Handreiking schoolexamen
moderne vreemde talen havo/vwo
Arabisch, Turks

Tweede fase

Herziening
examenprogramma's
havo/vwo

Daniela Fasoglio, Dick Meijer

Enschede, maart 2007

Verantwoording
© 2007 Stichting leerplanontwikkeling (SLO), Enschede
Alle rechten voorbehouden. Mits de bron wordt vermeld is het toegestaan om zonder
voorafgaande toestemming van de uitgever deze uitgave geheel of gedeeltelijk te
kopiëren dan wel op andere wijze te verveelvoudigen.

Auteurs: Daniela Fasoglio, Dick Meijer
Met medewerking van: Fadil Azzarouali, Mehmet Celik, Ali Liazid, Bas Trimbos
Eindredactie: Daniela Fasoglio, Bas Trimbos
Redactie: ZonneveldMarks, Deventer
Ontwerp omslag en productie: Axis media-ontwerpers, Enschede
In opdracht van: Ministerie van Onderwijs, Cultuur, Wetenschappen

Voor de vergelijking van de niveaus van luistervaardigheid is gebruik gemaakt van de
standaardisering die door het Cito is uitgevoerd.
De vergelijking van de niveaus van het eindexamenprogramma met de niveaus van
het ERK is mede het resultaat van een veldaanvraag van het Platform Nieuwe
Schooltalen.
Bij deze publicatie hoort een cd-rom die de niveaus van het ERK met voorbeelden
illustreert.
De handreikingen zijn ook te downloaden.
U vindt ze op www.slo.nl ☞ sector <vo tweede fase>
☞ <examenprogramma's en handreikingen voor de vakken in havo-vwo vanaf 2007>

Voor verdere informatie over dit vak:
SLO, Stichting Leerplanontwikkeling
Mevrouw Daniela Fasoglio
Postbus 2041, 7500 CA Enschede
Telefoon (053) 4840 285
E-mail: d.fasoglio@slo.nl

Inhoud
Voorwoord

5

1.

Inleiding

7

2.

Moderne Vreemde Talen in de nieuwe tweede fase

9

3.

De programma's voor havo en vwo: het centraal examen en
het schoolexamen

13

3.1
3.2
3.3

Het eindexamen
Het centraal examen
Het schoolexamen

13
13
14

4.

De eindtermen van het schoolexamen

15

5.

Het Europees Referentiekader en Taalprofielen

17

5.1
5.2
5.3

Het Europees Referentiekader
Taalprofielen
Eindexamenniveaus volgens het ERK

17
23
23

6.

De eindtermen van het schoolexamen: niveauindicaties

29

6.1
6.2
6.3

Domein B: Kijk- en luistervaardigheid
Domein C: Gespreksvaardigheid
Domein D: Schrijfvaardigheid

29
35
46

7.

Domein E: Literatuur

55

8.

Specifieke descriptoren, voorbeelden van opgaven en prestaties

59

8.1
8.2
8.3
8.4

Domein B: Kijk- en Luistervaardigheid
Gespreksvaardigheid
Schrijfvaardigheid
Voorbeelden nader bekeken: de expertmeeting

59
65
77
85

9.

Didactische aanwijzingen

87

9.1
9.2
9.3
9.4

Taken en taalonderwijs
Voorbeelden van taakgerichte benaderingswijzen
Het Europees Taalportfolio
De dilemma's van een mvt docent

87
88
91
91

10.

Mogelijkheden voor toetsing en weging (PTA)

95

11.

Afstemming met andere vakken

99

12.

Onderdelen naar keuze van de school

Literatuuropgave

101
103

Bijlage 1 Examenprogramma moderne vreemde talen en literatuur havo/vwo
105
Bijlage 2 Vergelijking niveau-omschrijvingen eindexamen-programma's met de
niveaus van het Europees Referentiekader
109

Voorwoord

De Handreiking voor het schoolexamen die voor u ligt, hoort bij de vernieuwingen die
in 2007 zullen ingaan in de tweede fase van het voortgezet onderwijs.
Basis voor deze vernieuwingen is de ministeriële nota Ruimte laten en keuzes bieden
in de tweede fase havo en vwo (2003), waarvan de leidende gedachte is dat scholen
meer vrijheid en keuzemogelijkheden moeten krijgen voor de invulling van hun
onderwijs in de tweede fase.
Daartoe zijn de examenprogramma’s voor alle vakken geglobaliseerd, wat wil zeggen
dat ze minder eindtermen en minder detaillering van eindtermen bevatten dan
voorheen het geval was.
Ook zijn alle vormvoorschriften voor het schoolexamen geschrapt. Docenten zijn nu,
binnen de wettelijke kaders, vrij hun schoolexamens naar eigen inzicht in te richten.
Bij dit laatste biedt SLO, op verzoek van OCW, steun in de vorm van handreikingen
per vak, waarvan dit er één is. De handreikingen bevatten suggesties en adviezen voor
de inrichting van het schoolexamen, die gezien het bovenstaande een nietvoorschrijvend karakter dragen.
Zij zijn gebaseerd op de expertise van de vakinhoudelijk medewerkers van SLO, en in
veel gevallen ook op overleg met de vakinhoudelijke vereniging en/of raadpleging van
het veld via Veldadvisering.
Iedere handreiking opent met een beschrijving van de positie van het vak in de
vernieuwde tweede fase, en een weergave van de veranderingen ten opzichte van het
nu nog vigerende examenprogramma.
Daarna wordt ingegaan op de overeenkomsten en verschillen tussen het havo- en het
vwo-programma, en op de verdeling van de leerstof over het centraal examen en het
schoolexamen (Dit bij de vakken waar het van toepassing is).
Vervolgens worden de eindtermen voor het schoolexamen uitgelegd en toegelicht.
De mogelijkheden voor toetsing van de eindtermen in het schoolexamen worden
geschetst, en suggesties worden gedaan voor weging van de verschillende toetsen.
Tenslotte wordt ingegaan op afstemmingsmogelijkheden met andere vakken in de
tweede fase, en wordt besproken welke mogelijkheden scholen vanaf 2007 hebben om
eigen onderdelen toe te voegen aan de onderdelen die in het schoolexamen wettelijk
voorgeschreven zijn.
We hopen dat onze handreikingen de weg naar de scholen zullen vinden, en dat ze
voor docenten een steun zullen zijn bij het zelf vormgeven van de inrichting van hun
schoolexamen.
Helge Bonset
projectleider Herziening examenprogramma’s havo/vwo
Hetty Mulder
programmamanager tweede fase
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1.

Inleiding

De structuur van de tweede fase wordt per 1 augustus 2007 ingrijpend aangepast.
De veranderingen zijn er op gericht om binnen de bestaande opzet van de tweede fase
havo/vwo zoveel mogelijk ruimte te scheppen voor eigen keuzes, en om versnippering
en overladenheid van het onderwijsprogramma tegen te gaan. De bedoeling is dat
scholen meer ruimte krijgen voor zaken waarvoor de tweede fase mede bedoeld was,
namelijk vaardigheidsonderwijs, zelfstandig en actief leren en vergroting van de
samenhang tussen de vakken.
Ook voor de moderne vreemde talen betekent de nieuwe tweede fase grote
veranderingen. Aan de ene kant verandert de positie van de talen in het curriculum,
hetgeen consequenties voor de tweede en de derde moderne vreemde taal zal hebben
(zie hoofdstuk 2). Aan de andere kant worden de examenprogramma’s en de
eindtermen grondig herzien; een beslissende rol speelt hierbij de koppeling aan de
niveaus van taalvaardigheid van het Europees Referentiekader (hierna afgekort in
ERK). Daarmee wordt het accent verlegd van kennis naar competentie: de
eindbeoordeling van de leerling richt zich in eerste instantie op wat de leerling in een
vreemde taal kan, lexicale en grammaticale kennis hebben in dit perspectief een
dienende functie.
Deze handreiking is bedoeld als instrument voor de docenten mvt-docent om inzicht
te krijgen in:
- de competentieniveaus van taalvaardigheid die de leerling aan het eind van zijn
traject dient te beheersen en wat deze concreet betekenen;
- welke kenmerken van producten en prestaties in een vreemde taal bij een bepaald
taalbeheersingsniveau horen en welke opgaven het competentieniveau van de
leerling zichtbaar kunnen maken.
Om het verhaal zo duidelijk en concreet mogelijk te maken is deze handreiking van
een aantal voorbeelden van opgaven in het Arabisch en Turks voorzien.
De verschuiving van 'kennen' naar 'kunnen', o.a. geïllustreerd door de koppeling van
de eindexamenprogramma’s aan de Europese taalniveaus, heeft uiteraard
consequenties voor de hele onderwijspraktijk: talenonderwijs richt zich niet meer
zozeer op het beheersen van leerstof, maar op het verwerven van competenties. Het
ERK biedt daarbij de richtlijnen voor het formuleren van doorlopende leerlijnen in het
taalverwervingsproces. Met deze publicatie willen wij de consequenties van deze
verschuiving op het niveau van het examenprogramma inzichtelijk maken.
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2.

Moderne Vreemde Talen in de
nieuwe tweede fase

De veranderingen voor de moderne vreemde talen in de nieuwe tweede fase per
augustus 2007 kunnen als volgt worden samengevat:
Benaming
Bij alle moderne vreemde talen wordt in de benaming het woord 'letterkunde' door het
woord 'literatuur' vervangen. De vakken heten dus voortaan 'Arabische/Turkse taal en
literatuur'.
Engelse Taal en Literatuur
Engels behoudt zijn positie in het gemeenschappelijk deel van het curriculum voor
resp. 360 slu bij havo en 400 slu bij vwo.
Duitse en Franse Taal en Literatuur
De belangrijkste veranderingen zitten in het afschaffen van de deelvakken en het
vervallen van een verplichte tweede moderne vreemde taal in het gemeenschappelijk
deel voor havo en voor gymnasium en van een derde moderne vreemde taal voor vwo.
Duits en Frans blijven verplichte vakken in de onderbouw van havo/vwo.
Arabische en Turkse Taal en Literatuur
De belangrijkste verandering in de tweede fase voor deze talen zit in de mogelijkheid
om elke moderne vreemde taal waar een examenprogramma voor bestaat als tweede
of derde moderne vreemde taal te kiezen, afhankelijk van het aanbod van de school.
Om de eindtermen te kunnen bereiken moet de taal wel al in de onderbouw zijn
gevolgd.
Gemeenschappelijk deel
De deelvakken Duits 1 en Frans 1 in het gemeenschappelijk deel worden zowel bij
havo als bij vwo afgeschaft.
Op het vwo komt er een tweede moderne vreemde taal als hele taal in het
gemeenschappelijk deel te staan. De leerling kiest daarbij uit het aanbod van de
school, dat kan bestaan uit Duits, Frans, Italiaans, Russisch, Spaans, Arabisch en
Turks. In principe heeft dus elke atheneumleerling naast Engels een tweede moderne
(vreemde) taal in het pakket.
Bij het gymnasium wordt de tweede moderne vreemde taal vervangen door Latijnse of
Griekse taal en literatuur.
Moderne vreemde talen in de profielen
Havo: binnen het profiel Cultuur en Maatschappij is de tweede moderne vreemde taal
een verplicht profielvak (400 slu). De derde moderne vreemde taal kan als
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profielkeuzevak worden gekozen (400 slu). De leerling moet in dit profiel één
'cultureel vak' kiezen tussen moderne vreemde taal, kunstvak of filosofie.
Binnen het profiel Economie en Maatschappij kan de tweede moderne vreemde taal als
profielkeuzevak worden genomen (400 slu). Dit was vóór 2007 niet mogelijk.
Vwo: binnen het profiel Cultuur en Maatschappij kan een moderne vreemde taal als
profielkeuzevak worden gekozen (480 slu). Ook bij het vwo moet de leerling in dit
profiel één 'cultureel vak' kiezen tussen moderne vreemde taal, kunstvak of filosofie.
Binnen het profiel Economie en Maatschappij kan een moderne vreemde taal als
profielkeuzevak worden genomen (480 slu) Dit was vóór 2007 niet mogelijk.
In het vrije deel kan een moderne vreemde taal zowel bij havo als bij vwo als
examenvak worden gekozen, eventueel ook in de variant elementair (deze laatste is
niet mogelijk voor Duits en Frans).
In het geheel vrije deel kan een moderne vreemde taal worden gekozen afhankelijk
van het aanbod van de school, eventueel ook in de variant elementair. Hier kunnen
ook talen waarvoor geen examenprogramma is hun plek vinden.
Voor bepaalde leerlingen wordt een ‘ontheffingsregeling’ ingevoerd. Een leerling kan
worden vrijgesteld van het volgen van onderwijs in de 2e moderne vreemde taal. Dit
geldt alleen voor zeer specifieke gevallen, namelijk:
de leerling heeft een stoornis die specifiek betrekking heeft op taal of een
zintuiglijke stoornis die effect heeft op taal;
de leerling heeft een andere moedertaal dan de Nederlandse taal of de Friese taal;
de leerling volgt onderwijs in het profiel Natuur en Techniek of het profiel Natuur
en Gezondheid en het onderwijs in die taal verhindert naar verwachting een
succesvolle afronding van de opleiding.
De school moet een heldere, eigen vrijstellingsregeling ontwerpen die past binnen de
aanwijzingen van de wet- en regelgeving.
Hieronder volgt een schematisch overzicht van de positie van de moderne vreemde
talen in de nieuwe tweede fase havo/vwo.
Havo

Gemeenschappelijk deel
Talen t/m schooljaar 2006/2007

SLU




360
160

Engelse taal en letterkunde
Frans 1 of Duits 1

Talen per 1 augustus 2007


Engelse taal en literatuur

SLU
360

Profiel Cultuur en Maatschappij
Talen t/m schooljaar 2006/2007

SLU



200

Frans 2 of Duits 2

Talen per 1 augustus 2007



Moderne vreemde taal als profielvak
(verplicht)
Profielkeuzevak - cultureel vak (keuze
uit kunstvak, filosofie of moderne
vreemde taal)

SLU
400
400

Profiel Economie en Maatschappij
Talen t/m schooljaar 2006/2007

SLU

Talen per 1 augustus 2007
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Profielkeuzevak (keuze uit moderne
vreemde taal, aardrijkskunde,
management en organisatie of
maatschappijwetenschappen)

SLU
400

(Geheel) vrij deel1
Talen in het keuzedeel t/m schooljaar
2006/2007

SLU

 Moderne vreemde taal of moderne
vreemde deeltaal 1 kan als examenvak
gekozen worden

360

Talen in het keuzedeel per 1 augustus 2007

SLU



Moderne vreemde taal kan als
examenvak gekozen worden

400



Moderne vreemde taal kan in het geheel
vrije deel worden gekozen (afhankelijk
van het aanbod van de school)

400

Vwo

Gemeenschappelijk deel
Talen t/m schooljaar 2006/2007

SLU





400
160
160

Engelse taal en letterkunde
Frans 1
Duits 1

Talen per 1 augustus 2007



Engelse taal en literatuur
2e Moderne vreemde taal (bij
gymnasium wordt deze vervangen door
Latijn of Grieks)

SLU
400
480

Profiel Cultuur en Maatschappij
Talen t/m schooljaar 2006/2007



Frans/Duits 2
Filosofie of Frans/Duits 2

SLU
320
320

Talen per 1 augustus 2007


Profielkeuzevak - cultureel vak (keuze
uit moderne vreemde taal, klassieke taal,
kunstvak of filosofie)

SLU
480

Profiel Economie en Maatschappij
Talen t/m schooljaar 2006/2007

SLU

Talen per 1 augustus 2007


Profielkeuzevak (keuze uit moderne
vreemde taal, aardrijkskunde,
management en organisatie,
maatschappijwetenschappen)

SLU
480

(Geheel) vrij deel
Talen in het keuzedeel t/m schooljaar
2006/2007

SLU

 Moderne vreemde taal kan als
examenvak gekozen worden

480

1

Talen in het keuzedeel per 1 augustus 2007

SLU



Moderne vreemde taal kan als
examenvak gekozen worden

480



Moderne vreemde taal kan in het geheel
vrije deel worden gekozen (afhankelijk
van het aanbod van de school)

480

Het vrije deel behoort tot het examenprogramma. De invulling van het geheel vrije deel is een keuze

van de school.
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3.

De programma's voor havo en
vwo: het centraal examen en
het schoolexamen

3.1

Het eindexamen

Het eindexamen bestaat uit het centraal examen en het schoolexamen.
Het examenprogramma bestaat uit de volgende domeinen:
Domein A
Domein B
Domein C
Domein D
Domein E
Domein F

Leesvaardigheid
Kijk- en luistervaardigheid
Gespreksvaardigheid
Schrijfvaardigheid
Literatuur
Oriëntatie op studie en beroep.

Ten opzichte van de tot 2007 geldende examenprogramma’s mvt zijn de meest in het
oog springende veranderingen:
Luistervaardigheid is Kijk- en luistervaardigheid geworden.
Gespreksvaardigheid is onderverdeeld in twee subdomeinen: Gesprekken voeren
en spreken.
De handelingsdelen komen niet meer voor.
Per domein en eventueel subdomein is slechts één globale eindterm geformuleerd.
Er is geen eindterm voor Domein F.

3.2

Het centraal examen

Het centraal examen heeft betrekking op domein A, Leesvaardigheid. De onderstaande
globale eindterm geldt voor zowel havo als vwo.
1. De kandidaat kan:
- aangeven welke informatie relevant is, gegeven een vaststaande behoefte;
- de hoofdgedachte van een tekst(gedeelde) aangeven;
- de betekenis van belangrijke elementen van een tekst aangeven;
- relaties tussen delen van een tekst aangeven;
- conclusies trekken met betrekking tot intenties, opvattingen en gevoelens van
de auteur.
De CEVO stelt het aantal en de tijdsduur van de zittingen van het centraal examen
vast. De CEVO maakt een specificatie bekend van de examenstof van het centraal
examen, waarbij in elk geval het niveau in termen van het Europees Referentiekader
wordt vastgesteld.
Voor niveauspecificaties en voorbeelden van opgaven wordt verwezen naar de
publicatie van de CEVO ‘Moderne vreemde talen voor havo en vwo - Herziening
examenprogramma. Syllabus centraal examen met ingang van 2009’. Utrecht 2006.
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3.3

Het schoolexamen

Het schoolexamen heeft betrekking op:
de domeinen en subdomeinen waarop het centraal examen geen betrekking heeft;
indien het bevoegd gezag daarvoor kiest: één of meer domeinen of subdomeinen
waarop het centraal examen betrekking heeft;
indien het bevoegd gezag daarvoor kiest: andere vakonderdelen, die per kandidaat
kunnen verschillen.
Voor Arabisch en Turks bestaat het schoolexamen uit een examendossier met
tenminste de volgende onderdelen, die tezamen de eindtermen toetsen.
a. Toets kijk- en luistervaardigheid
b. Toets gespreksvaardigheid
c. Toets schrijfvaardigheid

Het schoolexamen kan verder ook andere examenonderdelen bevatten naar keuze van
de school. In hoofdstuk 12 wordt nader ingegaan op de keuzemogelijkheden.
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4.

De eindtermen van het
schoolexamen

Ook onderstaande globale eindtermen gelden voor zowel havo als vwo.2 Dit houdt
natuurlijk niet in, dat de examens dezelfde moeilijkheidsgraad zouden moeten hebben.
De specificaties ontleend aan het Europees Referentiekader en Taalprofielen zijn hierbij
het middel om te differentiëren. Zie verder hoofdstuk 5 en 6.

Domein B: Kijk- en luistervaardigheid
2. De kandidaat kan:
- aangeven welke informatie relevant is, gegeven een vaststaande behoefte;
- de hoofdgedachte van een tekst aangeven;
- de betekenis van belangrijke elementen van een tekst aangeven;
- conclusies trekken met betrekking tot intenties, opvattingen en gevoelens
van de spreker(s);
- anticiperen op het meest waarschijnlijke vervolg van een gesprek;
- aantekeningen maken als strategie om een tekst aan te pakken.

Domein C: Gespreksvaardigheid

Subdomein C1: Gesprekken voeren
3. De kandidaat kan:
- adequaat reageren in sociale contacten met doeltaalgebruikers;
- informatie vragen en verstrekken;
- uitdrukking geven aan gevoelens;
- zaken of personen beschrijven en standpunten en argumenten verwoorden;
- strategieën toepassen om een gesprek voortgang te doen vinden.

Subdomein C2: Spreken
4. De kandidaat kan verworven informatie adequaat presenteren met het oog op doel
en publiek, en daarbij zaken of personen beschrijven en standpunten en
argumenten verwoorden.

2

Zie voor officieel examenprogramma bijlage 1.
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Domein D: Schrijfvaardigheid

Subdomein D1: Taalvaardigheden
5. De kandidaat kan:
- adequaat reageren in schriftelijke contacten met doeltaalgebruikers;
- informatie vragen en verstrekken;
- verworven informatie adequaat presenteren met het oog op doel en
publiek, en daarbij zaken of personen beschrijven en uitdrukking geven aan
gevoelens en standpunten verwoorden;
- een verslag schrijven.
Voor havo geldt dit laatste alleen voor Turkse taal en literatuur.

Subdomein D2: Strategische vaardigheden
6. De kandidaat kan met behulp van:
- een tekstverwerkingsprogramma een tekst schrijven;
- (elektronisch) naslagmateriaal teksten opstellen.

Domein E: Literatuur

Subdomein E1: Literaire ontwikkeling
7. De kandidaat kan beargumenteerd verslag uitbrengen van zijn leeservaringen met
ten minste drie literaire werken.

Subdomein E2: Literaire begrippen (alleen vwo)
8. De kandidaat kan literaire tekstsoorten herkennen en onderscheiden, en literaire
begrippen hanteren in de interpretatie van literaire teksten.

Subdomein E3: Literatuurgeschiedenis (alleen vwo)
9. De kandidaat kan een overzicht geven van de hoofdlijnen van de
literatuurgeschiedenis en de gelezen literaire werken plaatsen in dit historisch
perspectief.
Voor het domein Literatuur kiest de school tussen twee mogelijkheden:
a) één cijfer voor het vak literatuur op de cijferlijst plaatsen;
b) de cijfers voor literatuur-onderdelen mee laten wegen bij de berekening van een
eindcijfer voor de verschillende talen.
Als er voor de eerste optie wordt gekozen, dan wordt het cijfer voor het vak literatuur
voor de uitslagbepaling opgenomen in het zogenaamde combinatiecijfer.
Zie ook hoofdstuk 7 van deze publicatie.

Domein F: Oriëntatie op studie en beroep
Dit domein bevat geen eindterm.
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5.

Het Europees Referentiekader
en Taalprofielen

De examenprogramma’s havo en vwo zijn vanaf 2007 gekoppeld aan het Europees
Referentiekader (ERK). Hierdoor zijn de globaal geformuleerde eindtermen voorzien
van niveauaanduidingen. Hierbij is mede gebruik gemaakt van het document
Taalprofielen (Liemberg en Meijer, 2004). In dit hoofdstuk worden eerst beide
documenten nader toegelicht. Daarna worden de niveauspecificaties van de tot 2007
geldende examenprogramma’s voor de schoolexamens Arabisch en Turks gerelateerd
aan het ERK. De analyse die tot deze koppeling heeft geleid is te vinden in de bijlage.

5.1

Het Europees Referentiekader

Oorsprong en doel
Aan de basis voor de ontwikkeling van het ERK stond een conferentie die in 1991 in
Zwitserland plaats vond en waarop werd besloten een zogenoemd 'Common European
Framework of Reference' (CEFR) te ontwikkelen. Een dergelijk document moest als
doel hebben:
• de samenwerking tussen allerlei Europese onderwijsinstituten in de verschillende
landen te stimuleren;
• een stevige basis te vormen voor een bilaterale erkenning van taalkwalificaties
(diploma's, certificaten);
• leerlingen, studenten, leraren, ontwikkelaars van cursussen en materialen,
testinstituten en onderwijsmanagers behulpzaam te zijn bij hun activiteiten.
Om deze doelen te kunnen bereiken werd een systeem van niveaus voor
taalvaardigheid ontwikkeld, dat overal in Europa gehanteerd zou moeten worden.
Het streven naar meer samenhang in de taalniveaus van de verschillende Europese
landen is niet nieuw. Reeds in 1980 verscheen bij de Raad van Europa (Straatsburg) in
verschillende talen een niveaubeschrijving, die als 'drempelniveau' (Threshold Level,
Kontaktschwelle, Niveau Seuil) onder andere een rol speelde bij de beschrijving van de
toenmalige niveaus voor mavo-C en mavo-D.

