte Nauwkeurigheid Vloeiendheid Interactie Coherentie Fonologie 

A1 Beschikt over een zeer 
elementair repertoire 
van woorden en 
eenvoudige frasen die 
betrekking hebben op 
persoonlijke gegevens en 
bepaalde concrete 
situaties. 

Toont slechts beperkte 
beheersing van enkele 
eenvoudige grammaticale 
constructies en 
zinspatronen in een uit 
het hoofd geleerd 
repertoire. 

Kan zeer korte, 
geïsoleerde, voornamelijk 
kant-en-klare uitingen 
hanteren, met veel 
onderbrekingen om naar 
uitdrukkingen te zoeken, 
minder vertrouwde 
woorden uit te spreken 
en de communicatie te 
herstellen. 

Kan vragen stellen en 
beantwoorden over 
persoonlijke gegevens. 

Kan op een simpele 
manier interactief zijn 
maar de communicatie is 
volledig afhankelijk van 
herhaling, herformulering 
en herstel. 

Kan woorden of 
woordgroepen met 
elkaar verbinden met 
heel elementaire lineaire 
verbindingswoorden als 
‘en’ of ‘toen’. 

De uitspraak van een 
zeer beperkt repertoire 
van geleerde woorden en 
frasen kan worden 
verstaan met enige 
inspanning van 
gesprekspartners die 
gewend zijn aan het 
omgaan met sprekers 
van de betreffende 
taalgroep.  

Kan een beperkt bereik 
van klanken correct 
reproduceren, evenals de 
klemtoon in eenvoudige, 
vertrouwde woorden en 
frasen. 



  10 
Bron: Taalunie (2019). Gemeenschappelijk Europees Referentiekader voor Moderne Vreemde Talen. Supplement met nieuwe descriptoren. Den Haag/Brussel: 

Nederlandse Taalunie. De vertaling is bij enkele details inhoudelijk afgestemd op de definitieve versie van het Companion Volume, 2020. 

 

Beoordelingsschema voor schriftelijke productie 
 

 Algemeen Reikwijdte Coherentie Nauwkeurigheid Beschrijving Argument 

C2 Kan heldere, uiterst 
nauwkeurige en soepel 
lopende, complexe 
teksten schrijven in een 
gepaste en doelmatige 
stijl en fijnere 
betekenisnuances 
overbrengen. 

Kan een logische 
structuur gebruiken die 
de lezer helpt belangrijke 
punten te onderscheiden. 

Toont grote flexibiliteit bij 
het formuleren van ideeën 
in uiteenlopende 
linguïstische vormen om 
fijne betekenisnuances 
precies weer te geven, 
nadruk te leggen en 
dubbelzinnigheid te 
vermijden. Heeft ook een 
goede beheersing van 
idiomatische 
uitdrukkingen en 
uitdrukkingen uit de 
spreektaal. 

Kan coherente en 
samenhangende teksten 
schrijven en daarbij 
veelvuldig en gepast 
gebruikmaken van 
verschillende 
ordeningspatronen en 
uiteenlopende 
verbindingswoorden en 
andere verbindende 
elementen. 

Toont een consistente en 
heel nauwkeurige 
grammaticale beheersing 
van zelfs de meest 
complexe taalvormen. 
Fouten komen zelden 
voor en hebben 
betrekking op zelden 
gebruikte vormen. 

Kan heldere, soepel 
lopende en boeiende 
verhalen schrijven en 
ervaringen beschrijven in 
een stijl die past bij het 
gekozen genre. 

Kan heldere, vloeiend 
lopende, complexe 
verslagen, artikelen en 
essays schrijven waarin 
een zaak wordt 
beschreven of een kritisch 
oordeel wordt gegeven 
over voorstellen of 
literaire werken. 

Kan een gepaste en 
doeltreffende logische 
structuur hanteren die de 
lezer helpt belangrijke 
punten te onderscheiden. 

C1 Kan heldere, goed 
gestructureerde en 
grotendeels correcte 
teksten schrijven over 
ingewikkelde 
onderwerpen. 

Kan de relevante 
belangrijke kwesties 
benadrukken en 
standpunten uitgebreid 
uitwerken en 
ondersteunen met 
aanvullende punten, 
redenen en relevante 
voorbeelden, en afronden 
met een passende 
conclusie. 