Het Europees Referentiekader: zes niveaus, vijf 'gebruiksterreinen'
(taalvaardigheden)
Het ERK beschrijft de taalvaardigheden op basis van vijf 'gebruiksterreinen' oftewel
taalvaardigheden: luisteren, lezen, gesprekken voeren, spreken en schrijven. Voor deze
taalvaardigheden worden zes competentieniveaus beschreven die in het Europese
document de volgende namen hebben gekregen:
* Breakthrough
* Waystage
* Threshold
* Vantage
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*
*

Effective operational proficiency
Mastery.

Een paar van de oorspronkelijke namen uit het document van de Raad van Europa
(Waystage, Vantage) laten zich moeilijk vertalen. Wanneer we ze echter koppelen aan
de klassieke indeling van een basisniveau, een middenniveau en een gevorderd
niveau, ontstaat er een vertakt systeem dat begint bij een eerste opdeling in drie brede
niveaus A, B en C. Deze worden verder onderverdeeld in A1, A2, B1, B2, C1 en C2. Zo
wordt geïllustreerd hoe de niveaus samenhangen:
A
Basisgebruiker
/
A1
Breakthrough

\
A2
Waystage

B
Onafhankelijke gebruiker
/
B1
Threshold

\
B2
Vantage

C
Vaardige gebruiker
/
C1
Effective Proficiency

\
C2
Mastery

Voor het eerste niveau is slechts beginnerskennis vereist (A1). Vervolgens klimt het
niveau op tot C2 dat een vrijwel perfecte beheersing beschrijft ('volledige beheersing',
Trim, 1978). Deze niveaus worden ondertussen overal in Europa gehanteerd en dus
ook in het buitenland begrepen. Zo wordt internationale vergelijking van taalniveaus
tussen de verschillende landen mogelijk.
Globale beschrijving van de taalvaardigheden op de zes niveaus
In de onderstaande tabel worden de niveaus gepresenteerd in globale schalen, die de
systematiek en het niveau duidelijk moeten maken aan niet-specialisten. Deze schalen
geven een globaal beeld van de competenties waarover een taalleerder moet
beschikken als hij dit niveau 'heeft'. In deze niveaus komen alle vaardigheden voor, zij
het tamelijk globaal.

C2

Kan vrijwel alles wat hij hoort of leest gemakkelijk begrijpen. Kan
informatie die afkomstig is van verschillende gesproken en geschreven
bronnen samenvatten, argumenten reconstrueren en hiervan
samenhangend verslag doen. Kan zichzelf spontaan, vloeiend en precies
uitdrukken en kan hierbij fijne nuances in betekenis, zelfs in complexere
situaties, onderscheiden.

C1

Kan een uitgebreid scala van veeleisende, lange teksten begrijpen en de
impliciete betekenis herkennen. Kan zichzelf vloeiend en spontaan
uitdrukken zonder daarvoor aantoonbaar naar uitdrukkingen te moeten
zoeken. Kan flexibel en effectief met taal omgaan ten behoeve van
sociale, academische en beroepsmatige doeleinden. Kan een duidelijke,
goed gestructureerde en gedetailleerde tekst over complexe onderwerpen
produceren en daarbij gebruikmaken van organisatorische structuren en
verbindingswoorden.

Vaardige
gebruiker
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B2

Kan de hoofdgedachte van een ingewikkelde tekst begrijpen, zowel over
concrete als over abstracte onderwerpen, met inbegrip van technische
besprekingen in het eigen vakgebied. Kan zo vloeiend en spontaan
reageren dat een normale uitwisseling met moedertaalsprekers mogelijk is
zonder dat dit voor een van de partijen inspanning met zich meebrengt.
Kan duidelijke, gedetailleerde tekst produceren over een breed scala van
onderwerpen; kan een standpunt over een actuele kwestie uiteenzetten en
daarbij ingaan op de voor- en nadelen van diverse opties.

B1

Kan de belangrijkste punten begrijpen uit duidelijke standaardteksten over
vertrouwde zaken die regelmatig voorkomen op het werk, op school en in
de vrije tijd. Kan zich redden in de meeste situaties die kunnen optreden
tijdens het reizen in gebieden waar de betreffende taal wordt gesproken.
Kan een eenvoudige lopende tekst produceren over onderwerpen die
vertrouwd of die van persoonlijk belang zijn. Kan een beschrijving geven
van ervaringen en gebeurtenissen, dromen, verwachtingen en ambities en
kan kort redenen en verklaringen geven voor meningen en plannen.

A2

Kan zinnen en regelmatig voorkomende uitdrukkingen begrijpen die
verband hebben met zaken van direct belang (bijvoorbeeld
persoonsgegevens, familie, winkelen, plaatselijke geografie, werk). Kan
communiceren in simpele en alledaagse taken die een eenvoudige en
directe uitwisseling over vertrouwde en alledaagse kwesties vereisen. Kan
in eenvoudige bewoordingen aspecten van de eigen achtergrond, de
onmiddellijke omgeving en kwesties op het gebied van directe behoeften
beschrijven.

A1

Kan vertrouwde dagelijkse uitdrukkingen en basiszinnen gericht op de
bevrediging van concrete behoeften begrijpen en gebruiken. Kan zichzelf
aan anderen voorstellen en kan vragen stellen en beantwoorden over
persoonlijke gegevens zoals waar hij/zij woont, mensen die hij/zij kent en
dingen die hij/zij bezit. Kan op een simpele wijze reageren, aangenomen
dat de andere persoon langzaam en duidelijk praat en bereid is om te
helpen.

Onafhankelijke
gebruiker

Basisgebruiker

Nadere concretisering in descriptoren
Een verdere concretisering van deze algemene beheersingsniveaus vormen de globale
en specifieke of gedetailleerde descriptoren. Deze zijn rechtstreeks afgeleid van het
algemene beheersingsniveau zoals dat voor alle vaardigheden is geformuleerd. Zo
ontstaat een samenhangend stelsel van doelen voor het vreemdetalenonderwijs in
Europa. De niveaus zijn overigens cumulatief, dat wil zeggen dat beheersing op een
bepaald niveau inhoudt dat alles wat op een onderliggend niveau ligt, óók wordt
beheerst.
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Voor de vijf taalvaardigheden worden de volgende globale descriptoren
onderscheiden:
Luisteren
•
•
•
•

Gesprekken tussen moedertaalsprekers verstaan
Luisteren als lid van een live publiek
Luisteren naar aankondigingen en instructies
Luisteren naar tv, video- en geluidsopnames

Lezen
•
•
•
•

Correspondentie lezen
Oriënterend lezen
Lezen om informatie op te doen
Instructies lezen

Gesprekken voeren
•
•
•
•

Informele gesprekken
Bijeenkomsten en vergaderingen
Zaken regelen
Informatie uitwisselen

Spreken
•
•

Monologen
Een publiek toespreken

Schrijven
•
•
•
•

Correspondentie
Aantekeningen, berichten, formulieren
Verslagen en rapporten
Vrij schrijven

Elk van deze globale descriptoren wordt weer onderverdeeld in gedetailleerde (of
specifieke) descriptoren in de vorm van zogenoemde can-do statements. Al deze cando statements zijn ingebed in contexten van bepaalde situaties binnen domeinen
waarin 'het sociale leven is geordend' (Council of Europe 2001, pag. 45). In het ERK
worden tenminste de volgende domeinen onderscheiden:
• persoonlijk domein
• publiek domein
• professioneel domein
• educatief domein.
Overzichten met daarin voor elk domein voorbeelden van situaties completeren het
beeld van een mogelijk taalgebruik. De situaties illustreren onder welke
omstandigheden en met welk doel de vreemde taal kan worden gebruikt.
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De bandbreedte van de niveaus
Een verdere detaillering van de niveaus maakt het mogelijk binnen de bandbreedte
van het niveau nuances aan te brengen. Het ERK maakt in de schalen met de
descriptoren onderscheid tussen de zogenoemde 'criteriumniveaus' (zoals A2, B1 of
B2) en de 'plusniveaus' (bijvoorbeeld A2+ of B1+). Nemen we als voorbeeld A2, dan
geeft het ERK voor bijvoorbeeld luisteren het volgende onderscheid voor deze twee
niveaus aan:

A2

Kan genoeg begrijpen om te kunnen voldoen aan behoeften van concrete aard,
wanneer er helder en langzaam wordt gearticuleerd.
Kan frasen en uitdrukkingen begrijpen die verband houden met zaken van de
meest directe prioriteit (elementaire persoons- en familiegegevens,
boodschappen doen, plaatselijke geografie, werk), wanneer er helder en
langzaam wordt gearticuleerd.

De 'kan-beschrijving' onder de streep wordt beschouwd als het 'criteriumniveau' (A2
of A2.1), boven de horizontale streep is een beschrijving van het 'plusniveau' (A2.2. of
A2+).
In de tabellen met niveau-indicaties van de examenprogramma's in termen van het
ERK is eveneens sprake van een +niveau (A2+, B1+ of B2+) voor de twee domeinen
voor gespreksvaardigheid. Het ERK beschrijft dit +niveau als een zeer goede A2, B1 of
B2. (ERK, pag. 34). Het gaat bij deze +niveaus dus om prestaties die nog binnen de
bandbreedte van het betreffende niveau vallen, maar die zich in kwantiteit en
kwaliteit kunnen onderscheiden (bijvoorbeeld A2+: meer actieve deelname aan
gesprekken). In het volgende overzicht wordt een indicatie gegeven van de verschillen
tussen de voor de tweede fase relevante ERK-niveaus en daarbij behorende
plusniveaus.
A2 of A2.1
Descriptoren van sociale functies o.a.:
• eenvoudige beleefdheidsvormen om mensen te
begroeten en aan te spreken;
• zeer korte sociale gesprekken voeren; mensen
begroeten en vragen hoe zij het maken en
reageren op nieuws.
Maar ook:
• eenvoudige transacties doen in winkels;
• eenvoudige inlichtingen verkrijgen;
• de weg vragen en wijzen.

⏐ 21

A2.2 of A2+
Zeer goede A2 prestatie, dat wil zeggen
meer actieve deelname aan gesprekken zoals:
• eenvoudige face to face gesprekken beginnen,
gaande houden en beëindigen;
• zich verstaanbaar maken en ideeën en
informatie uitwisselen over vertrouwde
onderwerpen in voorspelbare alledaagse
situaties, mits de gesprekspartner indien nodig
helpt.
Maar ook meer mogelijkheden om een monoloog
te voeren, zoals bijvoorbeeld:
• korte, elementaire beschrijvingen geven van
gebeurtenissen en activiteiten;
• huisdieren en persoonlijke bezittingen
beschrijven.

B1 of B1.1
Interactie kunnen onderhouden en overbrengen
wat men wil overbrengen, bijvoorbeeld:
• persoonlijke gezichtspunten en meningen geven
of achterhalen in een informeel gesprek met
vrienden;
• een breed scala van eenvoudige taal flexibel
benutten om veel onder woorden te brengen van
wat hij of zij wil uitdrukken.
Maar ook de vaardigheid om problemen in het
dagelijks leven op te lossen, zoals:
• zich redden in minder alledaagse situaties in
het openbaar vervoer;
• onvoorbereid in gesprek gaan over vertrouwde
onderwerpen;
• een klacht indienen.

B1.2. of B1+
Zeer goede B1 prestatie.
Hier gelden dezelfde twee aspecten als bij B1
aangevuld met descriptoren met nadruk op het
uitwisselen van de hoeveelheid informatie,
bijvoorbeeld:
• een kort verhaal, artikel, voordracht, discussie,
vraaggesprek of documentaire samenvatten,
vertellen wat hij of zij ervan vindt en vragen
over details beantwoorden;
• beschrijven hoe iets moet worden gedaan, met
gedetailleerde aanwijzingen.

B2 of B2.1
Descriptoren op dit niveau vertegenwoordigen
breuk met inhoud tot nu toe. Aan de onderkant
ligt de nadruk bijvoorbeeld op effectief
argumenteren, zoals:
• actief meedoen aan ongedwongen discussies in
vertrouwde contexten en daarbij commentaar
geven, helder standpunten uitdragen,
alternatieven beoordelen en hypothesen
opstellen en erop reageren;
• een argument ontwikkelen onder verwijzing
naar redenen om voor of tegen een bepaald
standpunt te zijn.
Maar ook nieuwe aandachtsgebieden zoals het zich
staande houden in het sociale gesprek:
• op natuurlijke wijze, vloeiend en effectief
converseren;
• zich aanpassen bij de veranderingen van
richting, stijl en nadruk die gebruikelijk zijn in
conversatie.
En ook een nieuwe mate van taalbewustzijn:
• fouten verbeteren die tot onbegrip of
misverstanden hebben geleid;
• over het algemeen vergissingen en fouten
corrigeren zodra hij of zij zich ervan bewust is.

B2.2 of B2+
Een zeer goed B2 niveau.
Nadruk op argumenteren, effectieve sociale
gesprekken en taalbewustzijn blijft. Daar komt
echter nieuwe graad van gesprekscompetentie bij,
bijvoorbeeld:
• eigen bijdragen bekwaam in verband brengen
met die van anderen.
De coherentie en cohesie is groter, bijvoorbeeld
door:
• een beperkt aantal samenbindende elementen
gebruiken om zinnen vloeiend met elkaar te
verbinden tot een helder en samenhangend
betoog.
En meer descriptoren over onderhandelingen,
bijvoorbeeld:
• het formuleren van een pleidooi voor
schadevergoeding, met gebruikmaking van
overtuigende taal en eenvoudige argumenten
voor genoegdoening;
• helder verklaren wat de grenzen van een
concessie zijn.
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5.2

Taalprofielen

Om de eindtermen van het examenprogramma te kunnen 'vertalen' in niveaus van het
Europees Referentiekader is gebruik gemaakt van Taalprofielen. Taalprofielen zijn in
opdracht van het Ministerie van OCW gemaakt en door Cito gevalideerd3. Ze geven
een overzicht van alle niveaus van het ERK geïllustreerd met can-do statements die
van voorbeelden van concrete taalgebruiksituaties zijn voorzien.
Taalprofielen zijn opgebouwd per vaardigheid. Voor elke vaardigheid worden de
volgende zaken beschreven.
• Het ERK-niveau. Hier wordt een beschrijving gegeven van het algemene
beheersingsniveau dat moet worden getoond bij een bepaald niveau.
• De tekstkenmerken, receptief en (waar van toepassing) productief. Om teksten te
kunnen 'toewijzen' aan een bepaald niveau, noemt het ERK een aantal
kenmerkende criteria waaraan een tekst binnen dat niveau moet voldoen. Die
criteria hebben o.a. betrekking op onderwerp, woordgebruik en zinsbouw, tempo
en articulatie (bij orale teksten), tekstindeling en tekstlengte. Bij de productieve
vaardigheden horen ook criteria zoals grammaticale correctheid en coherentie.
• De te hanteren strategieën. Hierbij gaat het erom dat de taalleerder een aantal
receptieve strategieën hanteert die hem helpen de tekst te begrijpen. Kernwoorden
daarbij zijn signalen herkennen en interpreteren.
• De globale descriptoren. Deze descriptoren zijn ingedeeld volgens de al eerder
vermelde clustering.
• De gedetailleerde descriptoren. Deze descriptoren beschrijven precies wat een
taalleerder op een bepaald niveau moet kunnen (laten zien).
• Voorbeelden van taalgebruiksituaties. Voor elk van de gedetailleerde descriptoren
zijn taalgebruiksituaties opgenomen. Daarbij gaat het om voorstelbare
communicatieve situaties waarin de taalleerder terecht kan komen en waarin
hij/zij het bij het niveau behorend gedrag moet vertonen.

5.3

Eindexamenniveaus volgens het ERK

Voor de niveaus A2 tot en met C1 volgen hier de beschrijvingen van het algemene
beheersingsniveau uit Taalprofielen. C2 is daarin niet opgenomen. Bij C2 gaat het om
een hoog vaardigheidsniveau dat veelal pas bereikt wordt na een aantal jaren leven en
werken in een land waar de vreemde taal gesproken wordt of na een academische
opleiding in de vreemde taal. Voor het schoolonderwijs is dit niveau niet relevant. In
Taalprofielen is het dan ook niet uitgewerkt.

3

De ontwikkelde descriptoren zijn door Citogroep getest op validiteit. In de eerste valideringsronde liet

een willekeurig samengestelde groep van 18 talendocenten een grote mate van onderlinge
overeenstemming zien (gemiddeld 0.79), en bleek de groep als geheel de can do-statements vrijwel net
zo te beoordelen als de samenstellers van Taalprofielen (gemiddeld 0,91). Achttien van de in totaal 219
descriptoren bleken iets minder goed te functioneren. Na bijstelling is een tweede valideringsronde
uitgevoerd, waaraan 20 docenten deelnamen. De tweede ronde liet hetzelfde totaalbeeld zien als de
eerste. Van de 18 bijgestelde descriptoren functioneerden 12 beter en 6 hetzelfde. Zeven andere
descriptoren functioneerden in de tweede ronde slechter dan in de eerste. Uit het ijkingsonderzoek is
gebleken dat een willekeurige groep docenten mvt het in grote mate eens is over het toewijzen van de
descriptoren plus voorbeelden aan een beheersingsniveau uit het ERK, zelfs als voor overeenstemming
een 'strenge' norm wordt gehanteerd.
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De niveaubeschrijvingen van de examenprogramma’s voor havo/vwo geldend tot 2007
zijn geanalyseerd en vergeleken met de niveaus van het ERK (Bijlage 2). Deze analyse
geeft als resultaat per vaardigheid de volgende niveaus waarop zich het eindexamen
voor havo en voor vwo moet bevinden.

Domein B: Kijk- en Luistervaardigheid
Voor de kijk- en luistervaardigheid zijn de eindexamenprogramma’s te plaatsen op de
volgende niveaus van het ERK:*
Kijk- en Luistervaardigheid

A1

A2

B1

B2

C1

vwo

Arabisch

B1

B2

Turks

B1

B2

Kan vertrouwde woorden en basiszinnen begrijpen die zichzelf, zijn/haar
familie en directe concrete omgeving betreffen, wanneer de mensen
langzaam en duidelijk spreken.
Kan zinnen en de meest frequente woorden begrijpen die betrekking hebben
op gebieden die van direct persoonlijk belang zijn (bijvoorbeeld
basisinformatie over zichzelf en zijn/haar familie, winkelen, plaatselijke
omgeving, werk). Kan de belangrijkste punten in korte, duidelijke,
eenvoudige boodschappen en aankondigingen volgen.
Kan de hoofdpunten begrijpen wanneer in duidelijk uitgesproken
standaardtaal wordt gesproken over vertrouwde zaken die hij/zij regelmatig
tegenkomt op zijn/haar werk, school, vrije tijd enz. 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 wordt gesproken.
Kan een langer betoog en lezingen begrijpen en zelfs complexe redeneringen
volgen, wanneer het onderwerp redelijk vertrouwd is. Kan de meeste nieuwsen actualiteitenprogramma’s op de tv begrijpen. Kan het grootste deel van
films in standaardtaal begrijpen.
Kan een langer betoog begrijpen, zelfs wanneer dit niet duidelijk
gestructureerd is en wanneer relaties slechts impliciet zijn en niet expliciet
worden aangegeven. Kan zonder al teveel inspanning tv-programma’s en
films begrijpen.

* zie bijlage 2
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havo

Domein C: Gespreksvaardigheid
Voor de gespreksvaardigheid zijn de eindexamenprogramma’s te plaatsen op de
volgende niveaus van het ERK:*
Gespreksvaardigheid
havo

vwo

Arabisch

B1

B1+

Turks

B1+

B2

Subdomein C1: Gesprekken voeren

A1

A2

B1

B2

C1

Kan deelnemen aan een eenvoudig gesprek, wanneer de gesprekspartner
bereid is om zaken in een langzamer spreektempo te herhalen of opnieuw te
formuleren en helpt bij het formuleren van wat de spreker probeert te
zeggen. Kan eenvoudige vragen stellen en beantwoorden die een directe
behoefte of zeer vertrouwde onderwerpen betreffen.
Kan communiceren over eenvoudige en alledaagse taken die een eenvoudige
en directe uitwisseling van informatie over vertrouwde onderwerpen en
activiteiten betreffen. Kan zeer korte sociale gesprekken aan, alhoewel hij/zij
gewoonlijk niet voldoende begrijpt om het gesprek zelfstandig gaande te
houden.
Kan de meeste situaties aan die zich kunnen voordoen tijdens een reis in het
gebied waar de betreffende taal wordt gesproken. Kan onvoorbereid
deelnemen aan een gesprek over onderwerpen die vertrouwd zijn, of
zijn/haar persoonlijke belangstelling hebben of die betrekking hebben op het
dagelijks leven (bijvoorbeeld familie, hobby’s, werk, reizen en actuele
gebeurtenissen).
Kan zodanig deelnemen aan een vloeiend gesprek, dat normale uitwisseling
met moedertaalsprekers redelijk mogelijk is. Kan binnen een vertrouwde
context actief deelnemen aan een discussie en hierin standpunten uitleggen
en ondersteunen.
Kan zich vloeiend en spontaan uitdrukken zonder merkbaar naar
uitdrukkingen te hoeven zoeken. Kan de taal flexibel en effectief gebruiken
voor sociale en professionele doeleinden. Kan ideeën en meningen met
precisie formuleren en zijn/haar bijdrage vaardig aan die van andere sprekers
relateren.

* zie bijlage 2
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Subdomein C2: Spreken
A1

A2

B1

B2

C1

Kan eenvoudige uitdrukkingen en zinnen gebruiken om de eigen
woonomgeving en de mensen in de naaste omgeving te beschrijven.
Kan een reeks uitdrukkingen en zinnen gebruiken om in eenvoudige
bewoordingen familie en andere mensen, leefomstandigheden, opleiding en
huidige of meest recente baan te beschrijven.
Kan uitingen op een eenvoudige manier aan elkaar verbinden, zodat hij/zij
ervaringen, gebeurtenissen, dromen, verwachtingen en ambities kan
beschrijven. Kan in het kort redenen en verklaringen geven voor meningen
en plannen. Kan een verhaal vertellen of de plot van een boek of film
weergeven en zijn/haar reacties beschrijven.
Kan duidelijke, gedetailleerde beschrijvingen presenteren over een breed
scala van onderwerpen die betrekking hebben op zijn/haar interessegebied.
Kan een standpunt over een actueel onderwerp verklaren en de voor- en
nadelen van diverse opties uiteenzetten.
Kan duidelijke, gedetailleerde beschrijvingen geven over complexe
onderwerpen en daarbij subthema’s integreren, specifieke standpunten
ontwikkelen en het geheel afronden met een passende conclusie.

In de tabellen met de overzichten van het niveau van de examenprogramma's voor de
twee domeinen voor gespreksvaardigheid is sprake van een +niveau (A2+, B1+ of
B2+). Het ERK beschrijft dit niveau als een zeer goede A2, B1 of B2, aangevuld met
een aantal descriptoren waarin bijvoorbeeld bij B1+ 'de nadruk ligt op de uitwisseling
van hoeveelheden informatie' (ERK, pag. 34). Het gaat bij deze +niveaus dus om
prestaties die nog binnen de bandbreedte van het betreffende niveau vallen, maar die
zich in kwantiteit kunnen onderscheiden (bijvoorbeeld A2+: meer actieve deelname
aan gesprekken). Zie ook hoofdstuk 5.1.
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Domein D: Schrijfvaardigheid
Voor de schrijfvaardigheid zijn de eindexamenprogramma’s te plaatsen op de
volgende niveaus van het ERK:*
Schrijfvaardigheid

A1

A2

B1

B2

C1

havo

vwo

Arabisch

A2+

B1

Turks

B1

B2

Kan een korte, eenvoudige mededeling doen, bijvoorbeeld voor het zenden
van vakantiegroeten. Kan op formulieren persoonlijke details invullen,
bijvoorbeeld naam, nationaliteit en adres op een inschrijvingsformulier
noteren.
Kan korte, eenvoudige notities en boodschappen opschrijven. Kan een zeer
eenvoudige persoonlijke brief schrijven, bijvoorbeeld om iemand voor iets te
bedanken.
Kan een eenvoudige, samenhangende tekst schrijven over onderwerpen die
vertrouwd of van persoonlijk belang zijn. Kan persoonlijke brieven schrijven
waarin ervaringen en indrukken beschreven worden.
Kan een duidelijke, gedetailleerde tekst schrijven over een breed scala van
onderwerpen die de persoonlijke interesse van de schrijver hebben. Kan een
opstel of verslag schrijven, informatie doorgeven of redenen aanvoeren ter
ondersteuning vóór of tegen een specifiek standpunt. Kan brieven schrijven
waarin het persoonlijk belang van ervaringen en indrukken aangegeven
wordt.
Kan zich in duidelijke, goed gestructureerde tekst uitdrukken en uitgebreid
standpunten uiteenzetten. Kan in een brief, een opstel of een verslag
gedetailleerde uiteenzettingen schrijven over complexe onderwerpen en
belangrijke punten benadrukken. Kan verschillende soorten teksten schrijven
in een zelfverzekerde, persoonlijke stijl die aangepast is aan de lezer die
hij/zij in gedachten heeft.

Voor de specifieke descriptoren voor luisteren, gesprekken voeren, spreken en
schrijven, en voorbeelden van opgaven wordt verwezen naar de hoofdstukken 6 en 8.

* zie bijlage 2
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6.

De eindtermen van het
schoolexamen:
niveauindicaties

In dit hoofdstuk worden de eindtermen van de examenprogramma’s en de niveaus
voor de schoolexamens Arabisch en Turks vergeleken met de descriptoren en de
niveaus van het Europees Referentiekader. Met behulp van deze vergelijking wordt
duidelijk gemaakt op welk niveau van het Europees Referentiekader zich de
eindtermen voor havo en vwo bevinden. Vervolgens worden per vaardigheid
niveauspecificaties uitgewerkt. Ten behoeve van de overzichtelijkheid is dezelfde
indeling gehanteerd die ook in 'Taalprofielen' is gebruikt. In hoofdstuk 8 worden
voorbeelden van opgaven voor Arabisch en Turks gegeven met bijbehorende
uitwerkingen als illustratie van de niveaus.
In hoofdstuk 2 hebben we al aangegeven welke de meest in het oog springende
veranderingen ten opzichte van de tot 2007 geldende examenprogramma's moderne
vreemde talen zijn:
• luistervaardigheid is kijk- en luistervaardigheid geworden;
• gespreksvaardigheid is onderverdeeld in twee subdomeinen: gesprekken voeren en
spreken (monoloog);
• de handelingsdelen komen niet meer voor;
• per domein en eventueel subdomein is slechts één globale eindterm geformuleerd;
• er is geen eindterm voor Domein F.
In de volgende paragrafen wordt allereerst ingegaan op een mogelijke uitwerking van
de globale eindterm om vervolgens een niveauindicatie te geven van de betreffende
eindterm in termen van het Europees Referentiekader.
Belangrijk is te beseffen dat deze interpretatie van de eindtermen van het
schoolexamen niet bindend is. Wat hier aangeboden wordt, heeft het karakter van een
voorbeeld, suggestie, advies - kortom: van een handreiking.
Dat geldt voor dit hoofdstuk, maar ook voor alle hierna volgende.

6.1

Domein B: Kijk- en luistervaardigheid

Eindterm 2
De kandidaat kan:
• aangeven welke informatie relevant is, gegeven een vaststaande behoefte;
• de hoofdgedachte van een tekst(gedeelte) aangeven;
• de betekenis van belangrijke elementen van een tekst aangeven;
• conclusies trekken met betrekking tot intenties, opvattingen en gevoelens van de
auteur;
• anticiperen op het meest waarschijnlijke vervolg van een gesprek;
• aantekeningen maken als strategie om een tekst aan te pakken.

⏐ 29

Uitwerking van het examenprogramma
De luistervaardigheid wordt - door de bank genomen - door scholen getoetst met door
docenten zelf ontwikkeld materiaal of met behulp van door het Cito ontwikkelde
luistertoetsen. Deze toetsen moeten in principe aan een aantal inhoudelijke kenmerken
voldoen: ze zijn wat hun inhoud betreft redelijk actueel en toetsen naast het begrip
van die inhoud in sterke mate ook luisterstrategieën.
In de geglobaliseerde eindterm is sprake van het 'aangeven van relevante informatie,
gegeven een vaststaande behoefte'. Dat wil zeggen dat de relevantie van de
informatie wordt bepaald door de in de opgave omschreven behoefte. Zo bepaalt niet
alleen de moeilijkheidsgraad van de tekst het niveau maar ook de opgave. Waar in de
eindterm sprake is van een tekst, dient dat te worden verstaan als 'mondelinge en/of
opgenomen audio en/of audiovisuele bron'.
Waar in de eindterm sprake is van 'betekenis van belangrijke elementen aangeven'
wordt daaronder niet verstaan het geven van een vertaling naar het Nederlands, maar
moet eerder gedacht worden aan een omschrijving van een begrip of situatie. Tevens
wordt van de kandidaten gevraagd dat zij kunnen 'anticiperen op het meest
waarschijnlijke vervolg van een gesprek'. De kandidaten moeten leren voorspellen
hoe het gesprek waarschijnlijk verder zal gaan. Naast de semantische informatie
moeten zij bij kijkvaardigheid aandacht geven aan de mimiek en houding van de
sprekers, bij mondeling aangeboden tekst moeten zij leren letten op o.a. pauzes in het
gesprek en de toon.
Het 'oude' examenprogramma gaf in de niveauomschrijvingen een aantal criteria
waaraan het taalmateriaal (de teksten) voor havo en vwo moesten voldoen. We zetten
ze even op een rij.
Kenmerken van teksten
niveau 3
(Arabisch/Turks havo)
bestemd voor redelijk ontwikkeld publiek
beslaan breed scala aan onderwerpen
buiten belevingswereld van kandidaten
transparante opbouw
ook impliciete informatie, redundant en

niveau 4
(Arabisch/Turks vwo)
bestemd voor ontwikkeld publiek
beslaan breed scala aan onderwerpen
buiten belevingswereld van kandidaten
complexe opbouw
ook impliciete informatie, weinig
vrij concreet
redundant en abstract
informerend of overtuigend, emotioneel,
informerend of overtuigend, emotioneel,
diverterend, fictioneel
diverterend, fictioneel
elementaire kennis van moedertaallanden* algemene kennis moedertaallanden* en
elementaire kennis van landen waar de
taal als officiële taal wordt gesproken
ook niet-lineair, hypertekst, audioook niet-lineair, hypertekst, audioverrijkte teksten
verrijkte teksten
relevant voor andere vakken
relevant voor andere vakken
* De landen waar de doeltaal gesproken wordt
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Naast deze inhoudelijke niveaukenmerken gelden voor het luistermateriaal ook nog de
volgende criteria:
niveau 3
spreektempo normaal
enige variatie t.o.v. standaardtaal
ook gebruik multimedia

niveau 4
spreektempo normaal tot snel
enige variatie t.o.v. standaardtaal
ook gebruik multimedia

De verschillen tussen de niveaucriteria voor Arabisch en Turks havo (niveau 3) en vwo
(niveau 4) hebben dus vooral betrekking op het spreektempo.

Vergelijking met de niveaus van het Europees Referentiekader
Het Europees Referentiekader kent een omschrijving van een algemeen
beheersingsniveau (per ERK-niveau) en een viertal luisteractiviteiten, waarvoor steeds
een globale descriptor is geformuleerd.
Deze luisteractiviteiten zijn:
1. gesprekken tussen moedertaalsprekers verstaan;
2. luisteren als lid van een live publiek;
3. luisteren naar aankondigingen en instructies;
4. luisteren naar tv, video- en geluidsopnames.
In elk van deze activiteiten kan de taalgebruiker luisteren met een bepaald doel,
bijvoorbeeld:
• om de hoofdgedachte te horen/bepalen;
• om specifieke informatie te horen;
• om gedetailleerd te worden geïnformeerd;
• om te weten wat de gevolgen kunnen zijn.
Inhoudelijk komt dit behoorlijk overeen met de eindterm zoals die voor
luistervaardigheid is geformuleerd (zie kader). Om te kunnen bepalen op welk ERKniveau de havo dan wel de vwo-eindterm is te plaatsen, moet vooral gekeken worden
naar de overeenkomsten in de niveaubeschrijvingen. Als voorbeeld één van die
niveaucriteria: met betrekking tot de sprekers wordt op niveau 4 (Arabisch/Turks vwo)
verondersteld dat de kandidaat kan luisteren naar moedertaalsprekers van wie het
spreektempo varieert van normaal tot snel, wiens accent enige variatie (sociaal of
regionaal) ten opzichte van de standaardtaal kan vertonen. Dat past bij niveau B2:
standaardtaal en standaarddialect waarbij storende achtergrondgeluiden niet van
invloed zijn.
Op niveau 3 (Arabisch/Turks havo) geldt dat moedertaalsprekers waarvan het
spreektempo normaal is, goed begrepen kunnen worden. Qua accent kan zich enige
variatie (sociaal of regionaal) voordoen ten opzichte van de standaardtaal. Dit is
vergelijkbaar met B1 (helder gearticuleerd in een over het algemeen vertrouwd accent).
In de bijlage zijn deze vergelijkingen opgenomen. Hier beperken we ons tot de
resultaten van die vergelijking (zie ook Cito, 2006). Die geven het volgende beeld:

⏐ 31

havo

vwo

Arabisch

B1

B2

Turks

B1

B2

Uitwerking per niveau

Niveau B1 – Arabisch, Turks havo

Beheersingsniveau
Kan de hoofdpunten begrijpen wanneer in duidelijk uitgesproken standaardtaal wordt
gesproken over vertrouwde zaken die hij/zij regelmatig tegenkomt op zijn/haar werk,
school, vrije tijd enz. Kan de hoofdpunten van veel radio- of tv programma’s over
actuele zaken of over onderwerpen van persoonlijk belang begrijpen, wanneer er
betrekkelijk langzaam en duidelijk gesproken wordt.

Tekstkenmerken voor dit niveau zijn:
• Onderwerpen zijn vertrouwd en uit eigen interessegebied.
• Het taalgebruik is eenvoudig. Binnen het eigen interessegebied wordt complexer
taalgebruik wel begrepen.
• Het spreektempo is normaal. De spreker spreekt duidelijk gearticuleerde
standaardtaal.
• Teksten zijn niet al te lang.

Voorbeelden van meer specifieke luisteractiviteiten
Hieronder treft u een aantal voorbeelden aan van mogelijke inhouden van
luistermateriaal, gekoppeld aan een globale descriptor van een luisteractiviteit, te
realiseren op B1-niveau.
1. Gesprekken tussen moedertaalsprekers verstaan
De kandidaat kan:
- in het algemeen de hoofdpunten van een uitgebreide discussie om hem/haar heen
volgen, op voorwaarde dat er duidelijk gearticuleerd wordt in de standaardtaal.
bijvoorbeeld: een gesprek tussen buitenlandse leeftijdgenoten over popmuziek, een
gesprek tussen medereizigers over onveiligheid op straat, een discussie met
buitenlandse scholieren over milieuvervuiling of een discussie over het eerlijker
verdelen van werkzaamheden tijdens een stage of een vakantiebaantje in het
buitenland.
2. Luisteren als lid van een live publiek
De kandidaat kan:
- ongecompliceerde korte praatjes over vertrouwde onderwerpen in grote lijnen volgen,
op voorwaarde dat er duidelijk gearticuleerde standaardtaal gesproken wordt.
bijvoorbeeld: hoofdpunten van een beschrijving van bezienswaardigheden tijdens een
excursie, beschrijving van een proef, procedure of onderzoek tijdens een gastles van
een buitenlandse docent, een inleiding van de directeur tijdens een bezoek aan een
buitenlandse school.
3. Luisteren naar aankondigingen en instructies
De kandidaat kan:
- eenvoudige technische informatie begrijpen, zoals gebruiksaanwijzingen voor
apparaten. Kan gedetailleerde aanwijzingen opvolgen.
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bijvoorbeeld: over het dagprogramma voor een schoolreis, over hoe cijfers berekend
worden, telefonische reisinformatie, hoe je van of naar je eigen land geld kunt
overmaken, over de voorbereiding voor een toets of examen. Instructies van een skiof zeilinstructeur, bij een buitenlandse excursie: hoe vind je een bezienswaardigheid,
wat te doen als een automaat niet werkt, wie je moet bellen en hoe je je geld terug
krijgt. Hoe je je video programmeert of je mobiele telefoon. Hoe een chatprogramma
werkt.
4. Luisteren naar tv, video- en geluidsopnames
De kandidaat kan:
- de hoofdpunten begrijpen van radionieuwsberichten en eenvoudig geluidsmateriaal
over vertrouwde onderwerpen, indien langzaam en duidelijk gepresenteerd.
bijvoorbeeld: een programma verstaan in de vreemde taal over een gebeurtenis, stad
of streek in het eigen land, verkeersinformatie met aanwijzingen voor omleidingen,
een verhaal over een bekende persoonlijkheid zoals een popster, filmster, sportfiguur,
politicus.
Bij luistertoetsen wordt meestal als geluidsdrager cd, video of dvd gebruikt waarin de
laatste descriptor wordt herkend. De descriptoren 1 en 3 worden volop in het
voortraject geoefend en komen als toetsteksten terug. Alleen de tweede descriptor
'luisteren als lid van een live publiek' valt in een toetssituatie moeilijk te realiseren.

Niveau B2 – Arabisch, Turks vwo

Beheersingsniveau
Kan een langer betoog en lezingen begrijpen en zelfs complexe redeneringen volgen,
wanneer het onderwerp redelijk vertrouwd is. Kan de meeste nieuws- en
actualiteitenprogramma’s op de tv begrijpen. Kan het grootste deel van films in
standaardtaal begrijpen.

Tekstkenmerken voor dit niveau zijn:
• Onderwerpen kunnen concreet of abstract zijn.
• Het taalgebruik is complex.
• De spreker spreekt in standaardtaal en in normaal tempo.
• Teksten kunnen lang zijn.

Voorbeelden van meer specifieke luisteractiviteiten
Hieronder treft u een aantal voorbeelden aan van mogelijke inhouden van
luistermateriaal, gekoppeld aan een globale descriptor van een luisteractiviteit, te
realiseren op B2-niveau.
1. Gesprekken tussen moedertaalsprekers verstaan
De kandidaat kan:
- met enige moeite veel van wat om hem/haar heen gezegd wordt volgen, maar kan het
moeilijk vinden effectief mee te doen aan een gesprek met meerdere 'native speakers'
die hun taal op geen enkele wijze aanpassen.
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bijvoorbeeld: gesprekken tussen buitenlandse leeftijdsgenoten over een nieuw
computerspel, gesprekken tussen vrienden in een café over hun studieplannen.
- in discussies over thema's binnen het eigen vak- of interessegebied de argumentatie
volgen en belangrijke punten in detail begrijpen.
bijvoorbeeld: begrijpen van argumenten voor of tegen het gedogen van soft drugs
tijdens een discussie met buitenlandse scholieren.
2. Luisteren als lid van een live publiek
De kandidaat kan:
- complexe informatie begrijpen over onderwerpen uit het dagelijks leven of het eigen
vakgebied.
bijvoorbeeld: historische achtergrondinformatie in een beschrijving van
bezienswaardigheden tijdens een buitenlandse excursie, bespreking van
onderzoeksresultaten tijdens een gastles van een buitenlandse docent.
- binnen de eigen interessesfeer of het eigen vakgebied de essentie van ingewikkelde
betogen begrijpen, mits het onderwerp enigszins vertrouwd is en het verhaal duidelijk
opgebouwd.
bijvoorbeeld: een inleiding over een studieprogramma van een buitenlandse opleiding.
3. Luisteren naar aankondigingen en instructies
De kandidaat kan:
- gedetailleerde aanwijzingen en mededelingen begrijpen.
bijvoorbeeld: aankondigingen op een station over hoe je moet omreizen tijdens een
treinstaking, aanwijzingen van een arts over de behandeling van een kwaal of
verwonding, telefonische instructies van een medewerker van een helpdesk over het
oplossen van een computerstoring.
4. Luisteren naar tv, video- en geluidsopnames
De kandidaat kan
- de meeste in standaardtaal en in normaal spreektempo gesproken radioprogramma's
begrijpen.
bijvoorbeeld: een documentaire, een actualiteitenrubriek, een interview.
- de essentie begrijpen van moeilijker televisieprogramma's als er in standaardtaal en
in normaal tempo gesproken wordt.
bijvoorbeeld: een documentaire of een actualiteitenrubriek, een discussieprogramma,
een informatief programma over populair-wetenschappelijke onderwerpen.
- de handeling en veel informatie volgen in films als er in standaardtaal en in normaal
spreektempo gesproken wordt.
bijvoorbeeld: thrillers, romantische komedies, soaps, historische kostuumdrama's of
jeugdfilms.
Bij luistertoetsen wordt meestal als geluidsdrager cd, video of dvd gebruikt waarin de
laatste descriptor wordt herkend. De descriptoren 1 en 3 worden volop in het
voortraject geoefend en komen als toetsteksten terug. Alleen de tweede descriptor
'luisteren als lid van een live publiek' valt in een toetssituatie moeilijk te realiseren.
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6.2

Domein C: Gespreksvaardigheid

Het domein gespreksvaardigheid is analoog aan de indeling in het Europees
Referentiekader onderverdeeld in twee subdomeinen, te weten:
• gesprekken voeren (6.2.1) (mondelinge interactie);
• spreken (6.2.2) (mondelinge productie).
In het eerste geval treedt de taalgebruiker samen met een of meer gesprekspartners
afwisselend op als spreker en luisteraar om zo een gesprek op te bouwen. Hierbij
worden voortdurend allerlei strategieën toegepast, zoals bijvoorbeeld
compensatiestrategieën. Discussies, vraaggesprekken, debatten en onderhandelingen
zijn voorbeelden van hier bedoelde interactieve activiteiten.
Bij spreken ligt dat anders. Hier produceert de taalgebruiker een gesproken tekst die
wordt 'ontvangen' door een publiek van een of meer luisteraars. Als voorbeelden van
dergelijke activiteiten kan worden gedacht aan het doen van mededelingen of een
publiek toespreken over een bepaald onderwerp of in de schoolse context een
spreekbeurt of presentatie.

6.2.1

Subdomein C1 : Gesprekken voeren

Eindterm 3
De kandidaat kan:
- adequaat reageren in sociale contacten met doeltaalgebruikers;
- informatie vragen en verstrekken;
- uitdrukking geven aan gevoelens;
- zaken of personen beschrijven en standpunten en argumenten verwoorden;
- strategieën toepassen om een gesprek voortgang te doen vinden.

Uitwerking van het examenprogramma
Het (onderwijzen en) toetsen van deze vaardigheid is een van de lastigste van de
taalvaardigheden. Was er in het verleden de mogelijkheid om de gesprekken vooral
over of naar aanleiding van literaire onderwerpen te laten plaatsvinden, in het nog
vigerende programma was het de bedoeling om deze gesprekken ook over andere
zaken te laten voeren. Het nieuwe programma brengt daarin geen verandering.
Weliswaar zijn de eindtermen in aantal sterk gereduceerd, in grote lijnen gaat het om
vergelijkbare activiteiten.
In de nieuwe eindterm is sprake van 'adequaat reageren in sociale contacten'.
Adequaat wil dan zeggen, dat de uiting zowel binnen de inhoudelijke context van het
gesprek als bij die context het passende niveau heeft; de bijdrage aan het gesprek sluit
aan bij het gekozen doel of het thema en de gesprekspartner(s).'Adequaat reageren in
sociale contacten' zou ook kunnen inhouden dat de kandidaat:
• kan vragen om verheldering als hij iets niet begrijpt;
• de bijdrage van een gesprekspartner kan verhelderen, samenvatten en aanvullen;
• informatie kan geven als die ontbreekt;
• een gesprekspartner de ruimte kan geven, en soms dus even niet reageert.
De formulering 'in sociale contacten' impliceert min of meer dat de kandidaat op een
juiste manier gesprekken kan beginnen en afsluiten en diverse uitingen die in
dergelijke contacten voorkomen (bedanken etc. ) kan doen. Omschrijvingen in de
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eindterm als 'informatie vragen en verstrekken' kunnen zowel betrekking hebben op
feitelijke informatie (waarover de kandidaat beschikt) als op bijvoorbeeld een mening
die een kandidaat heeft ten aanzien van het te bespreken onderwerp.
Het oude examenprogramma kende niveaucriteria die het verschil tussen de niveaus
duidelijk moesten maken. Dat verschil tussen de niveaus 1, 2 en 3 bestond uit de
volgende elementen.
niveau 2
(havo Arabisch)

niveau 3
(havo Turks; vwo
Arabisch)

niveau 4
(vwo Turks)

instrueren

sociale contacten en
persoonlijke behoeften

persoonlijke sfeer, eigen
belevingswereld

presentatie houden
sociale contacten en
persoonlijke behoeften en

standpunt bepalen en
beargumenteren
presentatie houden
sociale contacten en
persoonlijke behoeften en

studie

studie

persoonlijke sfeer, binnen
en buiten kennissenkring,

+ onderwerpen als

maatschappelijke
onderwerpen
lager tempo, zonder lange
onderbrekingen
begrijpelijk, goed
verstaanbaar
taalgebruik enigszins
aangepast aan situatie

lager tempo, zonder lange
onderbrekingen
begrijpelijk, goed
verstaanbaar
taalgebruik enigszins
aangepast aan situatie

politiek, cultuur,
economie en techniek
vlot sprekend
genuanceerd formulerend
taalgebruik aangepast aan
situatie
intenties, hoofdzaken en
belangrijke details zonder

misverstanden
overbrengen
relatief lange bijdragen
compensatiestrategieën

relatief lange bijdragen
compensatiestrategieën

relatief lange bijdragen
compensatiestrategieën

Vergelijking met de niveaus van het Europees Referentiekader
Om de eindterm voor 'gesprekken voeren' te kunnen vergelijken met het Europees
Referentiekader moet zowel een inhoudelijke vergelijking als een vergelijking van de
niveaucriteria plaats vinden. In het ERK wordt een aantal interactieve activiteiten
genoemd die in 'Taalprofielen' zijn (omwille van de helderheid) samengevat:
• Informele gesprekken (bijvoorbeeld informele conversatie, informele discussie).
• Bijeenkomsten en vergaderingen (zoals debat, formele discussie).
• Zaken regelen (bijvoorbeeld onderhandelingen, samen plannen, transacties).
• Informatie uitwisselen (zoals bijvoorbeeld een vraaggesprek).
In 'Taalprofielen' zijn aan deze interactieve activiteiten globale descriptoren
gekoppeld, die aangeven wat een kandidaat op een bepaald niveau zou moeten
kunnen. Als voorbeeld geven we de globale descriptor op B1-niveau bij 'informele
gesprekken'. Die descriptor luidt ' Kan gevoelens uitdrukken en erop reageren, kan
persoonlijke standpunten en meningen geven en ernaar vragen in gesprekken over
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onderwerpen die binnen het eigen interessegebied liggen, en commentaar geven op
standpunten van anderen'. Deze beschrijving komt redelijk overeen met (delen van de)
eindterm voor gesprekken voeren (zie kader). Om te kunnen bepalen op welk ERKniveau zich de eindtermen voor havo dan wel die voor vwo bevinden, moeten de
niveaucriteria van beide vergeleken worden met de niveaubeschrijvingen van dat ERK.
Ook hier geven we een voorbeeld: een vergelijking van inhouden waarover gesproken
wordt (onderwerpen).
Niveau 2 beschrijft onderwerpen als passend in de 'persoonlijke sfeer en de eigen
belevingswereld'. Deze onderwerpen komen redelijk overeen met de omschrijving
'alledaags en vertrouwd' behorend bij het A2 niveau. Op niveau 3 komen daar
maatschappelijke onderwerpen bij en op niveau 4 wordt verwacht dat een kandidaat
zich ook over (o.a.) politieke, culturele en economische onderwerpen kan uiten. Vallen
de maatschappelijke onderwerpen binnen de persoonlijke belangstelling of hebben ze
betrekking op het dagelijks leven, dan is hier sprake van onderwerpen op B1-niveau.
Bij B2 gaat het om onderwerpen die 'algemeen, wetenschappelijk of beroepsmatig van
aard zijn of met vrijetijdsbesteding te maken hebben'. Deze omschrijving dekt de
beschrijving van niveau 4: politiek (algemeen), cultureel (algemeen, vrije tijd),
economisch (algemeen, wetenschappelijk).
In bijlage 2 zijn deze vergelijkingen opgenomen. Hier beperken we ons tot de
resultaten van die vergelijking (zie ook Cito, 2006). Die geven het volgende beeld:
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havo

vwo

Arabisch

B1

B1+

Turks

B1+

B2

Uitwerking per niveau
Niveau B1 – Arabisch havo (B1), Arabisch vwo, Turks havo (B1+)

Beheersingsniveau
Kan de meeste situaties aan die zich kunnen voordoen tijdens een reis in het gebied
waar de betreffende taal wordt gesproken.
Kan onvoorbereid deelnemen aan een gesprek over onderwerpen die vertrouwd zijn, of
zijn/haar persoonlijke belangstelling hebben of betrekking hebben op het dagelijks
leven (bijvoorbeeld familie, hobby's, werk, reizen en actuele gebeurtenissen).