Heeft een goede 
beheersing van een  breed 
taalspectrum waardoor hij 
of zij een formulering kan 
kiezen om zich helder mee 
uit te drukken in een 
gepaste stijl over 
uiteenlopende algemene, 
academische, 
beroepsmatige of 
ontspanningsonderwerpen 
zonder zich te hoeven 
beperken in wat hij of zij 
wil zeggen. De flexibiliteit 
in stijl en toon is enigszins 
beperkt. 

Kan duidelijke, vloeiende, 
goed gestructureerde 
tekst voortbrengen, die  
getuigt van een goede 
beheersing van 
ordeningspatronen, 
verbindingswoorden en 
cohesie bevorderende 
elementen. 

Handhaaft consequent 
een hoge mate van 
grammaticale 
nauwkeurigheid; 
incidentele vergissingen 
in grammatica, collocaties 
en idioom. 

Kan heldere, 
gedetailleerde, goed 
gestructureerde en 
uitgewerkte 
beschrijvingen en 
fantasierijke teksten 
schrijven in een 
grotendeels trefzekere, 
persoonlijke, natuurlijke 
stijl die past bij de 
beoogde lezer. 

Kan heldere, goed 
gestructureerde 
uiteenzettingen schrijven 
over ingewikkelde 
onderwerpen, waarin de 
relevante belangrijke 
kwesties worden 
benadrukt. 

Kan een standpunt 
uitwerken en 
ondersteunen met enkele 
aanvullende punten, 
redenen en voorbeelden. 
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 Algemeen Reikwijdte Coherentie Nauwkeurigheid Beschrijving Argument 

B2 Kan heldere, 
gedetailleerde officiële en 
semi-officiële teksten 
schrijven over 
uiteenlopende 
onderwerpen die verband 
houden met zijn of haar 
interessegebied, waarin 
informatie en 
argumenten uit 
verschillende bronnen 
worden bijeengevoegd en 
beoordeeld.  

Kan onderscheid maken 
tussen formele en 
informele taal, met zo nu 
en dan minder passende 
uitdrukkingen. 

Beschikt over een 
voldoende brede 
taalbeheersing om 
duidelijke beschrijvingen 
te geven en standpunten 
te formuleren over de 
meeste algemene 
onderwerpen, en maakt 
daarbij gebruik van 
bepaalde complexe 
zinsvormen. Het 
ontbreekt echter aan 
uitdrukkingskracht en 
idioom en het gebruik van 
complexere vormen is 
nog stereotypisch. 

Kan gebruikmaken van 
een aantal cohesie 
bevorderende elementen 
om zijn of haar zinnen te 
verbinden tot een 
heldere, coherente tekst, 
hoewel in een langere 
tekst sprake kan zijn van 
een zekere 
‘springerigheid’. 

Toont een betrekkelijk 
grote beheersing van de 
grammatica. Maakt geen 
fouten die tot onbegrip 
leiden. 

Kan heldere en 
gedetailleerde 
beschrijvingen geven van 
waargebeurde of aan de 
verbeelding ontsproten 
gebeurtenissen en 
ervaringen, en daarbij het 
verband tussen ideeën 
aangeven in heldere 
samenhangende tekst en 
zich houden aan de 
aanvaarde conventies van 
het betrokken genre. 

Kan duidelijk en 
gedetailleerd 
uiteenlopende 
onderwerpen beschrijven 
die betrekking hebben op 
zijn of haar 
interessegebied. 

Kan een recensie 
schrijven over een film, 
boek of toneelstuk. 

Kan een opstel of verslag 
schrijven waarin 
stelselmatig een 
argument wordt 
opgebouwd met de juiste 
benadrukking van 
bepaalde belangrijke 
punten en relevante 
ondersteunende details. 

Kan verschillende ideeën 
of oplossingen voor een 
probleem evalueren. 

Kan een opstel of verslag 
schrijven waarin een 
argument wordt 
opgebouwd en enkele 
redenen voor of tegen 
een bepaald standpunt 
noemen en de voor- en 
nadelen van verschillende 
opties uitleggen. 

Kan informatie en 
argumenten uit 
verschillende bronnen 
bijeenvoegen. 
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 Algemeen Reikwijdte Coherentie Nauwkeurigheid Beschrijving Argument 

B1 Kan eenvoudige 
samenhangende teksten 
schrijven over een scala 
aan vertrouwde 
onderwerpen binnen zijn 
of haar interessegebied 
door een reeks kortere 
afzonderlijke elementen 
lineair met elkaar te 
verbinden. De teksten zijn 
begrijpelijk, maar 
onduidelijke 
uitdrukkingen en/of 
inconsistenties kunnen 
het leesproces af en toe 
onderbreken. 