Tekstkenmerken (productief) van dit niveau zijn:
• Onderwerpen zijn vertrouwd, vallen binnen de persoonlijke belangstelling of
hebben betrekking op het dagelijkse leven, eigen werk of opleiding.
• De woordenschat en het woordgebruik zijn toereikend om over alledaagse
onderwerpen te spreken, eventueel door middel van omschrijvingen.
• Wat de grammaticale correctheid betreft, wordt redelijk accuraat gebruik gemaakt
van frequente routines en patronen.
• In de interactie gaat het om face-to-face gesprekken over bekende onderwerpen.
Het beginnen, voeren en afsluiten van dergelijke gesprekken kost geen moeite.
Om te bevestigen of men elkaar begrepen heeft, worden zaken (gedeeltelijk)
herhaald.
• Vloeiendheid: goed te volgen, met (veel) pauzes voor grammaticaal en lexicaal
herstel en planning.
• Wat de coherentie betreft, zijn afzonderlijke elementen verbonden tot een
samenhangende reeks.
• De uitspraak is duidelijk verstaanbaar, een gekleurd accent en enkele verkeerd
uitgesproken woorden zijn mogelijk.
Tekstkenmerken (receptief) van dit niveau zijn:
• Onderwerpen zijn vertrouwd, vallen binnen de persoonlijke belangstelling of
hebben betrekking op het dagelijkse leven, eigen werk of opleiding.
• Het woordgebruik en de zinsbouw zijn toereikend voor alledaagse zaken.
Elementaire structuren en herhalingen komen geregeld voor.
• Wat tempo en articulatie betreft, worden de woorden duidelijk uitgesproken in
een vertrouwd accent.
• Er wordt hulp geboden: de kandidaat wordt direct aangesproken, bepaalde
woorden en uitdrukkingen worden herhaald, ongebruikelijke uitdrukkingen
worden vermeden en de articulatie is duidelijk (ondersteunt het begrijpen).

Voorbeelden van meer specifieke interactieve activiteiten
Hieronder treft u een aantal voorbeelden aan van mogelijke inhouden van interactieve
activiteiten, gekoppeld aan een globale descriptor, te realiseren op B1-niveau.
1. Informele gesprekken
De kandidaat kan:
- gevoelens uitdrukken en erop reageren.
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bijvoorbeeld: boosheid uitdrukken bij onenigheid, reageren op een spijtbetuiging,
iemand geruststellen bij bijvoorbeeld vertraging of bij ziekte.
- persoonlijke standpunten en meningen geven en ernaar vragen in gesprekken over
onderwerpen die binnen het eigen interessegebied liggen en commentaar geven op
standpunten van anderen.
bijvoorbeeld: over televisieprogramma's, tophits, films, sportwedstrijden; over de
gebeurtenissen van de dag; over voor- en nadelen van vakantiebestemmingen; over
religie; over vergelijkingen van woon-, leef- en werksituaties.
2. Bijeenkomsten en vergaderingen
De kandidaat kan:
- een standpunt duidelijk overbrengen, maar heeft moeite mee te doen in een debat.
bijvoorbeeld: je persoonlijke mening geven over het programma als deelnemer aan
uitwisseling; mening over een actuele gebeurtenis.
- deelnemen aan routinematige formele discussies over vertrouwde onderwerpen,
waarbij sprake is van uitwisseling van feitelijke informatie, het geven van instructies
of het bespreken van praktische problemen.
bijvoorbeeld: voorstellen doen voor de organisatie van een feestelijke slotavond
tijdens uitwisseling; een praktische oplossing aandragen voor gerezen problemen (bij
uitwisseling, op school, tijdens vakantie etc.).
3. Zaken regelen
De kandidaat kan:
- overweg met de meeste transacties die zich zullen voordoen tijdens het reizen.
bijvoorbeeld: voorstellen doen voor het oplossen van problemen zoals overleggen
over reparatiewerkzaamheden aan auto of fiets; overleggen over de indeling van
accommodatie; reservering veranderen, telefonisch reserveren, iets aangeven bij de
politie.
- omgaan met minder routinematige situaties in winkels, postkantoren, banken,
bijvoorbeeld bij klachten over producten en/of diensten.
bijvoorbeeld: het terugbrengen van een aankoop; extra wensen toelichten; extra
informatie vragen bij menu, een klacht uiten over een lawaaiige kamer, een fout op de
rekening.
4. Informatie uitwisselen
De kandidaat kan:
- eenvoudige feitelijke of meer gedetailleerde informatie achterhalen en doorgeven.
bijvoorbeeld: over bezienswaardigheden; over de snelste route; over eigenschappen en
prijzen van producten; over campingfaciliteiten; over details van een vakantiewoning.
- om gedetailleerde aanwijzingen vragen en deze opvolgen.
bijvoorbeeld: laten uitleggen hoe je met het openbaar vervoer op een bepaalde plek
komt; aanwijzingen van politie of 'wegenwacht' opvolgen.
- in beperkte mate initiatieven nemen in vraaggesprekken.
bijvoorbeeld: om over een nieuw onderwerp te beginnen; voorstellen om te pauzeren;
voorstellen om een andere activiteit te beginnen.
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Niveau B2 – Turks vwo

Beheersingsniveau
Kan zodanig deelnemen aan een vloeiend gesprek, dat normale uitwisseling met
moedertaalsprekers redelijk mogelijk is. Kan binnen een vertrouwde context actief
deelnemen aan een discussie en hierin standpunten uitleggen en ondersteunen.

Tekstkenmerken (productief) van dit niveau zijn:
• Onderwerpen kunnen algemeen, wetenschappelijk of beroepsmatig van aard zijn
of te maken hebben met vrijetijdsbesteding.
• De woordenschat en het woordgebruik zijn toereikend om duidelijke
beschrijvingen te geven en meningen te verkondigen over de meeste algemene
onderwerpen. Een minder gebruikelijk of minder passend woord komt een enkele
maal voor. Het is meestal echter duidelijk wat wordt bedoeld.
• De grammatica is redelijk correct. Kleine afwijkingen doen geen afbreuk aan de
begrijpelijkheid en worden vaak hersteld. Enige complexe zinsvormen komen
voor.
• In de interactie wordt op gepaste wijze aan een gesprek begonnen, net als het
woord nemen en het beëindigen van een gesprek. Soms gebeurt het op een minder
elegante manier. Het gesprek kan op verschillende manieren gaande worden
gehouden.
• Vloeiendheid: tempo is vrij vast, aarzelingen komen voor om te zoeken naar
patronen en uitdrukkingen. Weinig opvallend lange pauzes.
• Coherentie wordt bewerkstelligd door gebruik te maken van beperkt aantal
verbindingswoorden. In een langere bijdrage lukt dat niet altijd.
• De uitspraak is duidelijk en natuurlijk, evenals de intonatie.
De criteria voor het receptieve deel:
• Onderwerpen kunnen algemeen, wetenschappelijk of beroepsmatig van aard zijn
of te maken hebben met vrijetijdsbesteding.
• In het woordgebruik worden complexe argumentaties gebruikt. Idiomatische
uitdrukkingen worden niet altijd begrepen. Zinsbouw kan complex zijn.
• Tempo is dat van een gemiddelde moedertaalspreker. Articulatie: standaardtaal.
• Wat hulp betreft: er wordt in een normaal tempo in de standaardtaal gesproken.
Voorbeelden van meer specifieke interactieve activiteiten
Hieronder treft u een aantal voorbeelden aan van mogelijke inhouden van interactieve
activiteiten, gekoppeld aan een globale descriptor, te realiseren op B2-niveau.
1. Informele gesprekken
De kandidaat kan:
- deelnemen aan uitvoerige gesprekken over de meeste algemene onderwerpen op een
duidelijk actieve manier, zelfs in een rumoerige omgeving.
bijvoorbeeld: over het vrijgeven van de drugshandel; over het openstellen van de
Europese grenzen; deelnemen aan gesprekken met meerdere sprekers.
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- mate van emotie uitdrukken en de persoonlijke betekenis van gebeurtenissen en
ervaringen naar voren brengen.
bijvoorbeeld: meeleven met een buitenlandse vriend/vriendin; medeleven betuigen bij
ingrijpende gebeurtenissen; boosheid uitdrukken over niet nagekomen afspraken.
2. Bijeenkomsten en vergaderingen
De kandidaat kan:
- actief participeren in routinematige en niet-routinematige formele discussies.
bijvoorbeeld: over de inhoud van een schoolkrant; over het maximale aantal
deelnemers aan een internationaal project of internationale wedstrijd.
- mening naar voren brengen, verantwoorden en handhaven, alternatieve voorstellen op
waarde toetsen en hypotheses opstellen en erop reageren.
bijvoorbeeld: over een maatschappelijk onderwerp zoals tolerantie en racisme; over
internationale vraagstukken zoals vluchtelingenproblematiek; een doemscenario
schetsen bij een voorstel.
3. Zaken regelen
De kandidaat kan:
- de voortgang van een project stimuleren door anderen uit te nodigen om mee te doen,
om te zeggen wat ze denken etc.
bijvoorbeeld: door een groepje te vormen voor het organiseren van een
volleybalwedstrijd op een camping.
- een vraagstuk of probleem helder schetsen, door te speculeren over oorzaken en
consequenties, en voor- en nadelen van verschillende wijzen van aanpak af te wegen.
bijvoorbeeld: met een lokale vakman een probleem oplossen.
- een probleem uitleggen en met de desbetreffende instantie of personen onderhandelen
over een oplossing of onenigheid.
bijvoorbeeld: een reservering ongedaan maken; huur(contract) ongedaan maken; in
discussie gaan met agent over onterechte bekeuring; genoegdoening vragen in een
hotel als het gehuurde niet in overeenstemming is met de afspraken.
4. Informatie uitwisselen
De kandidaat kan:
- betrouwbare gedetailleerde informatie doorgeven.
bijvoorbeeld: over verschillende reismogelijkheden.
- een heldere, gedetailleerde beschrijving geven van hoe een procedure uitgevoerd moet
worden.
bijvoorbeeld: met een kennis de voor- en nadelen van bepaalde computerprogramma's
bespreken; de laatste details voor een uitwisseling/schoolbezoek regelen.
- initiatief nemen in een vraaggesprek, ideeën ontwikkelen en ze uitbreiden met een
beetje hulp of stimulans van de gesprekspartner.
bijvoorbeeld: tijdens een (straat) interview toelichten wat opmerkelijk gevonden wordt
in vergelijking met de eigen situatie.
Het is aan te bevelen bij de eindterm voor gespreksvaardigheid vooral activiteiten aan
kandidaten voor te leggen die te maken hebben met het voeren van 'informele
gesprekken' (1) en het 'uitwisselen van informatie' (4). Activiteiten op deze terreinen
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zijn voorstelbaar voor leerlingen in het voortgezet onderwijs. 'Bijeenkomsten en
vergaderingen' en 'zaken regelen' wekken de indruk vooral met een beroep te maken
te hebben en daarmee inhoudelijk wat verder van de leerlingen te staan. Wij hebben
in deze categorieën overigens voorbeelden opgenomen waarvan we denken dat ze ook
in de schoolse context uitgevoerd kunnen worden. Zij bieden mogelijk alternatieven
om eens van de geijkte paden af te wijken.

6.2.2

Subdomein C2: Spreken

Eindterm 4
De kandidaat kan verworven informatie adequaat presenteren met het oog op doel en
publiek, en daarbij zaken of personen beschrijven en standpunten en argumenten
verwoorden.

Uitwerking van het examenprogramma
Binnen dit domein gaat het maar om één eindterm: het adequaat presenteren van
verworven informatie. Onder 'adequaat presenteren' kan worden verstaan 'het in staat
zijn, een gepast taalgebruik toe te passen bij het spreken over onderwerpen binnen
zijn/haar interessegebied, begrijpelijk voor het publiek'. Adequaat houdt ook in dat de
presentatie aantrekkelijk is. Gebruik van audiovisuele hulpmiddelen als bijvoorbeeld
PowerPoint verhogen de aantrekkelijkheid. 'Met het oog op doel en publiek' heeft
betrekking op eenvoudige, op de doelgroep afgestemde, beschrijvingen en of
presentaties. In de schoolse context betreft het hier vaak medeleerlingen, maar ander
publiek is denkbaar, bijvoorbeeld als uitwisselingen met scholen in het doeltaalgebied
tot de activiteiten van de school behoren. De presentatie kan zowel informatief als
betogend van aard zijn, dat laatste met name wanneer het gaat om het verwoorden
van argumenten en standpunten. Doel van informatieve presentatie zal zijn het bieden
van nieuwe informatie en inzichten over een bepaald onderwerp. Heeft de presentatie
een betogend karakter, dan gaat het er vooral om het publiek te overtuigen van de
argumenten en/of standpunten van de spreker. Omdat in het oorspronkelijke
examenprogramma geen verschil gemaakt was tussen het interactieve gesprekken
voeren en het (monologisch) spreken, gelden hier dezelfde niveaucriteria als bij
gesprekken voeren (zie 6.2.1).

Vergelijking met de niveaus van het Europees Referentiekader
In het ERK wordt deze activiteit omschreven als 'het produceren van een gesproken
tekst die wordt ontvangen door een publiek van een of meer luisteraars'. Als
voorbeelden van dergelijke activiteiten – voor de verschillende ERK-niveaus - worden
genoemd 'mededelingen doen' en 'een publiek toespreken'. Deze activiteiten kunnen
handelingen inhouden als
• een geschreven tekst voorlezen;
• spreken met behulp van aantekeningen of visuele hulpmiddelen;
• een ingestudeerde rol spelen;
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•
•

voor de vuist weg spreken;
zingen4.

Deze handelingen zijn in 'Taalprofielen' als volgt in spreekactiviteiten geclusterd:
1. monologen;
2. een publiek toespreken.
Kijken we naar de omschrijving in het examenprogramma, dan vallen beide
activiteiten binnen deze omschrijving. Zoals eerder opgemerkt, zijn er geen aparte
criteria in het oorspronkelijke examenprogramma voor deze vorm van mondelinge
productie.
In het ERK worden wel specifieke criteria genoemd, die echter vrijwel identiek zijn aan
die voor gesprekken voeren, met dien verstande dat de receptieve criteria hier geen rol
meer spelen. Het verschil zit daarom ook vooral in het type activiteit dat wordt
uitgevoerd.
In bijlage 2 zijn de vergelijkingen opgenomen. Hier beperken we ons tot de resultaten
van die vergelijking (zie ook Cito, 2006). Die geven het volgende beeld:
havo

vwo

Arabisch

B1

B1+

Turks

B1+

B2

Uitwerking per niveau
Niveau B1 – Arabisch havo (B1), Arabisch vwo, Turks havo (B1+)

Beheersingsniveau
Kan uitingen op een eenvoudige manier aan elkaar verbinden, zodat hij/zij ervaringen,
gebeurtenissen, dromen, verwachtingen en ambities kan beschrijven. Kan in het kort
redenen en verklaringen geven voor meningen en plannen. Kan een verhaal vertellen
of de plot van een boek of film weergeven en zijn/haar reacties beschrijven.

Tekstkenmerken voor niveau B1 zijn:
• Onderwerpen zijn vertrouwd, vallen binnen de persoonlijke belangstelling of
hebben betrekking op het dagelijks leven.
• Het woordgebruik en de woordenschat zijn toereikend om eventueel met behulp
van omschrijvingen vertrouwde onderwerpen, zoals familie, hobby’s, werk, reizen
en actuele gebeurtenissen te beschrijven.
• Grammaticale correctheid: er wordt redelijk accuraat gebruik gemaakt van
frequente patronen van de grammatica die horen bij over het algemeen
voorspelbare situaties.
• Vloeiendheid: de spreker is goed te volgen, alhoewel pauzes voor grammaticale en
lexicale planning (wat moet ik zeggen, en hoe?) en herstel van fouten veel
voorkomen.
4

Vertaald uit: Council of Europe, 2001, blz. 58
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•
•

Wat de coherentie betreft zijn afzonderlijke elementen verbonden tot een
samenhangende reeks.
De uitspraak is duidelijk verstaanbaar, zelfs met een accent en af en toe een
verkeerd uitgesproken woord.

Voorbeelden van meer specifiek productief taalgebruik
Hieronder treft u een aantal voorbeelden aan van mogelijke inhouden van productieve
activiteiten, gekoppeld aan een globale descriptor, te realiseren op B1-niveau.
1. Monologen
De kandidaat kan:
- eenvoudige beschrijvingen geven over allerlei vertrouwde onderwerpen binnen
zijn/haar interessegebied.
bijvoorbeeld: een buitenlandse bezoeker adviseren over leuke dingen om te doen.
- gedetailleerd verslag doen van ervaringen, en meningen en reacties beschrijven.
bijvoorbeeld: de plot van een boek of film navertellen, en zeggen wat je ervan vond;
vertellen over je eerste bezoek aan het buitenland; vertellen aan medeleerlingen over
een excursie, en waarom die interessant was.
- echte of verzonnen gebeurtenissen beschrijven.
bijvoorbeeld: een ongeluk op straat beschrijven aan de politie; vertellen over pech
onderweg; een fantastische droomreis beschrijven.
- vertellen over zijn/haar dromen, verwachtingen en ambities.
bijvoorbeeld: aan iemand je toekomstplannen vertellen; in een sollicitatiegesprek
uitleggen wat je wilt bereiken.
- een verhaal vertellen.
bijvoorbeeld: een grappige gebeurtenis vertellen; gewoontes van het eigen land
uitleggen; navertellen van stukjes gelezen tekst.
- plannen uitleggen en toelichten.
bijvoorbeeld: vertellen over een reis die je gaat maken na je eindexamen.
2. Een publiek toespreken
De kandidaat kan:
- een eenvoudige, voorbereide presentatie geven over een onderwerp binnen zijn/haar
interessegebied, die over het algemeen duidelijk genoeg is om zonder moeilijkheden te
volgen, en waarin de hoofdpunten redelijk gedetailleerd geformuleerd zijn.
bijvoorbeeld: bij een spel of sportwedstrijd de spelregels uitleggen; als gids optreden
voor medeleerlingen uit het doeltaalland.
- vragen beantwoorden naar aanleiding van een presentatie.
bijvoorbeeld: naar aanleiding van een verslag over een taalstage of taalcursus aan
medestudenten.
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Niveau B2 - Turks vwo

Beheersingsniveau
Kan duidelijke, gedetailleerde beschrijvingen presenteren over een breed scala van
onderwerpen die betrekking hebben op zijn/haar interessegebied. Kan een standpunt
over een actueel onderwerp verklaren en de voordelen en nadelen van diverse opties
uiteenzetten.

Tekstkenmerken voor niveau B2 zijn:
• Onderwerpen kunnen algemeen zijn of te maken hebben met vrijetijdsbesteding.
• Het woordgebruik en de woordenschat zijn toereikend om duidelijke
beschrijvingen te geven, en meningen te verkondigen over de meeste algemene
onderwerpen.
• Grammaticale correctheid: er wordt een vrij uitgebreide beheersing van de
grammatica vertoond met gebruik van complexe zinsvormen. Er zijn geen fouten
die de begrijpelijkheid in de weg staan.
• Vloeiendheid: het spreektempo is vrij vast, alhoewel de spreker soms aarzelt
wanneer hij/zij zoekt naar patronen en uitdrukkingen.
• Coherentie: er wordt gebruik gemaakt van een beperkt aantal middelen voor
tekstcohesie om uitingen te verbinden tot een heldere, coherente tekst, hoewel dat
in een lange bijdrage niet altijd even goed lukt.
• Uitspraak: Duidelijke, natuurlijke uitspraak en intonatie.

Voorbeelden van meer specifiek productief taalgebruik
Hieronder treft u een aantal voorbeelden aan van mogelijke inhouden van productieve
activiteiten, gekoppeld aan een globale descriptor, te realiseren op B2-niveau.
1. Monologen
De kandidaat kan:
- over een groot aantal onderwerpen binnen zijn/haar interessegebied een argumentatie
systematisch opbouwen en op adequate wijze de belangrijke punten en relevante details
markeren.
bijvoorbeeld: aan een vriend/in duidelijk maken waarom je het beleid van de ene
politieke partij beter vindt dan dat van de andere; als amateurfotograaf uitleggen wat
erbij komt kijken om die ene fantastische foto te maken.
- een reeks van beredeneerde argumenten opbouwen.
bijvoorbeeld: verslag doen van ervaringen en daarbij meningen met argumenten
onderbouwen: in een tafelgesprek met geïnteresseerde (onbekende) toehoorders verslag
doen van een reis, een land of landschap.
- een standpunt uitleggen en daarbij de voor- en nadelen van verschillende opties
presenteren.
bijvoorbeeld: bij de afsluiting van een uitwisselingsproject met studenten een leuk
verhaal vertellen over de start van het project; over een belangrijk voorval uit je jeugd
vertellen.
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2. Een publiek toespreken
De kandidaat kan:
- een duidelijke, voorbereide presentatie geven waarbij hij/zij argumenten kan noemen
voor of tegen een bepaald standpunt of voor- en nadelen van diverse opties.
bijvoorbeeld: bij verwikkelingen tijdens uitwisselingen nieuwe regels/regelingen
uitleggen aan collega's/medescholieren.
- omgaan met een aantal daaropvolgende vragen met een mate van vloeiendheid en
spontaniteit die noch voor hem/haarzelf, noch voor het publiek ongemak oplevert.
bijvoorbeeld: een presentatie houden voor medeleerlingen/-studenten over een
bestudeerd onderwerp, waarbij voor- en nadelen van verschillende standpunten
besproken worden; vragen uit het publiek beantwoorden.

6.3

Domein D: Schrijfvaardigheid

6.3.1

Subdomein D1: Taalvaardigheden

Eindterm 5
De kandidaat kan:
• adequaat reageren in schriftelijke contacten met doeltaalgebruikers;
• informatie vragen en verstrekken;
• verworven informatie adequaat presenteren met het oog op doel en publiek, en
daarbij zaken of personen beschrijven en uitdrukking geven aan gevoelens en
standpunten verwoorden;
• een verslag schrijven in de betreffende taal.

Uitwerking van het examenprogramma
Het examenprogramma formuleert enerzijds globale inhoudelijke criteria (informatie
vragen en verstrekken en adequaat reageren), anderzijds doet het ook uitspraken over
de manier waarop aan deze inhoudelijke criteria moet worden voldaan: schriftelijke
contacten, een verslag en een presentatie. Door het deels aan verworven informatie te
koppelen, ligt hier ook een duidelijke relatie met de receptieve vaardigheden lezen en
luisteren, alsmede – zo men wil – met 'gesprekken voeren', waar informatie
uitwisselen een van de activiteiten is. Ook hier proberen we bepaalde termen te
interpreteren om zo helderheid te krijgen over wat bedoeld is.
Zo verstaan we onder 'adequaat' hier 'het in staat zijn om een gepast taalgebruik toe
te passen bij sociale contacten in formele en informele domeinen voor wat betreft het
correcte gebruik van begroetformules, beleefdheidsvormen, conventies en gewoontes
van de doeltaalgebruikers, taalregisters’. Met 'schriftelijke contacten' kunnen
verschillende tekstsoorten bedoeld zijn, die in het kader van correspondentie,
aantekeningen maken, berichten, formulieren, verslagen of vrije teksten schrijven,
kunnen worden ingezet. Met 'doeltaalgebruikers' zijn gebruikers van de doeltaal
bedoeld, voor wie deze zowel de moedertaal als een vreemde taal kan zijn. De
informatie strekt zich afhankelijk van het niveau uit over een scala van onderwerpen
waarover informatie gevraagd of verstrekt wordt. Daarbij kan het gaan om zowel
alledaagse aspecten van onmiddellijke relevantie, als ook om vertrouwde onderwerpen
die echter een algemener karakter hebben. Het doel heeft betrekking op informatieve
en communicatieve doelen m.b.t. gegevens, feiten, ervaringen, meningen en
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gevoelens. De geschreven teksten zouden uitdrukkelijk niet alleen de docent als
publiek (beoogd lezer) moeten hebben. Door te schrijven voor een bepaald publiek
leren leerlingen niet alleen om zich in te leven in verschillende publieksgroepen, maar
ook op basis daarvan publiekgericht te schrijven.
De keuze van een opdracht impliceert normaal gesproken ook al het publiek:
medeleerlingen, leerlingen van een uitwisselingsschool, lezers van een (school)krant.
Het oorspronkelijke examenprogramma kende een aantal niveauomschrijvingen
waaraan het geproduceerde tekstmateriaal van de kandidaat moest voldoen. In het
schema hieronder geven we dat weer.
Niveaubeschrijvingen eindexamenprogramma's
niveau 2
sociale contacten en
persoonlijke behoeften,
(in)formele brieven voor
privé doeleinden,
formulieren en cv
gericht aan jongeren,
volwassenen en instanties

logische opbouw
duidelijk uitgedrukt;
taalgebruik is aangepast
aan situatie, geadresseerde
of publiek

niveau 3

niveau 4

sociale contacten en
persoonlijke behoeften en
studie, (in)formele brief in
de privésfeer of in het
kader van studie, cv,
verslag
gericht aan jongeren,
volwassenen binnen en
buiten kennissenkring,
instanties
logische opbouw
duidelijk uitgedrukt;
taalgebruik is aangepast
aan situatie, geadresseerde
of publiek

sociale contacten en
persoonlijke behoeften en
studie, (in)formele brief in
privésfeer of in kader van
studie, cv, verslag, betoog en
bespreking
gericht aan jongeren,
volwassenen binnen en buiten
kennissenkring, instanties
logische opbouw
duidelijk uitgedrukt;
taalgebruik is aangepast aan
situatie, geadresseerde of
publiek
variaties in woordgebruik
aanbrengen

De verschillen tussen de drie relevante niveaus zijn te vinden in de lengte van de
teksten, in de mate van duidelijkheid en gepastheid, in de tekstsoorten en in de
geadresseerden. Voor alle duidelijkheid nemen we nog even de 'oorspronkelijke'
niveauindicaties op.

havo
vwo

Arabisch
2
3

Turks
3
4

Vergelijking met de niveaus van het Europees Referentiekader
Het Europees Referentiekader onderscheidt bij het schrijven enerzijds schriftelijke
productie (de schrijver produceert een tekst die wordt ontvangen door een publiek van
een of meer lezers) en anderzijds schriftelijke interactie (interactie door middel van
geschreven taal). In het laatste geval gaat om activiteiten als het corresponderen per
brief, fax of e-mail, het doorgeven van memo's of notities en bijvoorbeeld het
deelnemen aan online of offline activiteiten op de computer. Bij het 'schrijven voor
een publiek' geeft het ERK voorbeelden van activiteiten als:
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•
•
•
•
•
•

formulieren en vragenlijsten invullen;
posters maken;
rapporteren;
aantekeningen maken;
creatief schrijven;
persoonlijke of zakelijke brieven schrijven.

In 'Taalprofielen' zijn deze twee invullingen van schrijfvaardigheid samengevat in een
viertal clusters:
1. correspondentie;
2. aantekeningen, berichten, formulieren
3. verslagen en rapporten (alleen vanaf niveau B1);
4. vrij schrijven.
Kijken we naar de eindterm voor schrijfvaardigheid, dan is er een redelijke mate van
overeenkomst te constateren. Het onderstaande overzicht brengt de overeenkomsten in
beeld:
Eindterm
adequaat reageren in schriftelijke
contacten met doeltaalgebruikers
informatie vragen en verstrekken
verworven informatie adequaat
presenteren met het oog op doel en
publiek, en daarbij zaken of personen
beschrijven, uitdrukking geven aan
gevoelens en standpunten verwoorden
een verslag schrijven in de betreffende
taal

ERK/Taalprofielen
correspondentie (schriftelijke interactie);
aantekeningen, berichten, formulieren
(schriftelijke productie)
correspondentie (schriftelijke interactie)
verslagen en rapporten (schriftelijke
productie)

verslagen en rapporten (schriftelijke
productie)
vrij schrijven (schriftelijke productie)

Vergelijken we de niveaubeschrijvingen, dan zijn omschrijvingen als 'voor privédoeleinden' en 'in de privésfeer' (alle niveaus) te vergelijken met 'directe eigen
omgeving' (A2) en 'vertrouwde onderwerpen met betrekking tot de leefwereld van
schrijver' en 'alledaagse zaken' (B1). Op het hogere ERK-niveau (B2) hebben de teksten
betrekking op zaken die behoren tot de interessesfeer of ervaringswereld van de
schrijver. Het niveau van de eindterm spreekt bij niveau 4 ook over het type tekst (o.a.
betoog). Hier neigt het niveau al richting C1, waarbij sprake is van 'vrij ingewikkelde
onderwerpen die algemeen, wetenschappelijk of beroepsmatig van aard zijn'
In bijlage2 zijn de vergelijkingen opgenomen. Hier beperken we ons tot de resultaten
van die vergelijking (zie ook Cito, 2006). Die geven het volgende beeld:

Arabisch
Turks
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havo

vwo

A2+

B1

B1

B2

Uitwerking per niveau
Niveau A2 – Arabisch havo (A2+)

Beheersingsniveau
Kan korte, eenvoudige notities en boodschappen opschrijven. Kan een zeer eenvoudige
persoonlijke brief schrijven, bijvoorbeeld om iemand voor iets te bedanken.

Tekstkenmerken voor dit niveau zijn:
• Onderwerpen hebben betrekking op de directe eigen omgeving van de schrijver of
eenvoudige alledaagse situaties.
• Het woordgebruik en de woordenschat bestaan uit standaardpatronen met uit het
hoofd geleerde uitdrukkingen en kleine groepen van woorden waarmee beperkte
informatie wordt overgebracht.
• De grammaticale correctheid beperkt zich tot het gebruik van eenvoudige
constructies, echter systematisch met elementaire fouten.
• De spelling van woorden die binnen het mondelinge vocabulaire van de schrijver
vallen is fonetisch redelijk correct. Korte zinnen over alledaagse onderwerpen zijn
correct (over)geschreven.
• Groepen woorden zijn verbonden met behulp van eenvoudige voegwoorden, zoals
'en', 'maar' en 'omdat' (coherentie).
Voorbeelden van meer specifieke schrijfactiviteiten
Hieronder treft u een aantal voorbeelden aan van mogelijke schrijfactiviteiten,
gekoppeld aan een globale descriptor, te realiseren op niveau A2.
1. Correspondentie
De kandidaat kan:
- heel eenvoudige persoonlijke brieven schrijven om dankbaarheid of
verontschuldigingen over te brengen.
bijvoorbeeld: om te bedanken voor geboden hulp, voor een cadeautje, voor een
uitnodiging; om te verontschuldigen voor het vergeten van een verjaardag, het niet
nakomen van een afspraak; om iets te vertellen of te vragen over dagelijkse zaken,
zoals leeftijd, familie, school, hobby’s en idolen, of over een reis of verblijf tijdens de
vakantie; om gemaakte afspraken te bevestigen.
2. Aantekeningen, berichten, formulieren
De kandidaat kan:
- een korte, eenvoudige boodschap noteren als om herhaling of herformulering
gevraagd kan worden.
bijvoorbeeld: standaardformulieren invullen om iets te bestellen, of om aangifte bij
het politiebureau aan te doen.
- korte eenvoudige aantekeningen maken of boodschappen noteren gerelateerd aan
zaken van onmiddellijke noodzaak schrijven.
bijvoorbeeld: aandachtspunten, handige zinnen en trefwoorden noteren als
geheugensteun bij een telefoongesprek; een afspraak vastleggen; aantekeningen als
voorbereiding op een gesprekje; briefjes op het prikbord van een camping om te
vragen of iemand iets gevonden heeft of om partners te zoeken voor een activiteit;
een telefonisch doorgegeven boodschap noteren.
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3. Vrij schrijven
De kandidaat kan:
- een aantal eenvoudige frases en zinnen over familie, leefomstandigheden, educatieve
achtergrond, huidige of meest recente baan schrijven.
bijvoorbeeld: eigen stad, huis, gezin beschrijven; een hobby of dagelijkse
werkzaamheden beschrijven; de dagelijkse weg naar school beschrijven; het uiterlijk
beschrijven en de biografische gegevens geven van een filmster, een idool, een
familielid, een vriend of van zichzelf; een excursie, een vakantie of een bijzondere
gebeurtenis beschrijven.

Niveau B1 – Arabisch vwo, Turks havo

Beheersingsniveau
Kan eenvoudige, samenhangende teksten schrijven over onderwerpen die vertrouwd of
van persoonlijk belang zijn. Kan persoonlijke brieven schrijven waarin ervaringen en
indrukken beschreven worden.

De tekstkenmerken voor dit niveau zijn:
• Onderwerpen zijn vertrouwd en hebben betrekking op de leefwereld van de
schrijver of over alledaagse zaken.
• Het woordgebruik en de woordenschat zijn toereikend om - eventueel met behulp
van omschrijvingen - over vertrouwde onderwerpen, zoals familie, hobby’s, werk,
reizen en actuele gebeurtenissen te schrijven.
• Er wordt redelijk correct gebruik gemaakt van frequente ‘routines’ en patronen
van de grammatica die horen bij voorspelbare situaties.
• Spelling, interpunctie en layout zijn in de meeste gevallen accuraat genoeg om te
volgen. Lopende tekst die over het algemeen in zijn geheel begrijpelijk is.
• Een serie van kortere, eenvoudige afzonderlijke elementen is verbonden tot
samenhangende lineaire reeks van punten (coherentie).

Voorbeelden van meer specifieke schrijfactiviteiten
Hieronder treft u een aantal voorbeelden aan van mogelijke schrijfactiviteiten,
gekoppeld aan een globale descriptor, te realiseren op niveau B1.
1. Correspondentie
De kandidaat kan:
- vrij gedetailleerde persoonlijke brieven schrijven over ervaringen, gevoelens en
gebeurtenissen.
bijvoorbeeld: een brief of e-mail over een nieuwe woning, een bijbaantje, een nieuwe
vriend/vriendin, over nieuwtjes en gebeurtenissen sinds de laatste ontmoeting; een
uitnodiging voor een bezoek; een brief over persoonlijke zaken zoals relatie met
ouders, je nieuwe vriendje; een reactie op een brief waarin verdriet of ongenoegen
wordt geuit; je mening geven over een onderwerp en reageren op de mening van
anderen; een brief waarin je je eigen gevoelens uit, zoals verdriet of teleurstelling.
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- een korte, eenvoudige zakelijke brief schrijven.
bijvoorbeeld: informatie vragen over producten en diensten; een hotelkamer of plaats
op de camping reserveren; een eenvoudige klachtenbrief; contacten met een
partnerschool in het buitenland; een eenvoudige sollicitatiebrief met beknopt cv voor
een vakantiebaan; een brief als reactie op een advertentie over een vakantieplaats, een
vakantiewoning of een stageplaats.
2. Aantekeningen, berichten, formulieren
De kandidaat kan:
- notities/berichten schrijven waarin eenvoudige informatie van onmiddellijke
relevantie voor vrienden, medewerkers van diensten, docenten en anderen die in
zijn/haar dagelijks leven een rol spelen overgebracht wordt, waarbij de belangrijke
punten begrijpelijk overkomen.
bijvoorbeeld: een routebeschrijving voor een uitstapje, een bericht met verzoek om
een bepaalde taak uit te voeren; een bericht voor een huisgenoot over waar je heen
bent gegaan, wat je gaat doen, wanneer je terug bent; een boodschap over een
telefoongesprek; een sollicitatieformulier of een aanmeldingsformulier voor een
taalcursus; een advertentie om een kamer te huren of een vakantiebaan in het
buitenland te vinden.
3. Verslagen en rapporten
De kandidaat kan:
- heel korte rapporten schrijven volgens een vastgestelde standaard, waarin
routinematige, feitelijke informatie doorgegeven wordt en redenen voor het ondernemen
van bepaalde acties aangegeven worden.
bijvoorbeeld: een samenvatting van een artikel over een bepaald onderwerp; een
excursieprogramma; een tekst voor de partnerschool over je eigen woonplaats met de
belangrijkste bezienswaardigheden; een hand-out met de belangrijkste punten voor
een boekbespreking.
4. Vrij schrijven
De kandidaat kan:
- eenvoudige, gedetailleerde beschrijvingen maken over een aantal bekende
onderwerpen binnen het eigen interessegebied.
bijvoorbeeld: voor een clubblad of een schoolkrant, in een persoonlijke brief aan een
vriend.
- verslag doen van ervaringen, en daarbij gevoelens en reacties beschrijven in een
eenvoudige lopende tekst.
bijvoorbeeld: een dagboek in een vreemde taal bijhouden; een persoonlijk
commentaar over een film of een boek, een eenvoudig opstel over een onderwerp dat
hem/haar interesseert; een verslag van een excursie of een reis maken, een
straatinterview of een eenvoudig onderzoekje in het buitenland.
- een waar gebeurde of verzonnen gebeurtenis beschrijven.
bijvoorbeeld: een verhaaltje schrijven voor een krant of als opdracht voor een
wedstrijd.
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Niveau B2 – Turks vwo

Beheersingsniveau
Kan een duidelijke, gedetailleerde tekst schrijven over een breed scala van
onderwerpen die de persoonlijke interesse van de schrijver hebben. Kan een opstel of
verslag schrijven, informatie doorgeven of redenen aanvoeren ter ondersteuning vóór
of tegen een specifiek standpunt. Kan brieven schrijven waarin het persoonlijk belang
van ervaringen en indrukken aangegeven wordt.

Tekstkenmerken voor dit niveau zijn:
• De onderwerpen behoren tot de interessesfeer of de ervaringswereld van de
schrijver.
• Het woordgebruik en de woordenschat zijn voldoende om duidelijke
beschrijvingen te geven en meningen te verkondigen over de meeste algemene
onderwerpen.
• Er wordt een vrij uitgebreide beheersing van de grammatica getoond. Er zijn geen
fouten die de begrijpelijkheid in de weg staan.
• Spelling en interpunctie zijn redelijk accuraat, maar kunnen invloeden van de
moedertaal bevatten. Duidelijke, begrijpelijke, lopende tekst waarbij
tekstconventies, zoals indeling in paragrafen en standaard lay-out, zijn toegepast.
• Een gelimiteerd aantal middelen voor tekstcohesie is aangewend om uitingen van
de schrijver te verbinden tot heldere, coherente tekst, hoewel dit in langere
teksten niet altijd even goed lukt.

Voorbeelden van meer specifieke schrijfactiviteiten
Hieronder treft u een aantal voorbeelden aan van mogelijke schrijfactiviteiten,
gekoppeld aan een globale descriptor, te realiseren op niveau B2.
1. Correspondentie
De kandidaat kan:
- brieven schrijven met een bepaalde mate van emotie en kan de persoonlijke betekenis
van gebeurtenissen en ervaringen onderstrepen en het nieuws en standpunten van de
correspondent becommentariëren.
bijvoorbeeld: schrijven over problemen op school of op je werk; reageren op een brief
van een kennis of vriend die meldt dat zij/hij langdurig ziek is, of dat hij/zij naar het
buitenland gaat verhuizen; meedoen aan een discussiegroep op internet over een
actueel onderwerp; je eigen mening geven of reageren op standpunten van anderen;
advies geven aan een buitenlandse vriend/vriendin die in Nederland wil gaan
studeren.
- adequate zakelijke brieven schrijven.
bijvoorbeeld: een studiebeurs in het buitenland aanvragen en je motivatie aangeven,
een sollicitatiebrief met cv opstellen; informatie vragen over speciale voorzieningen,
zoals voor gehandicapten; klachten uitvoerig en genuanceerd formuleren.
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2. Verslagen en rapporten
De kandidaat kan:
- een essay of rapport schrijven waarbij een argument wordt uitgewerkt, en daarbij
redenen aangeven voor of tegen een bepaalde mening en de voordelen en nadelen van
verschillende keuzes uitleggen.
bijvoorbeeld: een discussiestuk over het recht op een rookvrije ruimte op school; een
begeleidende tekst bij een grafiek of een tabel; aangeven waarom je het niet eens bent
met een idee voor een gezamenlijke activiteit van een partnerschool en een alternatief
voorstellen; de evaluatie van een stage, een reis, een project opstellen.
- een geheel maken van informatie en argumenten uit diverse bronnen.
bijvoorbeeld: een samenvatting van een langer artikel, van verschillende bronnen
t.b.v. een werkstuk, van toeristische informatie voor buitenlandse gasten, of een
samenvatting van een onderzoek ten behoeve van een presentatie.
3. Vrij schrijven
De kandidaat kan:
- heldere, gedetailleerde beschrijvingen geven over een scala aan onderwerpen
gerelateerd aan zijn/haar interessegebied.
bijvoorbeeld: een ingezonden brief aan een lokale krant over een actueel onderwerp;
in een opstel oorzaken en gevolgen van een actueel conflict beschrijven; een recensie
van een boek, film of toneelstuk; een familiegeschiedenis; een opstel over een vrij
onderwerp; een samenhangend verhaal (familiegeschiedenis, persoonlijk verhaal, een
grappig verhaal of een anekdote).
Voor het schrijven van aantekeningen, berichten en het invullen van formulieren zijn
er op dit niveau (B2) geen descriptoren meer geformuleerd.

6.3.2

Subdomein D2 : Strategische vaardigheden

Eindterm 6
De kandidaat kan met behulp van:
• een tekstverwerkingsprogramma een tekst schrijven;
• (elektronisch) naslagmateriaal teksten opstellen.

Uitwerking van het examenprogramma
Het examenprogramma biedt de kandidaten de mogelijkheid te laten zien in hoeverre
zij in staat zijn elektronische hulpmiddelen te gebruiken. Genoemd wordt het
tekstverwerkingsprogramma, waarbij dan meteen gedacht kan worden aan
programma's waarmee de spelling gecheckt kan worden. Met elektronisch
naslagmateriaal worden elektronische woordenboeken en/of synoniemenlijsten
bedoeld. Ook kan de leerling gebruik maken van allerlei programma's die de lay-out
van het schrijfproduct optimaliseren.
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Vergelijking met het Europees Referentiekader
Het Europees Referentiekader spreekt van 'productiestrategieën', 'interactiestrategieën'
en 'bemiddelingsstrategieën'. Deze laatste strategieën zijn onder meer bedoeld om
technieken in te zetten (en deels te ontwikkelen) om bijvoorbeeld onzekerheid te
overwinnen. Bij schriftelijke productie-activiteiten kan dat leiden tot herstel door
middel van het raadplegen van naslagwerken (al dan niet elektronisch).
Interactiestrategieën hebben doorgaans meer van doen met mondelinge interactie. Bij
schrijfactiviteiten kan het leiden tot stappen die op basis van geconstateerde
misverstanden de communicatie moeten herstellen, door bijvoorbeeld om opheldering
te vragen en te geven. Het inzetten van productiestrategieën houdt in dat de
taalgebruiker beschikbare bronnen mobiliseert en verschillende competenties op elkaar
afstemt. Bij niet-interactieve activiteiten (bijvoorbeeld bij het schrijven van een
verslag) kan de taalgebruiker deze strategieën inzetten om alert te zijn op
veelgemaakte taalfouten en deze meteen te corrigeren (zelfcorrectie).
Deze activiteiten worden echter pas van de taalgebruiker verwacht vanaf het B1niveau. Op B2-niveau is pas sprake van een omschrijving die ook op schriftelijke
activiteiten betrekking kan hebben: kan vergissingen of fouten corrigeren zodra hij of
zij zich ervan bewust is of als ze tot onbegrip en misverstanden leiden.
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7.

Domein E: Literatuur

Eindterm 7
De kandidaat kan beargumenteerd verslag uitbrengen van zijn leeservaringen met ten
minste drie literaire werken.
Eindterm 8 (alleen vwo)
De kandidaat kan literaire tekstsoorten herkennen en onderscheiden, en literaire
begrippen hanteren in de interpretatie van literaire teksten.
Eindterm 9 (alleen vwo)
De kandidaat kan een overzicht geven van de hoofdlijnen van de
literatuurgeschiedenis en de gelezen literaire werken plaatsen in dit historisch
perspectief.

Vanaf 2007 moeten scholen beslissen over twee verschillende scenario's:
a) literatuur vormt (weer) onderdeel van de verschillende talen;
b) literatuur vormt een apart geïntegreerd blok (het zogenaamde geïntegreerd
literatuuronderwijs, GLO).
In beide gevallen moet een beoordeling voor het onderdeel literatuur worden
toegekend.
Als literatuur in het kader van de betreffende moderne vreemde taal wordt verzorgd,
zullen de cijfers voor literatuur-onderdelen meewegen bij de berekening van het
eindcijfer voor de verschillende talen. De school bepaalt zelf welk gewicht literatuur
binnen een taal krijgt toebedeeld.
In het tweede geval zal het zelfstandig cijfer voor het vak 'literatuur' dan samen met
andere ‘kleine vakken’ en het profielwerkstuk voor de uitslagbepaling worden
opgenomen in het zogenaamde combinatiecijfer.
In beide gevallen is het leesdossier niet verplicht. De school mag uiteraard wel
beslissen om een leesdossier te blijven eisen.
Deze regeling geldt voor zowel havo als voor vwo en gymnasium.

Literaire teksten komen ook in de tekst van het Common European Framework voor
(Council of Europe, 2001, blz. 565), met name als het gaat om 'esthetische vormen van
taalgebruik'. Hieronder wordt onder andere verstaan 'de productie, receptie en
5

De geciteerde tekst komt uit een vertaling van het CEF, die op initiatief van de Nederlandse Taalunie

is gemaakt en die in het najaar van 2006 verschijnt (zie literatuuropgave). De genoemde bladzijde
verwijst naar het oorspronkelijke document.
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uitvoering van literaire teksten, zoals het lezen en schrijven van teksten (korte
verhalen, romans, gedichten, enz.) en het uitvoeren van en kijken/luisteren naar
recitals, toneelstukken, opera's, enz.' Tevens wordt benadrukt dat literaire teksten een
belangrijke educatieve functie vervullen, niet alleen door hun bijdrage aan het
bewaren van de culturele erfenis van een land, maar ook als stimulus voor
intellectuele, morele en esthetische reflectie.
Als tekstsoort komen literaire teksten bij de leesvaardigheid pas op de C niveaus van
het ERK aan de orde. Een directe koppeling van de eindtermen van domein E aan het
ERK is daarom niet mogelijk. Het aanbieden van literaire teksten uit buitenlandse
literatuur beoogt echter niet alleen de taalverwerving als doel maar ook en vooral evenals bij het vak Nederlands - de ontwikkeling van de literaire competentie van de
leerlingen.
In een studie over de literaire ontwikkeling van leerlingen in het studiehuis
onderscheidt Witte zes niveaus van literaire competentie (Witte, 2005 en 2006),
waarbij de laagste niveaus vooral gericht op de eigen leesbeleving zijn; in een volgend
stadium vertoont het leesgedrag het zoeken naar herkenning en de identificatie met
personages en gebeurtenissen. Pas op de hogere niveaus is er sprake van analyserend
gedrag en letterkundige verdieping. Om in een volgend stadium van literaire
competentie te komen moet de leerling geprikkeld worden en nieuwe literaire
ervaringen opdoen. Dit betekent dat de docent in het stofaanbod en in het verstrekken
van de opdrachten uit moet gaan van het niveau van de leerling. Door de leerlingen
leeractiviteiten aan te bieden die hen uitdagen en op korte termijn voldoening
schenken kan de ontwikkeling worden gestimuleerd. Leeractiviteiten die zich buiten
deze zone bevinden, leiden vaak tot demotivatie en frustratie.
Vanuit deze redeneringen geven we enkele adviezen aan docenten om het onderdeel
literatuur binnen de moderne vreemde talen tot zijn recht te laten komen. Zij zijn ook
van toepassing op situaties waarin gekozen wordt voor glo.
Wanneer beginnen met literaire teksten?
In het kader van extensief lezen, of bijvoorbeeld als input voor een opdracht in het
kader van 'creatief schrijven', kunnen toegankelijke literaire fragmenten al vanaf een
vroeg stadium in de les worden ingezet. Korte verhalen, eenvoudige gedichten of
fragmenten uit jeugdliteratuur behoren hier tot de mogelijkheden.
Keuze van literaire teksten
U hoeft zich niet te beperken tot (hele) literaire werken in de oorspronkelijke taal;
indien functioneel, kunt u ook gebruik maken van teksten in vertaling en overwegen
om (ook) fragmenten te gebruiken. Voor een breder aanbod en om ruimte te geven aan
de verschillende individuele voorkeuren, zou de keuze van literaire teksten zich niet
tot één literaire genre moeten beperken.
Indien mogelijk, is het gebruik van ondersteunend materiaal zeer aan te raden:
verfilmingen van literaire werken, maar ook foto's, muziek of andere kunstuitingen
zoals schilderkunst, stimuleren de verbeelding, zorgen voor afwisseling en bevorderen
het leesplezier.
Leesplezier en leeservaring
Het bevorderen van het leesplezier behoort tot de doelen van literatuuronderwijs. Als
docent hoop je dat de leerlingen ook na hun eindexamen zullen blijven lezen.
Leesplezier is mede afhankelijk van de inhoud en de complexiteit van de tekst; het kan
worden bevorderd door teksten aan te bieden met een grote variatie qua inhoud die
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aansluiten bij de interessesfeer van de leerling, waarbij de mate van complexiteit geen
grote drempel vormt.
Verwerkingsopdrachten
De aandacht voor de tekst kan worden gestimuleerd door verwerkingsopdrachten te
verstrekken die een beroep doen op de persoonlijke beleving van de tekst bij de
leerling. Hieronder vallen creatieve opdrachten (zowel in schriftelijke vorm alsmede
met gebruik van beeld), dramatisering en toneel, groepsgesprekken naar aanleiding
van een opdracht. Het is ook mogelijk om (misschien niet voor alle leerlingen) meer
nuances aan te brengen in de opdrachten om een reflecterend en analyserend gedrag
uit te lokken, zodat de leerlingen meer diepgang bereiken.
Keuze van verwerkingsopdrachten, verhoging van motivatie bij de leerlingen
Wij raden aan om bij de keuze van een thema (indien mogelijk in overeenstemming
met de andere talen), een context aan te bieden die de leerlingen aanspreekt.
Daarbinnen moet ruimte zijn voor differentiatie in de verwerkingsopdrachten, om op
het individuele ontwikkelstadium van de leerlingen in te spelen. Bied keuzevrijheid
waar mogelijk.
Bied ruimte voor uitwisseling, reflectie en evaluatie.
Leesdossier
In het nieuwe examenprogramma komt het leesdossier voor het domein Literatuur niet
voor. Het leesdossier is dus niet verplicht. De school kan beslissen om de leerlingen
een leesdossier te laten opbouwen en het binnen het PTA te waarderen. Ook de
resultaten van de verwerkingsopdrachten kunnen in het leesdossier worden
opgenomen.
Afstemming tussen de moderne vreemde talen en andere vakken
Voor de realisatie van verwerkingsopdrachten is het heel goed denkbaar om
aansluiting te zoeken bij (kunst)geschiedenis, tekenen en CKV. Dit kan resulteren in
een project met een vakoverstijgend karakter, dat eventueel als onderdeel van het PTA
kan worden meegenomen.
U kunt tevens overwegen om voor een thematische aanpak van literatuuronderwijs te
kiezen. In dit geval is het aan te raden om te komen tot samenhangende projecten
tussen Nederlands en de MVT onder de kapstok van een overkoepelend thema. In het
geval van geïntegreerd literatuuronderwijs ligt deze keuze voor de hand, maar het is
ook een denkbare optie als literatuur binnen de programma's van de verschillende
talen wordt gegeven.
Voor voorbeelden van opdrachten, lesplannen en projecten rondom het onderdeel
literatuur verwijzen we naar Bimmel et a. (2007), Geljon (1994), Mulder (1997).
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8.