Beschikt over genoeg taal 
om zich te redden, met 
een woordenschat die 
voldoende is om zich, met 
enige omhaal van 
woorden, te uiten over 
onderwerpen als familie, 
hobby’s en interesse- 
gebieden, werk, reizen en 
actualiteiten. 

Kan een reeks kortere, op 
zichzelf staande 
elementen verbinden tot 
een samenhangende 
lineaire tekst. 

Maakt met een redelijke 
mate van nauwkeurigheid 
gebruik van een 
repertoire van 
veelgebruikte ‘routines’ 
en patronen die bekend 
zijn van vaker 
voorkomende situaties. 
Maakt af en toe fouten, 
die de lezer meestal 
correct kan interpreteren 
op basis van de context. 

Kan ervaringen op papier 
zetten en daarbij 
gevoelens en reacties 
beschrijven in eenvoudige 
samenhangende tekst. 

Kan schrijven over een 
gebeurtenis,  bijvoorbeeld 
een onlangs gemaakte 
reis – waargebeurd of 
verbeeld. 

Kan een verhaal schrijven. 

Kan eenvoudige, 
gedetailleerde 
beschrijvingen op papier 
zetten over een scala van 
vertrouwde onderwerpen 
binnen zijn of haar 
interessegebied. 

Kan korte, eenvoudige 
opstellen schrijven over 
belangwekkende 
onderwerpen. 

Kan met enig vertrouwen 
verzamelde feitelijke 
informatie over 
vertrouwde alledaagse en 
niet-alledaagse zaken 
binnen zijn of haar 
vakgebied samenvatten, 
in een verslag opnemen 
en becommentariëren. 

Kan zeer beknopte 
verslagen schrijven 
volgens een 
standaardindeling, waarin 
alledaagse feitelijke 
informatie wordt 
doorgegeven en redenen 
voor handelingen worden 
vastgelegd. 

A2 Kan een reeks eenvoudige 
frasen en zinnen 
schrijven, verbonden door 
simpele voegwoorden als 
‘en’, ‘maar’ en ‘omdat’. 
Langere teksten kunnen 
uitdrukkingen bevatten 
en coherentieproblemen 
vertonen die de tekst 
moeilijk te begrijpen 
maken. 

Gebruikt elementaire 
zinspatronen met uit het 
hoofd geleerde frasen, 
kleine woordgroepen en 
formules om beperkte 
informatie over te 
brengen in hoofdzakelijk 
alledaagse situaties. 

Kan woordgroepen 
verbinden met eenvoudige 
voegwoorden als ‘en’, 
‘maar’ en ‘omdat’. 

Gebruikt eenvoudige 
constructies correct, maar 
maakt nog systematisch 
elementaire fouten. 
Fouten leiden soms tot 
misverstanden. 

Kan zeer kort en 
elementair 
gebeurtenissen, 
activiteiten in het verleden 
en persoonlijke ervaringen 
beschrijven. 

Kan korte, eenvoudige 
verzonnen biografieën  en 
eenvoudige gedichten 
over mensen schrijven. 
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 Algemeen Reikwijdte Coherentie Nauwkeurigheid Beschrijving Argument 

A1 Kan eenvoudige op 
zichzelf staande frasen 
en zinnen schrijven. 
Langere teksten 
bevatten uitdrukkingen 
en coherentieproblemen 
die de tekst zeer moeilijk 
of onmogelijk te begrijpen 
maken. 

Beschikt over een zeer 
elementair repertoire 
van woorden en 
eenvoudige frasen die 
betrekking hebben op 
persoonlijke gegevens en 
bepaalde concrete 
situaties. 

Kan woorden of 
woordgroepen met 
elkaar verbinden met heel 
elementaire lineaire 
verbindingswoorden als 
‘en’ en ‘toen’. 

Toont slechts beperkte 
beheersing van enkele 
eenvoudige grammaticale 
constructies en 
zinspatronen in een uit 
het hoofd geleerd 
repertoire. Fouten 
kunnen tot misverstanden 
leiden. 

Kan eenvoudige frasen 
en zinnen schrijven over 
zichzelf en over verbeelde 
mensen, bijvoorbeeld 
waar zij wonen, wat zij 
doen enzovoort. 

 