Specifieke descriptoren,
voorbeelden van opgaven en
prestaties

Om de verschillende competentieniveaus zoveel mogelijk te concretiseren is in dit
hoofdstuk een aantal voorbeelden van opgaven opgenomen die een prestatie op een
bepaald niveau van het ERK veronderstellen. Voor beide talen vindt u bij de
productieve vaardigheden, voor elk competentieniveau, ook een voorbeeld van een
prestatie horend bij de betreffende opgave.
De opgaven zijn bijna allemaal in het Nederlands opgenomen. Daardoor kunnen ze
met elkaar worden vergeleken, alhoewel wij hiermee enigszins van het principe
doeltaal-voertaal afwijken (zie hoofdstuk 9).
Voor elke vaardigheid wordt per niveau eerst het algemeen beheersingsniveau
geformuleerd, vervolgens worden de tekstkenmerken vermeld (niveau-criteria afgeleid
uit Taalprofielen), daarna de voorbeelden van opgaven en uitwerkingen gerelateerd
aan een gedetailleerde descriptor.
Voor de digitale bestanden met de luisterteksten en de video-opnames van de
mondelinge prestaties verwijzen we naar de cd-rom die bij deze publicatie hoort.

8.1

Domein B: Kijk- en Luistervaardigheid

Om de niveaus voor luistervaardigheid te illustreren is, waar beschikbaar, gebruik
gemaakt van voorbeelden uit Cito-luistervaardigheidsexamens.
In de cd-rom zijn de hele fragmenten opgenomen waarbij meerdere vragen horen.
Daarvan is hieronder steeds één voorbeeld van een opgave uitgekozen dat het niveau
expliciteert.
A2
Beheersingsniveau:
Kan zinnen en de meest frequente woorden begrijpen die betrekking hebben op
gebieden die van direct persoonlijk belang zijn (bv. basisinformatie over zichzelf en
zijn/haar familie, winkelen, plaatselijke omgeving, werk).
Kan de belangrijkste punten in korte, duidelijke, eenvoudige boodschappen en
aankondigingen volgen.

Tekstkenmerken receptief
 onderwerp
Teksten hebben betrekking op eenvoudige en vertrouwde onderwerpen en zijn van
direct belang voor hem/haar.
 woordgebruik en zinsbouw
Het taalgebruik is eenvoudig.
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 tempo en articulatie
De spreker spreekt rustig en duidelijk.
 tekstlengte
Teksten zijn kort.

Voorbeeld 1 (Bron: Luistertoets Arabisch VMBO, Cito)
ERK
Globale descriptor
Gedetailleerde
NIVEAU
descriptor

A2

Luisteren naar tv,
video- en
geluidsopnames

Kan relevante
informatie uit korte,
voorspelbare
luisterteksten
begrijpen.

Titel van de
opgave

Voorbeeld
opgenomen
voor de taal:

De metro
van Cairo

Arabisch

OPGAVE

 ﻧﻮﻓﺮ ﻟﻚ ﻓﻲ هﺬا اﻟﻤﻴﺘﺮو اﻟﺮاﺣﺔ.اﻧﺘﺒﻪ ﺟﻴﺪا واﺳﺘﻌﻤﻞ ﻣﻴﺘﺮو ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﻘﺎهﺮة
. ﺧﺎﺻﺔ إذا وﺻﻠﺖ ﻣﺤﻄﺔ اﻷهﺮام اﻟﻜﺒﻴﺮة، اﻧﺘﺒﻪ واﺳﺘﻌﻤﻞ أﻧﻔﻚ.واﻟﻤﺘﻌﺔ
.هﻨﺎك ﺳﻴﻜﻮن ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻚ أن ﺗﻤﺸﻲ ﻓﻮق أرﺿﻴﺔ ﻳﻨﺒﻊ ﻣﻨﻬﺎ ﻋﻄﺮ ﺟﻤﻴﻞ
 وﺿﻌﺖ ﺷﺮآﺔ اﻟﻤﻮاﺻﻼت ﺑﺎﻟﻘﺎهﺮة ﺧﺼﻴﺼﺎ،وﺣﺘﻰ ﻧﺠﻌﻞ ﺳﻔﺮك ﻣﻤﺘﻌﺎ
.ﻟﻚ ﺗﺤﺖ أرﺿﻴﺔ اﻟﻤﺤﻄﺔ ﻋﻄﺮا ﺟﻤﻴﻼ

15

 ﻣﺎذا ﻳﻘﻮل هﺬا اﻹﻋﻼن ﻋﻦ ﻣﺤﻄﺔ ﻣﻴﺘﺮو "اﻷهﺮام اﻟﻜﺒﻴﺮة" ﺑﺎﻟﻘﺎهﺮة؟15
. ﺗﻢ ﺗﺠﻬﻴﺰ أرﺿﻴﺘﻪ ﺑﺮاﺋﺤﺔ ﻃﻴﺒﺔA
. ﺗﻮﻓﺮ ﺑﺎﻗﺎت اﻟﻮرود هﻨﺎك راﺋﺤﺔ ﻃﻴﺒﺔB
. ﺗﻮﺟﺪ ﻣﺤﻼت ﻟﺒﻴﻊ اﻟﻮرود ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻤﺤﻄﺎتC
Wat zegt dit bericht over het station “Grote Piramide” van de metro in Cairo?
A Zijn ondergrond is voorzien van een lekkere geur.
B De aanwezigheid van veel bloemen zorgt daar voor een lekkere geur.
C Bloemwinkels zijn in alle stations te vinden.
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B1
Beheersingsniveau:
Kan de hoofdpunten begrijpen wanneer in duidelijk uitgesproken standaardtaal
wordt gesproken over vertrouwde zaken die hij/zij regelmatig tegenkomt op
zijn/haar werk, school, vrije tijd enz. Kan de hoofdpunten van veel radio- of tvprogramma's over actuele zaken of over onderwerpen van persoonlijk of
beroepsmatig belang begrijpen, wanneer er betrekkelijk langzaam en duidelijk
gesproken wordt.

Tekstkenmerken receptief
 onderwerp
Vertrouwde onderwerpen uit eigen vakgebied of interessegebied.
 woordenschat en zinsbouw
Het taalgebruik is eenvoudig. Binnen het eigen vak- en/of interessegebied wordt
complexer taalgebruik wel begrepen.
 tempo en articulatie
Het spreektempo is normaal. De spreker spreekt duidelijk gearticuleerde standaardtaal.
 tekstlengte
Teksten zijn niet al te lang.

Voorbeeld 1 (Bron: Luistertoets Arabisch VMBO, Cito)
ERK
Globale descriptor
Gedetailleerde
NIVEAU
descriptor

B1

Gesprekken tussen
moedertaalsprekers
verstaan

Kan de
hoofdpunten
volgen van
gesprekken over
een voor hem/haar
interessant
onderwerp.

Titel van de
opgave
Zomercursus
Arabisch in
Rabat

Voorbeeld
opgenomen
voor de taal:
Arabisch

OPGAVE
Je luistert naar een gesprek over waarom buitenlandse leerlingen voor de stad Rabat
kiezen om in de zomer Arabisch te leren.
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ﻟﻤﺎذا ﻳﺘﺎﺑﻊ اﻟﻄﻼب اﻟﺪروس اﻟﺼﻴﻔﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺮﺑﺎط؟

5

 ﻣﻦ ﺟﻬﺔ.ﻳﺄﺗﻲ اﻟﻄﻠﺒﺔ إﻟﻰ اﻟﺮﺑﺎط ﻷﻧﻪ آﻠﻴﺔ اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺗﻮﺟﺪ ﻓﻲ اﻟﺮﺑﺎط
اﻟﺮﺑﺎط هﻲ ﻋﺎﺻﻤﺔ اﻟﻤﻐﺮب وهﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺷﺎﻃﺌﻴﺔ وﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟﺐ ﻳﻮﺟﺪ ﺑﻬﺎ
 ﻋﻤﻮﻣﺎ ﺗﻮﺟﺪ ﻓﻴﻬﺎ آﺬﻟﻚ ﺁﺛﺎر ﺗﺎرﻳﺨﻴﺔ وﺗﻮﺟﺪ ﻗﺮﻳﺒﺔ.ﻧﺸﺎط ﺧﻼل اﻟﺼﻴﻒ
ﻣﻦ ﻓﺎس وﻣﻦ ﻣﺮاآﺶ وﻣﻦ اﻟﺪار اﻟﺒﻴﻀﺎء ﺑﺤﻴﺚ اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺰوروا
. اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻳﻌﻴﺸﻮن ﺧﻼل اﻟﺸﻬﺮ آﻄﻠﺒﺔ وآﺴﺎﺋﺤﻴﻦ.ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺪن
 ﻣﺎذا ﻳﺤﻜﻲ اﻟﺴﻴﺪ ﺑﻮﺧﺰار ﻋﻦ اﻟﺪروس اﻟﺼﻴﻔﻴﺔ ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ اﻟﺮﺑﺎط؟5
. ﺗﺨﺘﻠﻒ اﻟﺒﺮاﻣﺞ هﻨﺎك ﻗﻠﻴﻼ ﻋﻦ اﻟﺒﺮاﻣﺞ ﻓﻲ اﻟﻤﺪن اﻷﺧﺮىA
. ﺗﺼﺮف اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ هﻨﺎك اﻧﺘﺒﺎﻩ اﻟﻄﻼب ﻋﻦ اﻟﺪراﺳﺔB
. أﻧﺸﻄﺔ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻟﻠﻄﻼب، ﺗﻘﺪم اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ وﻣﺎ ﺟﺎورهﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺪنC
Wat zegt meneer Boukhazzar over de zomercursus in de stad Rabat?
A De lesprogramma’s daar verschillen van de lesprogramma’s in de andere steden.
B De stad en zijn omgeving bieden veel activiteiten voor de studenten.
C Door de verschillende activiteiten kunnen studenten zich moeilijk op de studie
concentreren.

Voorbeeld 2 (Bron: Luistervaardigheid Turks, D-programma 2001, Cito)
ERK
Globale
Gedetailleerde
Titel van de
Voorbeeld
NIVEAU
descriptor
descriptor
opgave
opgenomen
voor de taal:

B1

Luisteren naar
tv, video- en
geluidsopnames

Kan belangrijke
details begrijpen
in eenvoudige,
langzaam en
duidelijk
gesproken
radioprogramma’s.

Turks
Boekenrecensie

Situatie
Je luistert naar een kort actualiteitbericht van een radio uit Istanbul. Het bericht gaat
over het boek ‘Anadolu Sevdası’ dat kort geleden gepubliceerd is .
Vraag
Anadolu Sevdası’ kitabı ile ilgili ne söyleniyor?
A Anadolu’dan gelenler bu kitapla hasret giderebilirler.
B Anadolu’dan gelenler kendi öyküleri ile kitabın çıkmasına katkıda bulundular.
C Sadece Anadolu’dan gelenler kitabı indirimli olarak alabilirler.
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B2 - Luistervaardigheid

Beheersingsniveau:
Kan een langer betoog en lezingen begrijpen en zelfs complexe redeneringen
volgen, wanneer het onderwerp redelijk vertrouwd is. Kan de meeste nieuws- en
actualiteitenprogramma's op de tv begrijpen. Kan het grootste deel van films in
standaardtaal begrijpen.

Tekstkenmerken receptief
 onderwerp
Concrete en abstracte onderwerpen die men tegenkomt in het sociale en professionele
leven en in het onderwijs.
 woordenschat en zinsbouw
Het taalgebruik is complex.
 tempo en articulatie
De spreker spreekt in standaardtaal en in normaal tempo.
 tekstlengte
Teksten kunnen lang zijn.

Voorbeeld 1 (Bron: Luistertoets Arabisch VMBO, Cito)
ERK
Globale descriptor Gedetailleerde
Titel van de
NIVEAU
descriptor
opgave

B2
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Gesprekken tussen
moedertaalsprekers
verstaan

Kan in discussies
over thema's
binnen het eigen
interessegebied de Studentenniveau
argumentatie
volgen en
belangrijke punten
in detail begrijpen.

Voorbeeld
opgenomen
voor de
taal:

Arabisch

OPGAVE

هﻞ هﻨﺎك ﻓﺮق آﺒﻴﺮ ﺑﻴﻦ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﻄﻼب؟

3

 واﺣﺪ ﻻ، واﺣﺪ ﻣﺜﻼ ﻳﻜﻮن ﻗﺪ درس ﺷﻬﺮا ﻣﻦ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ،ﺑﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﺤﺎل
 هﺬﻩ اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻧﺤﻠﻬﺎ ﻣﻊ. ﻳﻌﻨﻲ هﻢ ﻣﺒﺘﺪﺋﻴﻦ وﻏﻴﺮ ﻣﺒﺘﺪﺋﻴﻦ،ﻳﺴﻤﻊ ﺑﺎﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
 "هﺆﻻء ﻟﻬﻢ إﻟﻤﺎم ﺑﺴﻴﻂ ﺑﺎﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻴﻤﻜﻦ أن: ﻧﻘﻮل ﻟﻪ ﻣﻨﺬ اﻟﺒﺪاﻳﺔ.اﻷﺳﺘﺎذ
 هﺆﻻء ﻟﻢ ﻳﺪرﺳﻮا اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻗﻂ ﻓﻴﺬهﺐ ﻣﻌﻬﻢ. أن ﺗﻤﺸﻲ ﺑﺴﺮﻋﺔ ﻣﻌﻬﻢ،ﺗﻘﻔﺰ
 ﻓﺎﻷﺳﺘﺎذ ﻳﻬﺘﻢ ﺑﻬﺬا اﻟﺠﺎﻧﺐ آﺜﻴﺮا وﺑﺨﺼﻮص ﻓﻲ اﻟﺘﻤﺎرﻳﻦ وﻓﻲ.ﺑﺒﻂء
. ﻓﻲ اﻟﺘﻜﺮار،اﻹﻋﺎدة
 ﻣﺎذا ﻳﻘﻮل اﻟﺴﻴﺪ ﺑﻮﺧﺰار ﺣﻮل ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﻄﻼب اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ؟3
. أﺧﺬُهﺎ ﺑﻌﻴﻦ اﻻﻋﺘﺒﺎر ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺻﻌﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦA
. اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ اﻟﻤﺴﺒﻘﺔ ﻟﺪى اﻟﻄﻼب ﺗﺤﺪد ﺳﺮﻋﺔ ﺳﻴﺮ اﻟﺪروسB
. ﻳﺤﺎول اﻟﻤﻌﻠﻤﻮن ﻓﻲ وﻗﺖ ﻗﺼﻴﺮ اﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ اﻟﻔﺮق ﺑﻴﻦ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﺘﻼﻣﻴﺬC

Wat zegt meneer Boukhazzar over de niveauverschillen tussen de studenten?
A Het is moeilijk voor de docenten om er rekening mee te houden.
B De aanwezige voorkennis van het Arabisch bij de studenten bepaalt hoe snel de
lessen gaan.
C De docenten proberen in een korte periode alle studenten op hetzelfde niveau te
krijgen.

Voorbeeld 2 (Bron: luistervaardigheid Turks, D- programma 2001, Cito)
ERK
Globale
Gedetailleerde
Titel van de
Voorbeeld
NIVEAU
descriptor
descriptor
opgave
opgenomen
voor de taal:

B2

Luisteren naar
tv, video- en
geluidsopnames

Kan de meeste in
standaardtaal en
in normaal tempo
gesproken
radioprogramma's
begrijpen.

Beeldhouwkunst

Turks

Situatie
Je luistert naar een interview met een beeldhouwer (Can Güdükko lu) uit Ankara.
Vraag
Can Bey i i hakkında ne diyor?
A Hem kendine uygun olmalı hem de para kazandırmalı.
B Mutlaka heykelcilikle ilgili olmalı, para önemli de il.
C Kendi atölyesinde yapabilece i bir i olmalı.
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8.2

Gespreksvaardigheid

Bij het opnemen van de voorbeelden voor de gespreksvaardigheid (te vinden op de
bijbehorende cd-rom) hebben de kenmerken die de niveaus van het ERK omschrijven
het uitgangspunt gevormd. Bij het onderdeel ‘gesprekken voeren’ vervult de
gesprekspartner, in dit geval een native speaker en/of de docent, een belangrijke rol,
omdat ook de kenmerken van zijn interactie meebepalend zijn voor het vaststellen van
het competentieniveau.
De voorbeelden die hierna volgen zijn in november 2006 aan een groep deskundigen
voorgelegd om met hen te bekijken of ze voldoende inzicht in de verschillende
niveaus geven. De belangrijkste uitkomsten van deze bijeenkomst zijn in hoofdstuk
8.5 kort samengevat.

8.2.1

Gesprekken voeren

A2
Beheersingsniveau:
Kan communiceren over eenvoudige en alledaagse taken die een eenvoudige en
directe uitwisseling van informatie over vertrouwde onderwerpen en activiteiten
betreffen. Kan zeer korte sociale gesprekken aan, alhoewel hij/zij gewoonlijk niet
voldoende begrijpt om het gesprek zelfstandig gaande te houden.

Tekstkenmerken receptief
 onderwerp
De onderwerpen zijn
alledaags en vertrouwd.


woordgebruik en
zinsbouw
Woordgebruik is eenvoudig.
Zinnen zijn kort.
 tempo en articulatie
Er wordt langzaam
gesproken en duidelijk
gearticuleerd.
 hulp
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
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Tekstkenmerken productief
 onderwerp
De onderwerpen zijn alledaags en vertrouwd.
 woordenschat en woordgebruik
Standaard patronen met uit het hoofd geleerde
uitdrukkingen en kleine groepen van woorden
waarmee beperkte informatie wordt overgebracht
m.b.t. eenvoudige alledaagse situaties.
 grammaticale correctheid
Correct gebruik maken van eenvoudige constructies,
bevat echter ook systematisch elementaire fouten.
 interactie
Antwoorden op vragen en reacties op eenvoudige
uitspraken. Indicaties van begrip maar weinig initiatief
om de conversatie gaande te houden.
 vloeiendheid
Zeer korte uitingen, met veel voorkomende pauzes,
valse starts en het herformuleren van uitingen.
 coherentie
Groepen woorden zijn verbonden met eenvoudige
voegwoorden, zoals: ‘en’, ‘maar’ en ‘omdat’.

taalgebruiker wil zeggen.
Vragen en uitingen zijn
direct aan de taalgebruiker
gericht.

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

Voorbeeld 1 (Bron: Zuiderpark College, Rotterdam)
ERK
Globale
Gedetailleerde descriptor
NIVEAU
descriptor

A2

Informatie
uitwisselen

Kan informatie van
persoonlijke aard vragen
en geven.

Titel van de
opgave

Voorbeeld
opgenomen
voor de
taal:

Open dag

Arabisch

OPGAVE
Situatie
Je gaat binnenkort verhuizen. Je wilt een school zoeken in de buurt van je nieuwe
adres. Tijdens een open dag op een school kom je een leerling tegen die de bezoekers
begeleidt om de school te laten zien. Je gaat met die leerling over zijn school in
gesprek.
Opdracht
Voer een gesprek over de school en stel allerlei vragen.
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B1 - Gesprekken voeren
Beheersingsniveau:
Kan de meeste situaties aan die zich kunnen voordoen tijdens een reis in het
gebied waar de betreffende taal wordt gesproken.
Kan onvoorbereid deelnemen aan een gesprek over onderwerpen die vertrouwd
zijn, of zijn/haar persoonlijke belangstelling hebben of die betrekking hebben op
het dagelijks leven (bijvoorbeeld familie, hobby’s, werk, reizen en actuele
gebeurtenissen).

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


woordgebruik en
zinsbouw
Het woordgebruik is
toereikend voor alledaagse
zaken. Elementaire
structuren en veel
herhalingen.
 tempo en articulatie
Woorden worden duidelijk
uitgesproken met een
vertrouwd accent.
 hulp
De taalgebruiker wordt direct
aangesproken. Soms moeten
bepaalde woorden en
uitdrukkingen herhaald
worden. Ongebruikelijke
idiomatische uitdrukkingen
worden vermeden en er
wordt duidelijk
gearticuleerd.

Tekstkenmerken productief
 onderwerp
Het onderwerp is vertrouwd, valt binnen de
persoonlijke belangstelling of heeft betrekking op het
dagelijks leven, eigen werk of opleiding.
 woordenschat en woordgebruik
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
Redelijk accuraat gebruik van frequente routines en
patronen die horen bij voorspelbare situaties.
 interactie
Kan een eenvoudig face-to-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
Is goed te volgen, alhoewel pauzes voor grammaticale
en lexicale planning en herstel van fouten, vooral in
langere stukken vrij geproduceerde tekst, veel
voorkomen.
 coherentie
Series van kortere, eenvoudige afzonderlijke elementen
zijn verbonden tot een samenhangende lineaire reeks
van punten.
 uitspraak
De uitspraak is duidelijk verstaanbaar, alhoewel
gekleurd door een accent en af en toe een verkeerd
uitgesproken woord.
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Voorbeeld 1 (Bron: Zuiderpark College, Rotterdam)
ERK
Globale
Gedetailleerde descriptor
NIVEAU descriptor

B1

Informatie
uitwisselen

Kan eenvoudige feitelijke
informatie achterhalen en
doorgeven.

Titel van de
opgave

Vorige school

Voorbeeld
opgenomen
voor de
taal:
Arabisch

OPGAVE
Situatie
In je klas zit een leerling die oorspronkelijk uit een ander land komt. Jullie hebben
allebei een aantal jaren onderwijs in eigen land gehad. Je wilt iets weten over het
onderwijs van het land waar je klasgenoot vandaan komt en je vertelt hem/haar over
jouw onderwijservaring. Je gaat met hem/haar in gesprek.
Opdracht
Voer een gesprek over de school (onderwijs) in eigen land.

Voorbeeld 2 (Bron: Wateringse Veld College, Den Haag)
ERK
Globale
Gedetailleerde
Titel van de
NIVEAU
descriptor
descriptor
opgave

B1+

Informele
gesprekken

Kan persoonlijke
standpunten,
commentaar en
meningen geven over
onderwerpen binnen
de eigen
belevingssfeer.

Verkeerde
gewoontes bij de
jeugd.

Voorbeeld
opgenomen
voor de taal:
Turks

OPGAVE
Situatie
Je docent maakt zich zorgen over de verkeerde gewoontes bij de jongeren en hij vecht
al jaren tegen dit probleem. Hij is van mening dat je ook dit soort problemen
meemaakt als jong meisje. Hij is benieuwd naar je mening hierover.
Opdracht
Voer een gesprek over dit onderwerp met je docent. Probeer je standpunt en je mening
duidelijk te maken aan de hand van de vragen.
Hoe presteert deze leerling?
Het onderwerp van dit gesprek gaat over de eigen leeftijdgroep en heeft betrekking op
het dagelijkse leven. De leerling vertoont afdoende woordenschat om het onderwerp te
beschrijven en te beargumenteren, spreekt met middellange en lange zinnen, maakt
hier en daar foutjes die niet echt storend zijn. Ze kan goed op vragen ingaan en verder
opbouwen. Niveauinschatting is een zeer goede B1.
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B2 - Gesprekken voeren
Beheersingsniveau:
Kan zodanig deelnemen aan een vloeiend gesprek, dat normale uitwisseling met
moedertaalsprekers redelijk mogelijk is. Kan binnen een vertrouwde context actief
deelnemen aan een discussie en hierin standpunten uitleggen en ondersteunen.

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


woordgebruik en
zinsbouw
Er worden complexe
argumentaties gebruikt.
Idiomatische uitdrukkingen
worden niet altijd begrepen.
Zinsbouw kan complex zijn.
 tempo en articulatie
Het spreektempo is het
gemiddelde spreektempo van
een moedertaalspreker. Er
wordt standaardtaal
gesproken.
 hulp
Gesprekspartners praten op
een normaal tempo in de
standaardtaal.

Tekstkenmerken productief
 onderwerp
De onderwerpen kunnen algemeen, wetenschappelijk of
beroepsmatig van aard zijn of te maken hebben met
vrijetijdsbesteding.
 woordenschat en woordgebruik
Taal is toereikend om duidelijke beschrijvingen te geven,
en meningen te verkondigen over de meeste algemene
onderwerpen. Een enkele maal komt een minder
gebruikelijk of minder passend woord voor. Het is echter
meestal duidelijk wat wordt bedoeld.
 grammaticale correctheid
De grammatica is redelijk correct. Eventuele kleine
afwijkingen doen geen afbreuk aan de begrijpelijkheid
en worden vaak hersteld. Enige complexe zinsvormen
komen voor.
 interactie
De aanvang van een gesprek, het woord nemen en het
beëindigen van een gesprek gebeurt 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.
 vloeiendheid
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.
 coherentie
Helderheid en coherentie worden bewerkstelligd door
middel van een beperkt aantal verbindingswoorden,
hoewel dat in een lange bijdrage niet altijd even goed
lukt.
 uitspraak
Duidelijke, natuurlijke uitspraak en intonatie.
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Voorbeeld 1 (Bron: Wateringse Veld College, Den Haag)
ERK
Globale
Gedetailleerde
Titel van de
NIVEAU
descriptor
descriptor
opgave

B2+

Informele
gesprekken

Kan in vertouwde
situaties actief
meedoen aan
discussies over
onderwerpen van
algemene aard.

De Turkse televisie
zenders en hun
programma’s

Voorbeeld
opgenomen
voor de taal:
Turks

OPGAVE
Situatie
De meest populaire Turkse televisiezenders worden de laatste tijd vaak bekritiseerd
wegens hun programma’s en hun manier van uitzenden. Men is van mening dat ze
vooral de jeugd verkeerd beïnvloeden. Je docent heeft ook dezelfde mening. Dit heeft
hij kort geleden bekend gemaakt in de klas. Je deelt zijn mening niet helemaal.
Opdracht
Voer een gesprek over dit onderwerp met je docent. Probeer je standpunt en je mening
duidelijk te maken en te reageren met argumenten.
Hoe presteert deze leerling?
De leerling weet de eigen mening goed te beargumenteren in een goed opgebouwd,
samenhangend betoog en maakt hierbij gebruik van een veelzijdige woordenschat. Zij
maakt lange gecompliceerde zinnen, met correct gebruik van bijzinnen, spreekt in een
redelijk tempo zonder opvallende pauzes. Niveauinschatting is een zeer goede B2.
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8.2.2

Spreken

A2
Beheersingsniveau:
Kan een reeks uitdrukkingen en zinnen gebruiken om in eenvoudige bewoordingen
familie en andere mensen, leefomstandigheden, opleiding en huidige of meest
recente baan te beschrijven.

Tekstkenmerken productief
 onderwerp
De onderwerpen zijn alledaags en vertrouwd.
 woordenschat en woordgebruik
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.
 vloeiendheid
Overwegend zeer korte uitingen, met veel pauzes, valse starts en herformuleringen.
 coherentie
Groepen woorden zijn verbonden door middel van eenvoudige voegwoorden, zoals:
‘en’, ‘maar’ en ‘omdat’.
 uitspraak
De uitspraak is duidelijk genoeg om de spreker te kunnen volgen, ondanks een
hoorbaar accent. Luisteraars zullen af en toe om herhaling moeten vragen

Voorbeeld 1 (Bron: Zuiderpark College, Rotterdam)
ERK
Globale
Gedetailleerde descriptor
NIVEAU descriptor

A2

Monologen

Kan in eenvoudige, korte
zinnen vertellen over
ervaringen,
gebeurtenissen,
activiteiten.

Titel van de
opgave

Voorbeeld
opgenomen
voor de
taal:

Naar Parijs

Arabisch

OPGAVE
Situatie
Je bent op vakantie in Parijs en je hebt diverse plekken bezocht.
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Opdracht
Vertel wat je allemaal gedaan hebt in Parijs:
• Met wie je daar bent geweest?
• Beschrijf de plekken die je hebt bezocht.
• Vertel hoe lang jullie in Parijs zijn gebleven.
• Vertel hoe je het vond.
Hoe presteert deze leerling?
Het gaat in deze opdracht om een vertrouwde, eenvoudige alledaagse situatie. De
leerling is goed te volgen, al maakt hij systematisch elementaire fouten. De uitspraak
heeft een hoorbaar accent maar is goed te volgen. Deze prestatie voldoet aan de
criteria van A2 niveau.
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B1 - Spreken
Beheersingsniveau:
Kan uitingen op een eenvoudige manier aan elkaar verbinden, zodat hij/zij
ervaringen, gebeurtenissen, dromen, verwachtingen en ambities kan beschrijven.
Kan in het kort redenen en verklaringen geven voor meningen en plannen. Kan
een verhaal vertellen of de plot van een boek of film weergeven en zijn/haar
reacties beschrijven.

Tekstkenmerken productief
 onderwerp
Het onderwerp is vertrouwd, valt binnen de persoonlijke belangstelling of heeft
betrekking op het dagelijks leven, eigen werk of opleiding.
 woordenschat en woordgebruik
De woordenschat is toereikend om eventueel met behulp van omschrijvingen
vertrouwde onderwerpen, zoals familie, hobby's, werk, reizen en actuele gebeurtenissen
te beschrijven.
 grammaticale correctheid
Redelijk accuraat gebruik van frequente 'routines' en patronen die horen bij over het
algemeen voorspelbare situaties.
 vloeiendheid
De spreker is goed te volgen, alhoewel pauzes voor grammaticale en lexicale planning
en herstel van fouten veel voorkomen, vooral in langere stukken vrij geproduceerde
tekst.
 coherentie
Series van kortere, eenvoudige afzonderlijke elementen zijn verbonden tot een
samenhangende lineaire reeks van punten.
 uitspraak
De uitspraak is duidelijk verstaanbaar, zelfs met een accent en af en toe een verkeerd
uitgesproken woord.

Voorbeeld 1 (Bron: Zuiderpark College, Rotterdam)
ERK
Globale
Gedetailleerde descriptor
NIVEAU descriptor

B1

Monologen

Kan echte of verzonnen
gebeurtenissen
beschrijven.

Titel van de
opgave

Voorbeeld
opgenomen
voor de
taal:

Pech onderweg

Arabisch

OPGAVE
Situatie
Je bent op vakantie in Egypte met je familie geweest. Onderweg tussen Cairo en
Alexandria kregen jullie pech met de auto.
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Opdracht
Vertel iets over:
- jullie verblijf in Egypte;
- de autoreis tussen de 2 Egyptische steden (Cairo en Alexandria);
- de situatie (pech) en hulp;
- het weer;
- hoe het probleem is opgelost.
Hoe presteert deze leerling?
De leerling weet een goed lopend verhaal te vertellen, al met af en toe wat kleine
pauzes. De uitspraak is goed en duidelijk. Volgens alle criteria een prestatie op B1
niveau.

Voorbeeld 2 (Bron: Wateringse Veld College, Den Haag)
ERK
Globale
Gedetailleerde
Titel van de opgave
NIVEAU descriptor
descriptor

B1+

Kan zaken binnen het
Een publiek eigen interessegebied
Vakantieplannen
toespreken duidelijk uiteenzetten,
en daarbij belangrijke
punten en relevante
details goed naar voren
brengen.

Voorbeeld
opgenomen
voor de
taal:
Turks

OPGAVE
Situatie
Je gaat aanstaande zomervakantie naar Turkije met je hele gezin. Je bent van plan
vier weken in Turkije door te brengen en o.a. alle familieleden van vader- en
moederzijde te bezoeken en tenminste een week in Antalya van de zon en de zee te
genieten. Je wilt graag ook Istanbul zien.
Opdracht
Vertel je vakantieplannen in chronologische volgorde aan je klasgenoten.
Hoe presteert deze leerling?
Het onderwerp van deze opgave is vertrouwd en valt binnen de persoonlijke
belangstelling. De leerling beschikt over een redelijke woordenschat (soms wisselend)
en gebruikt correcte, korte zinnen en met bijna foutloze zinsbouw. De toebehorende
tijd wordt correct gebruikt. Hij/zij spreekt vloeiend, met een goede uitspraak en
corrigeert zichzelf. Het gaat weliswaar om een opsomming, maar wel coherent.
Niveauinschatting is een zeer goede B1 of B1+.
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B2 - Spreken
Beheersingsniveau:
Kan duidelijke, gedetailleerde beschrijvingen presenteren over een breed scala van
onderwerpen die betrekking hebben op zijn/haar interessegebied. Kan een
standpunt over een actueel onderwerp verklaren en de voor- en nadelen van
diverse opties uiteenzetten.

Tekstkenmerken productief
 onderwerp
De onderwerpen kunnen algemeen, wetenschappelijk of beroepsmatig van aard zijn of
te maken hebben met vrijetijdsbesteding.
 woordenschat en woordgebruik
De woordenschat is toereikend om duidelijke beschrijvingen te geven, en meningen te
verkondigen over de meeste algemene onderwerpen. Het valt niet op dat de spreker
naar woorden moet zoeken.
 grammaticale correctheid
Vertoont een vrij uitgebreide beheersing van de grammatica en maakt gebruik van
complexe zinsvormen. Er zijn geen fouten die de begrijpelijkheid in de weg staan. De
meeste fouten worden door de spreker zelf hersteld.
 vloeiendheid
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.
 coherentie
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.
 uitspraak
Duidelijke, natuurlijke uitspraak en intonatie.

Voorbeeld 1 (Bron: Wateringse Veld College, Den Haag)
ERK
Globale
Gedetailleerde descriptor
Titel van de
NIVEAU descriptor
opgave

B2+
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Een publiek
toespreken

Kan een duidelijk en
gedetailleerd betoog
De provincie waarin
houden over onderwerpen
je geboren bent
uit eigen interessesfeer.

Voorbeeld
opgenomen
voor de
taal:

Turks

OPGAVE
Situatie
Je bent geboren in de provincie Elazig in Turkije waarnaar je vaak met vakantie gaat
en waarin je familieleden wonen. Je klasgenoten zijn benieuwd naar kenmerken van
deze provincie.
Opdracht
Houd een presentatie en vertel allerlei kenmerken hiervan (inclusief culturele,
maatschappelijke, industriële kenmerken e.d.). Reageer op de eventuele vragen van je
klasgenoten.
Hoe presteert deze leerling?
Het onderwerp van deze presentatie heeft een culturele inhoud en deels
wetenschappelijk. De leerling gebruikt veelzijdige woorden met weinig herhaling,
lange, complexe zinnen. Hij/zij spreekt vloeiend en in een snel tempo, met een
duidelijke, goede uitspraak. Zijn/aar presentatie heeft een goede opbouw van algemeen
naar specifiek.
Niveauinschatting: B2, met uitschieters naar C1.
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8.3

Schrijfvaardigheid

A2
Beheersingsniveau:
Kan korte, eenvoudige notities en boodschappen schrijven. Kan een zeer
eenvoudige persoonlijke brief schrijven, bijvoorbeeld om iemand voor iets te
bedanken.

Tekstkenmerken productief
 onderwerp
De tekst heeft betrekking op de directe eigen omgeving van de schrijver of eenvoudige
alledaagse situaties.
 woordenschat en woordgebruik
Standaardpatronen met uit het hoofd geleerde uitdrukkingen en kleine groepen van
woorden waarmee beperkte informatie wordt overgebracht.
 grammaticale correctheid
Eenvoudige constructies, echter systematisch met elementaire fouten.
 spelling en interpunctie
Korte zinnen over alledaagse onderwerpen - bijvoorbeeld een routebeschrijving - zijn
correct.
 coherentie
Groepen woorden zijn verbonden met behulp van eenvoudige voegwoorden, zoals:
'en', 'maar' en 'omdat'.
N.B.: Om de niveaus zichtbaar te maken zijn de producten van de leerlingen hierna
met de oorspronkelijke fouten opgenomen.

Voorbeeld 1 (Bron: Leidscherijn College, Rotterdam)
ERK
Globale
Gedetailleerde
NIVEAU
descriptor
descriptor

A2

Correspondentie Kan een eenvoudig
persoonlijk e-mail
schrijven.

Titel van de
opgave

Zich afmelden
via de e-mail

Voorbeeld
opgenomen
voor de
taal:
Arabisch

OPGAVE
Je bent bestuurslid van een jongerenvereniging. Je stuurt een e-mail aan de voorzitter
met de mededeling dat je volgende week niet aanwezig kunt zijn op de vergadering
wegens herexamen.
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Uitwerking

2005  أآﺘﻮﺑﺮ28 ،روﻃﺮدام
،ﻋﺰﻳﺰي ﺳﻌﻴﺪ
 أود أن أﺧﺒﺮك ﺑﺄﻧﻨﻲ ﻻ أﺳﺘﻄﻴﻊ ﺣﻀﻮر اﻹﺟﺘﻤﺎع اﻷﺳﺒﻮع اﻟﻘﺎدم،اﻟﺴﻼم ﻋﻠﻴﻚ
.ﻷﻧﻨﻲ ﻋﻨﺪي إﻣﺘﺤﺎن اﻟﺪورة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
ﻣﻊ ﺗﺤﻴﺎﺗﻲ
ﺣﻨﺎن اﻟﻮﻧﺠﻨﻲ
Hoe presteert deze leerling?
In deze tekst wordt gebruik gemaakt van standaardpatronen (zie bijvoorbeeld begin en
slot) en van voegwoorden voor cohesie; de tekst bevat grammaticale en
spellingsfouten. De prestatie voldoet aan de kenmerken van niveau A2.

⏐ 78

B1 - Schrijfvaardigheid
Beheersingsniveau:
Kan een eenvoudige, samenhangende tekst schrijven over onderwerpen die
vertrouwd of van persoonlijk belang zijn. Kan persoonlijke brieven schrijven
waarin ervaringen en indrukken beschreven worden.

Tekstkenmerken productief
 onderwerp
De teksten handelen over vertrouwde onderwerpen met betrekking tot de leefwereld
van de schrijver of over alledaagse zaken.
 woordenschat en woordgebruik
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
Redelijk correct gebruik van frequente 'routines' en patronen die horen bij
voorspelbare situaties.
 spelling en interpunctie
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.
 coherentie
Een serie van kortere, eenvoudige afzonderlijke elementen is verbonden tot een
samenhangende lineaire reeks van punten.

Voorbeeld 1 (Bron: Openbare Scholengroep Schoonoord, Zeist)
ERK
Globale
Gedetailleerde
Titel van de
NIVEAU
descriptor
descriptor
opgave

B1
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Aantekeningen, Kan memo's maken
berichten,
waarin eenvoudige
formulieren
informatie wordt
doorgegeven aan
mensen in de directe
omgeving.

Voorbeeld
opgenomen
voor de
taal:

Naar de
muziekwinkel
Arabisch

OPGAVE
Situatie
Hayat heeft je gevraagd om na de les met haar mee te gaan om een cd met muziek
van Chab Khaled te kopen. Je weet veel over deze zanger en je kan haar adviseren bij
de aankoop. Op de afgesproken tijd is Hayat echter niet in het klaslokaal, daarom laat
je voor haar een briefje achter.
Opdracht
• Schrijf Hayat dat je niet langer op haar wacht en schrijf waarom.
• Vertel dat je tot 17.00 uur in de winkel bent.
• Vraag haar of ze nog komt of dat ze je anders vanavond belt. Je komt anders te
laat op een afspraak.
• Sluit passend af.

Uitwerking

2006  ﻳﻮﻧﻴﻮ17 زاﻳﺴﺖ
ﻣﻦ ﺳﻤﻴﺮة
إﻟﻰ ﺻﺪﻳﻘﺘﻲ ﺣﻴﺎة
.آﻨّﺎ اﺗﻔﻘﻨﺎ أن ﻧﺬهﺐ ﻣﻌﺎ ﻟﺸﺮاء ﺑﻌﺾ أﻏﺎﻧﻲ اﻟﺸﺎب ﺧﺎﻟﺪ
.ﻟﻢ أﺳﺘﻄﻊ أن أﻧﺘﻈﺮك آﺜﻴﺮا ﻷﻧﻨﻲ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻲ أن أآﻮن ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺰل ﻗﺒﻞ اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻟﺴﺎدﺳﺔ
 إذا ﻟﻢ أراك ﻓﻲ اﻟﻤﺤﻞ اﺗﺼﻠﻲ ﺑﻲ إﻟﻰ.ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻚ أن ﺗﺄﺗﻲ.أﻧﺎ ﻣﻮﺟﻮدة ﻓﻲ اﻟﻤﺤﻞ ﺣﺘﻰ اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﺑﻌﺪ اﻟﺰوال
. أﻧﺎ ﻗﻠﻘﺔ وأرﻳﺪ أن أﻋﺮف ﻟﻤﺎذا ﻟﻢ ﺗﺤﻀﺮي. أﻋﺮف أﻧﻚ داﺋﻤﺎ ﺗﺄﺗﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮن ﻟﺪﻳﻨﺎ ﻣﻮﻋﺪ.اﻟﻤﻨﺰل
أﺗﻤﻨﻰ أن ﺗﻜﻮﻧﻲ ﺑﺨﻴﺮ
واﻟﺴﻼم
ﺻﺪﻳﻘﺘﻚ ﺳﻤﻴﺮة

Hoe presteert deze leerling?
De tekst bestaat uit een samenhangende lineaire reeks van punten die qua niveau van
correctheid aan de kenmerken van B1 niveau voldoen.

Voorbeeld 2 (Bron: Wateringse Veld College, Den Haag)
ERK
Globale
Gedetailleerde
Titel van de
NIVEAU
descriptor
descriptor
opgave

B1+

⏐ 80

Vrij schrijven

Kan een eenvoudig
opstel schrijven over
een onderwerp dat
hem/haar interesseert.

Voor- en nadelen
van het
internetgebruik

Voorbeeld
opgenomen
voor de
taal:
Turks

OPGAVE
Situatie
Tegenwoordig is Internet in veel huizen en werkplaatsen te vinden en wordt voor vele
doeleinden gebruikt. Internet is een dagelijkse bezigheid geworden en krijgt een
belangrijke plaats in ons dagelijkse leven. Educatie en handel op Internet groeit in een
snel tempo. Zijn er toch nadelen naast de vele voordelen van Internet? Moet men
voorzichtig zijn en enige voorzorgsmaatregelen nemen bij het gebruik van Internet?
Schrijf een opstel aan de hand van de onderstaande opdrachten met daarin je
opvattingen over het Internetgebruik.
Opdracht
1 Schrijf op in welke situaties Internet wordt gebruikt en in hoeverre het belangrijk
is (educatie, communicatie, amusement, reclame, verkoop, etc).
2 Noem een paar voorbeelden van nadelen van het Internetgebruik en mogelijke
maatregelen die daarbij horen om de schade te beperken.
3 Tegenwoordig wordt het Internet steeds vaker als educatieve middel gebruikt. Er
wordt beweerd dat het Internet in de toekomst de plaats van de docent en de
school in zal nemen. Wat denk je hierover? Licht je mening toe.
4 Welke plaats zal het Internet in ons leven nemen in de toekomst? Zal het ook
voor andere doeleinden worden gebruikt? Moeten sommige dingen veranderen?
Sluit je opstel af met je opvattingen en voorstellen over deze vraagstukken.
Uitwerking
Internet’in hayatımızdaki yeri.

Internet günümüzdeki vazgeçilmez komünikasyon aletlerinden biri olmayı ba ardı.
Sadece i leti im için de il, bunun yanında kendinizi internet ba lantısı sayesinde
e lendirebilirsiniz. mesela oyunlar oynayarak. Internet üzerinden ilan verip, ba ka
ilanlara göz atabilirsiniz. Sonuç olarak, internet güncel hayatımıza kolaylık sa lıyor,
yani vazgeçilmez.
Fakat her ey göründü ü kadar güzel olmayabilir. Internetinde tabiki ço u faydaları
yanında, zararları vardır. Mesela internet sosyal hayatınızı etkileyebilir. Veya
internet’e fazlasıyla ba ımlı olmak, elektrik faturanızı yükseltir. Bu saydı ım
problemlerin ikiside internet’e ba ımlılık nedeniyle ortaya çıkıyorlar. Yani siz siz olun
kendinizi internet’e fazla kaptırmayın.
Son zamanlar en çok duyulan sesler arasında, internet’in gelecekte e itimsel olarak
kullanılabilece idir. Demek istedi im undan ibaret; okullar ve ö retimciler ortadan
kalkacak ve internet üzerinden gereken ö renim görünecek. Bence böyle bir e itim
eklinin az olan faydası yanında katlarca zararı olacak bir yöntemdir. Bugünkü
ö rencilerimiz zorla okula gidiyorlar, birde böyle e itim ekli onları okumaktan hepten
kopartabilir.
Günümüzde internet’in büyük bir yeri var. Gelecekte ise bunun de i meyece i apaçık
ortada. Teknoloji geli tikçe internet kullanımı okarda artacaktır. Hedef kitlesi gittikçe
artıyor. Hayatımızı tamamen eline geçirmesine izin vermeyelim.
Meryem Bulut
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Hoe presteert deze leerling?
Deze leerling vertoont voldoende woordenschat om over een vertrouwd onderwerp te
kunnen schrijven. De zinnen zijn over het algemeen vrij kort, met hier en daar wat
grammaticale foutjes, maar niet echt grof. Het gebruik van tijd is niet altijd
consequent en er zijn wel hier en daar spelfoutjes.
De uitwerking vormt een redelijk coherent geheel, dat aan de kenmerken van B1
voldoet.
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B2 - Schrijfvaardigheid
Beheersingsniveau:
Kan een duidelijke, gedetailleerde tekst schrijven over een breed scala van
onderwerpen die de persoonlijke interesse van de schrijver hebben. Kan een opstel
of verslag schrijven, informatie doorgeven of redenen aanvoeren ter ondersteuning
vóór of tégen een specifiek standpunt. Kan brieven schrijven waarin het
persoonlijk belang van ervaringen en indrukken aangegeven wordt.

Tekstkenmerken productief
 onderwerp
De tekst heeft betrekking op zaken die behoren tot de interessesfeer of de
ervaringswereld van de schrijver.
 woordenschat en woordgebruik
Voldoende taal om duidelijke beschrijvingen te geven, en meningen te verkondigen
over de meeste algemene onderwerpen.
 grammaticale correctheid
Vertoont een vrij utgebreide beheersing van de grammatica. Er zijn geen fouten die de
begrijpelijkheid in de weg staan.
 spelling en interpunctie
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 hebben.
 coherentie
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.

Voorbeeld 1 (Bron: Wateringse Veld College, Den Haag)
ERK
Globale
Gedetailleerde descriptor Titel van de
NIVEAU
descriptor
opgave

B2

Vrij schrijven

Kan duidelijke,
gedetailleerde teksten
schrijven over thema’s
gerelateerd aan het eigen
interessegebied.

De media en
hun rol

Voorbeeld
opgenomen
voor de taal:
Turks

OPGAVE
Situatie
Kort geleden is een discussie voor de lezers over de rol van de media van start gegaan
bij het dagblad Hürriyet. Men beweert dat de media na wetgevende, uitvoerende en
rechtsprekende organen de 4e macht in de maatschappij zijn. Media hebben
verantwoordelijkheden ten opzichte van maatschappij en moeten onafhankelijk zijn
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om hun werk goed te doen. Je schrijft een brief aan het dagblad waarin je je mening
duidelijk maakt.
Opdracht
1 Benadruk het belang en de rol van de media in ons dagelijkse leven.
2 Leg de nadruk op de verantwoordelijkheden van de media ten opzichte van de
maatschappij (bijv.: taalgebruik, onafhankelijk zijn, vrije berichtgeving, e.d.).
3 De media kunnen de samenleving beïnvloeden. Leg het belang van correct
gebruik van de macht en mogelijke gevolgen van een tegenovergestelde situatie
uit. (moreel van de samenleving, waarden en normen, onderwijzende taak, e.d.)
4 Geef je mening over mogelijke gevolgen van afhankelijke media. Sluit je brief af
met beschrijving van wat voor media je wilt.
Uitwerking

Medyanın günümüzdeki önemi
Medyanın günümüzde büyük bir önemi vardır. Yani günlük ya antımızdaki
rolü çok büyüktür. Mesela sabah uyandı ımızda, televizyonu açtı ımızda
sabah haberlerini izliyoruz. Böylelikle dünyanın gündemini, ya adı ımız
ülkenin gündemini takip edebiliyoruz. Marketlerin önünde insanlar alıp
okusunlar çe itli gazeteler, dergiler diziliyor. Buradanda anla ıldı ı gibi
medyanın insanlar üzerinde çok önemli bir rolü oldu u vurgulanıyor.
Kimileri medyayı haber edinmek için, kimileri ise bo zamanlarını
medyanın sundu u olanaklarla geçirmek istiyor. Medyanın sundu u
olanaklar derken unu kastediyorum; diziler, filimler, e lence programları,
dergiler, kö e yazıları vs.
Bir çok insan medyadan yararlanıyor. Bu yüzden medyanın aynı zamanda
topluma kar ı ta ıması gereken sorumluluklar vardır, çünkü yediden
yetmi e herkes medyanın gücü altına giriyor. Küçük bir çocuktan tutunda
yeti kin bir amcaya kadar. Bu yüzden medyanın kullanması gereken dil saf
ve temiz olmalı. Siddetli bir dil kullanmamalı. Aynı zamanda tarafsız
olması da çok önemli. Medya taraf tuttu u için insanları yalan yanlı
etkileyerek insanların görü lerini, dü üncelerini etkilememeli. Medya do ru
haber vermeli vede e itici, aynı zamanda e lendirici programlar
yayınlamalı.
Önceki paragraflarda belirtti im gibi medyanın hayatımızdaki rolü çok
büyük ve önemlidir. Medya topluma yön ve yol gösterir. Toplumu
etkiledi ide bir gerçektir. Medya insanları görsel ve yazısal ekillerde etkisi
altında bırakabiliyor. Görsel medya televizyon ve internet içerikli olan
medyadır. Yazısal medya ise gazete, dergi vs. içerir. Medyanın bu etkileyici
güçü açısından toplumun dikkat etmesini gerektiren önemli durumlar
olu abiliniyor. Mesela toplumun moreli, toplumun ahlakı ve toplumun
e itimi gibi konularda medyanın büyük rolü vardır. Verilen haberler,
yapılan programlar, yazılan yazılar topluma sadece negatif enerji
vermemeli. Toplum düzenini bozmamalıdır.
Özgür bir medyaya sahip olmak bir toplum i in gerçekten çok önemli.
Özgür bir medyaya sahip olmak aynı zamanda çok güzeldir. Tabi bu
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özgürlük özel hayata saldırı olarak algılanmasın. Benim dü ünceme göre
medya sınırsız bir özgürlü e sahip olmamalıdır, çünkü sınırsız özgürlü ü
olan böyle güçlü bir güçü kontrol etmek çok güç olur. O yüzden yasalar
çerçevesinde i lev gösteren ve de tarafsız bir medya istiyorum.
Hilal Çiçek
Hoe presteert deze leerling?
De leerling maakt een zeer divers gebruik van woorden, heeft een rijke woordenschat
en vervalt nauwelijks in herhalingen. De tekst bevat goed lopende zinnen waar bijna
geen grammaticale fouten in zitten. Er zitten hier en daar wat spelfouten, meestal gaat
het om een herhaling van dezelfde fout. Een coherent betoog, dat aan de criteria van
B2 niveau voldoet.

8.4

Voorbeelden nader bekeken: de expertmeeting

Het belangrijkste doel voor het opnemen van voorbeelden van leerlingenprestaties in
de handreikingen voor de schoolexamens havo/vwo was om de verschillende
competentieniveaus van het ERK voor docenten toegankelijk en hanteerbaar te maken.
Omdat we er vanuit gaan dat deze voorbeelden een belangrijk referentiepunt voor de
mvt docenten kunnen worden, hebben we ze aan een groep deskundigen voorgelegd
om met hen te bekijken of ze voldoende inzicht in de verschillende niveaus geven. Het
expertpanel is in november 2006 bijeen gekomen en bestond uit Cito-medewerkers,
vertegenwoordigers van de talensecties van Levende Talen en (universitaire)
talendocenten en opleiders. Na een korte familiarisatie met de niveaus van het ERK en
hun kenmerken zijn tijdens de bijeenkomst de voorbeelden in taalspecifieke groepjes
bekeken en geanalyseerd; daarna zijn opmerkingen over het proces en de criteria voor
de inschaling van de prestaties plenair besproken. De meest relevante specifieke
opmerkingen over de opgaven en de voorbeelden zijn in de vorige paragrafen (8.2 en
8.3) opgenomen. Hieronder volgen nog enkele opmerkingen van algemene aard:
•

DE OPGAVE
Een opgave dient op een dergelijke manier te worden geformuleerd dat een
prestatie op een bepaald niveau uitgelokt wordt. Als er in de opgave elementen
aanwezig zijn die naar hogere niveaus wijzen kan het voorkomen dat een leerling
dat onderdeel niet kan uitvoeren. Ook kan het zijn dat een leerling een opdracht
op een ander niveau (hoger of lager) uitvoert dan wat wordt verondersteld; een
leerling kan immers alleen op zijn eigen taalniveau presteren.
Sommige tekstsoorten (ook mondeling) nodigen uit om binnen een bepaald
niveau te presteren (bijvoorbeeld: een briefkaart kan moeilijk tot een C1 prestatie
leiden). Als een leerling een grotere beheersing van de vreemde taal toont dan
wat door de opgave wordt verondersteld, zal hij/zij een nieuwe opdracht, die om
een prestatie op een hoger niveau vraagt, moeten uitvoeren om te kunnen
aantonen dat hij het hogere niveau inderdaad 'heeft'.
De mate van openheid/geslotenheid van een opdracht kan variëren. Een zeer
voorgestructureerde opdracht kan ook belemmerend werken, al maakt het vaak
wel makkelijker om een prestatie op het veronderstelde niveau te krijgen.
Als de opgave in de doeltaal is, dan moet die zo worden geformuleerd dat ook de
tekstkenmerken van de formulering van de opgave aan het niveau voldoen. In
een toetssituatie ligt het Nederlands voor de hand, maar in een doeltaal-voertaal
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situatie hoeft de formulering in de doeltaal op zich geen probleem op te leveren.
Wel opletten dat als je de opgave in de doeltaal formuleert je daarmee niet al veel
weggeeft.
•

SCOREN OP ALLE CRITERIA
Binnen een bandbreedte groeit het taalniveau van de leerling; een niveau is in
feite een heel gebied waarbinnen je presteert. Het is een glijdende schaal waarbij
vooruitgang bij het ene kenmerk sneller gaat dan bij een andere. Het kan dus heel
goed voorkomen dat een leerling op sommige criteria op een hoger niveau scoort
dan op andere. Dit betekent dat hij zich op een bepaald niveau bevindt maar op
weg is naar een hoger niveau. Het is overigens niet altijd even makkelijk aan te
geven hoe groot precies de bandbreedte binnen een niveau is.
Als blijkt dat een leerling op alle criteria bijvoorbeeld B1 scoort behalve voor
grammaticale correctheid (A2), dan is het zinvol om de leerling daar extra op te
trainen.

•

DE GESPREKSPARTNER BIJ GESPREKKEN VOEREN
Er dient nogmaals te worden benadrukt dat voor een goede beoordeling van een
gesprek ook instructies voor het taalgebruik van de gesprekspartner aanwezig
moeten zijn. Deze heeft namelijk invloed op de prestatie van de leerling. In een
toetssituatie is het - zeker op de lage niveaus - niet verstandig om twee leerlingen
bij elkaar te zetten. De gesprekspartner heeft o.a. de rol om een gesprek gaande te
houden, dat kan niet bij de leerling worden neergelegd.

•

HET ERK ALS TOETSINSTRUMENT?
Het ERK is een zelf-evaluatie instrument waardoor de leerling weet waar hij staat.
Wij gaan uit van een niveauinschatting - en wat je nog moet doen om een niveau
te bereiken.
In de handreiking wordt een illustratie gegeven van wat in de tweede fase onder
een bepaald niveau wordt verstaan. Het ERK is echter geen instrument dat een
cijfer genereert.

•

LENGTE VAN PRESTATIES
Korte prestaties (minder dan een minuut) zijn niet voldoende illustratief voor de
inschatting van een niveau. Hooguit kunnen ze een niveau impliceren.
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9.

Didactische aanwijzingen

De eindtermen van de tweede fase zijn geglobaliseerd, dat betekent dat ze inhoudelijk
meer zijn samengevat, maar dat de essentie hetzelfde is gebleven. Nieuw is wel, dat
het te bereiken niveau in termen van het ERK is weergegeven. Zoals eerder
aangegeven, zijn deze niveaus beschreven in competenties: wat moet een leerling aan
het eind van havo en vwo aan gedrag laten zien? Anders gezegd, wat kan de leerling?
In dit hoofdstuk gaan we kort in op mogelijke consequenties voor de didactiek van het
vreemdetalenonderwijs, wanneer er rekening gehouden gaat worden met de na te
streven doelen voor de tweede fase. Welke manier van werken vergroot de kans op het
bereiken van de nagestreefde niveaus van het ERK? Een aantal relatief nieuwe
inzichten zal daarbij de revue passeren. We gaan eerst in op een aanpak die zich richt
op het vervullen van communicatieve taken als bewijs van wat iemand kan. Daartoe
worden twee manieren beschreven. Vervolgens wordt de rol van grammatica en
idioom in deze context besproken en tot slot zullen we aandacht besteden aan het
Europees Taalportfolio, een instrument dat leerlingen kan helpen ook zelf inzicht te
krijgen in de competenties waarover zij (al) beschikken.

9.1

Taken en taalonderwijs

Werken vanuit taken
Volgens het ERK gaan communiceren en leren gepaard met de uitvoering van taken.
Dit zijn niet alleen talige taken, al omvatten ze wel taalactiviteiten en doen ze een
beroep op de communicatieve competentie van het individu (pag. 16, ERK). Het
uitvoeren van taken vereist in de communicatie en in het leren het gebruik van
strategieën. Zijn er bij de uitvoering van dergelijke taken taalactiviteiten betrokken,
dan is verwerking (door receptie, productie, interactie of bemiddeling) van gesproken
of geschreven teksten vereist.
Het is zinvol om de begrippen 'taak' en 'strategie' wat nader te definiëren. Het ERK
beschrijft de begrippen als volgt (Council of Europe, 2001, pag. 106):
'Een strategie is een geordende, doelgerichte en gereguleerde gedragslijn die door een
individu wordt gekozen om een taak uit te voeren die hij of zij zich stelt of waarmee
hij of zij wordt geconfronteerd';
'een taak is elke doelgerichte actie die door een individu als noodzakelijk wordt
beschouwd om een bepaald resultaat te verwezenlijken in het kader van een op te
lossen probleem, een te vervullen plicht of een te bereiken doel'.

6

De geciteerde tekst komt uit een vertaling van het CEF, die op initiatief van de Nederlandse Taalunie

is gemaakt en die in het najaar van 2006 verschijnt (zie literatuuropgave). De genoemde bladzijde
verwijst naar het oorspronkelijke document.
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In beschrijvingen van een taakgerichte benadering vinden we zes kenmerken waaraan
taken moeten voldoen, willen zij effectieve taalverwerving bewerkstelligen (Ellis,
2003).
Samengevat, een taak:
• heeft het karakter van een werkplan
• is betekenisgericht en beoogt communicatief taalgebruik
• richt zich op talige activiteit in de echte wereld
• kan aandacht besteden aan alle taalvaardigheden
• heeft cognitieve handelingen (bijvoorbeeld informatie verzamelen)
• heeft een tastbaar eindproduct.
Een taak heeft een open karakter, biedt mogelijkheden voor de leerling om (eigen)
keuzes te maken, kent duidelijke doelen en criteria (Haitink, 2007). Taken dienen
uitgebalanceerd te zijn, uitdagend maar haalbaar.

9.2

Voorbeelden van taakgerichte benaderingswijzen

In de didactiek vinden we in twee benaderingswijzen deze uitgangspunten terug.
Naast het misschien wel meest aansprekende voorbeeld daarvan, de zogenoemde
TalenQuest, wijzen we ook op TABASCO (TAsk BAsed School). En op de website van
het Europees Taalportfolio (www.europeestaalportfolio.nl) zijn voor alle niveaus
voorbeelden van deze benaderingswijzen te vinden.

9.2.1

TalenQuest

Wat is een TalenQuest?
Een TalenQuest is een WebQuest waarbij het accent ligt op het leren van moderne
vreemde talen. WebQuests zijn online taakgerichte opdrachten waarbij leerlingen
informatie op het internet moeten opzoeken en verwerken. Ze doen dat niet door
zomaar vrij op het net te surfen, maar aan de hand van een goed gestructureerde taak.
Een dergelijke taak heeft een aantal kenmerken, dat ervoor moet zorgen dat een
leerling ook effectief iets leert. Deze kenmerken zijn terug te vinden in het didactisch
model, dat als de 'schijf van vijf' bekend is geworden. (Westhoff, 2002, ook te vinden
in www.talenquest.nl). Zij vormen de componenten die moeten bijdragen aan goed
onderwijs in moderne vreemde talen. Overigens gelden deze componenten niet alleen
voor TalenQuests maar voor elke vorm van onderwijs in vreemde talen. Het gaat
hierbij om de volgende componenten:
• blootstelling aan (veel) input
• verwerking op inhoud
• verwerking op vorm
• strategisch handelen
• productie van output.
Blootstelling aan input
Wezenlijk voor taalverwerving is een intensieve blootstelling aan een gevarieerde
input. Met input wordt hier bedoeld een taalaanbod in de doeltaal in gesproken of
geschreven vorm. Is dat niet of nauwelijks het geval, dan mag aangenomen worden
dat er sprake zal zijn van weinig of geen leeropbrengst. Om goede input te kunnen
selecteren, worden in dit kader de volgende criteria gehanteerd:
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•
•
•
•
•
•
•

de input ligt net boven het actuele taalniveau van de leerder (i+1)
de input is levensecht
de input is actueel
de input is functioneel en informatief
de input wordt aangeboden in de doeltaal
de input is gericht op lezen, luisteren en kijken
de input is gevarieerd.

Verwerking op inhoud
Alleen het aanbieden van levensechte, actuele inhouden is niet voldoende.
Noodzakelijk is ook dat de leerling een opdracht krijgt die hem dwingt actiever met
die inhouden om te gaan. Hij moet zich uitgedaagd voelen om te willen achterhalen
wat de betekenis is van datgene dat hem wordt aangeboden. Dit leidt tot de volgende
kenmerken voor het verwerken van de inhoud:
• levensecht: de taak moet inspelen op een voorspelbare of voorstelbare
communicatieve situatie;
• attractief: het moet leuk zijn om de activiteit uit te voeren;
• gevarieerd: het aanbod moet lees-, luister- en kijkactiviteiten oproepen;
• intensief: de leerling heeft voldoende tijd om intensief met de taak bezig te kunnen
zijn (veel handelingstijd).
Verwerking op vorm
Grammatica-onderwijs werkt niet direct maar vooral indirect. Het is voorwaardenscheppend om uiteindelijk een taak zo effectief mogelijk te kunnen uitvoeren. Het lijkt
derhalve minder effectief in te zetten op het leren van grammaticale regels, maar
eerder op het aanbieden van praktische gebruiksregels en eenvoudige
'montagehandleidingen'. Vermoedelijk is het effect nog groter wanneer het toepassen
van grammaticale regels aansluit bij het inhoudelijke thema.
Strategisch handelen
Iedereen die een andere taal leert zal op enig moment geconfronteerd worden met
leemten in zijn kennis. Soms betreft het het ontbreken van de benodigde woorden, in
andere gevallen ligt het ontbreken van strategische vaardigheden aan de basis van
onbegrip of misverstand. Het is derhalve nuttig om leerlingen te trainen in het gebruik
van strategieën die kunnen helpen die leemten in de taalbeheersing te compenseren.
Daarbij onderscheidt men:
• receptieve strategieën, zoals lees- en luisterstrategieën: bijvoorbeeld het raden van
woorden uit de context of het gebruik maken van voorkennis;
• productieve strategieën, compensatie- en communicatiestrategieën die je kunnen
helpen de boodschap, ondanks leemten in je kennis, toch te laten overkomen.
Het oefenen van strategische vaardigheden alleen is niet voldoende. Vooral het bewust
maken van de uitgevoerde stappen en het reflecteren daarop zijn waarschijnlijk de
meest leerzame handelingen.
Productie van output
Om tot taalproductie te komen is het van belang dat leerlingen zich zoveel mogelijk
uiten, mondeling dan wel schriftelijk. Hun actieve taalbeheersing wordt daardoor
vergroot. Bovendien, als ze zich proberen te uiten in de vreemde taal, dan constateren
ze bijna vanzelfsprekend leemten in hun kennis. Voorzien van duidelijke criteria
(voorwaarden) waaraan de output (het uiteindelijke product) moet voldoen leidt dit zo is de verwachting - tot een natuurlijke behoefte om hun kennis van de vreemde
taal uit te breiden.
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Bij het produceren van taaluitingen gaat het om twee soorten output:
• Het produceren van chunks (chunks worden gedefinieerd als ongeanalyseerde
taalfragmenten van meer dan één woord). Het oefenen met het monteren van
dergelijke chunks moet leiden tot een grotere vaardigheid.
• Het regelgeleid produceren. Taalproductie kan ook tot stand komen door het
toepassen van regels. Door de regels te oefenen wordt het toepassen ervan
geautomatiseerd.
Betekenisgerichtheid (zie eerder) is van groot belang bij beide vormen van output.
Voorbeelden van TalenQuests zijn voor alle talen te vinden op www.talenquest.nl

9.2.2

TABASCO

Wat is TABASCO?
TABASCO (Errey, 2003) gaat uit van de basisprincipes van natuurlijke taalverwerving
en taakgericht leren. De Tabasco-opzet is gebaseerd op de overtuiging dat het
vreemdetalenonderwijs binnen de school zo georganiseerd zou moeten worden dat de
leerling daardoor niet alleen een betere gebruiker van de vreemde taal wordt, maar
ook een betere taalleerder. Daarbij spelen zaken als het kiezen van de eigen leerdoelen,
reflectie, zelfstandig leren, samenwerken en een werkelijke ‘real-life’-context een
belangrijke rol (bron: www.aps.nl).
Het basisprincipe van de natuurlijke taalverwerving houdt in dat het leren van een
taal met spreken en luisteren begint, dat er gewerkt wordt aan betekenisvolle taken
(het gaat ergens over) en dat een leerling dit doet in interactie met anderen in een
rijke talige omgeving. Deze kan worden gecreëerd door de inzet van native speakers,
het veelvuldig gebruik maken van internet. Ook leerboeken kunnen daarin een rol
spelen.
Binnen een TABASCO-taak worden de volgende stappen onderscheiden:
Pre-task: Oriëntatiefase
De docent biedt een aantal taken aan waaruit leerlingen kunnen kiezen. Leerlingen
oriënteren zich op het onderwerp en op de taak, en brengen hun persoonlijke
taalkennis in kaart in het licht van de uit te voeren taak. Vervolgens vormen ze
groepen naar eigen keuze. Ook bedenken ze zelf de criteria waarop ze straks
beoordeeld willen worden. Op die manier zijn ze zelf aan het bedenken wat ze willen
gaan leren.
Voorbereidingsfase
Na de oriëntatiefase gaan ze zich in de groep voorbereiden op de taak. Vragen als:
Wat gaan we doen? Hoe gaan we het doen? Wat hebben we nodig, etcetera …, komen
daarbij aan de orde.
Uitvoeringsfase
Vervolgens gaan ze de taak uitvoeren. Er is ruimte voor fouten maken en fouten
bijstellen. Het gaat hier om leren door doen, zowel op het gebied van de
taalverwerving als van de aanpak en de samenwerking.
Post-task
Nadat de taak voltooid is, kijkt de leerling terug naar het geleerde, zowel op individueel als op groepsniveau. In deze fase wordt samen met de docent expliciet gekeken
naar het geleerde op taalniveau. Dan volgen allerlei taalfitness-activiteiten zoals hoorcolleges, workshops, extra oefeningen om de geconstateerde taalhiaten weg te werken.
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9.3

Het Europees Taalportfolio

In het recente verleden is er veel aandacht ontstaan voor een Europees initiatief dat de
leerling (eigenlijk de taalleerder in het algemeen) in staat moet stellen, zelf een
inschatting te geven over de competenties die hij/zij in een vreemde taal heeft: het
Europees Taalportfolio (ETP). Dit ETP biedt voor alle ERK-niveaus competentiebeschrijvingen die relevante communicatieve situaties weergeven, waarin een bepaald
taalgedrag wordt vertoond. Deze zogenoemde 'ik kan-beschrijvingen' zijn gerelateerd
aan de verschillende niveaus van het ERK. Het onderstaande voorbeeld illustreert zo'n
'ik-kan beschrijving', in dit geval voor 'Gesprekken voeren' niveau B1.

Ik kan mijn gesprekspartner in gesprekken over alledaagse onderwerpen begrijpen als
hij duidelijk spreekt, maar ik moet soms wel om herhaling van bepaalde woorden of
uitdrukkingen vragen.

Wanneer de leerling taken heeft uitgevoerd die bovengenoemde communicatieve
situatie veronderstellen, dan kan die op basis van die uitgevoerde taak zelf een
inschatting maken of een prestatie op dat niveau is geleverd. Dat kan door het product
van de taak als een soort bewijsstuk in het dossierdeel van het ETP op te nemen.
Het Europees Taalportfolio wordt in vrijwel alle landen van Europa ontwikkeld. Het is
te vinden op de website www.europeestaalportfolio.nl, waarop leerlingen zelf een
taalportfolio kunnen aanmaken en beheren. Het instrument biedt overigens ook
diverse mogelijkheden om de voortgang van het leerproces mee te plannen en zo bij te
dragen aan een ontwikkeling in de richting van een grotere autonomie van de leerder.
Het instrument op zich is niet kwalificerend, met andere woorden een gebruiker kan
aan deze zelfinschatting geen rechten ontlenen. Voor meer informatie verwijzen we
naar de genoemde website.

9.4

De dilemma's van een mvt-docent

Bij vrijwel elke discussie over veranderingen of nieuwe inzichten in het
vreemdetalenonderwijs komen altijd een paar discussiepunten ter tafel, waarmee
docenten zich (moeten) bezighouden. In deze paragraaf hebben we een paar van die
punten trachten te verwoorden en gezocht naar aanknopingspunten, die aanzetten
voor mogelijke oplossingen zouden kunnen bieden. We hebben ze in vraagvorm
geformuleerd en at random op een rij gezet.
Hoe motiveer ik de leerling om met taken aan de slag te gaan?
Zowel de TalenQuests als de TABASCO-taken gaan ervan uit dat een betekenisvolle,
levensechte taak de leerling voldoende prikkels biedt om een taak uit te voeren.
Anders gezegd, er moet een goede reden zijn voor de leerling om aan de taak te
beginnen. Zaken die dit kunnen bewerkstelligen zijn bijvoorbeeld:
• inhoudelijk interessante, verrassende taken
• leerlingen tot mede-eigenaar van het (op te lossen) 'probleem' maken
• variatie in werkvormen
• duidelijke doelomschrijvingen
• zoveel mogelijk authentieke bronnen.
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Om de motivatie van de leerling vast te houden dan wel te vergroten is het van belang
dat hij/zij regelmatig succes beleeft. In een uitleg over belangrijke regels voor het
ontwerpen van onderwijsmateriaal schrijft Bimmel (2007) dat 'succes behoort tot de
factoren die bepalend zijn voor de initiële motivatie van de leerlingen. Het gaat dan
om de verwachting die de leerling heeft dat hij/zij een leertaak met succes kan
uitvoeren'. Wie niet de verwachting heeft dat een taak succesvol kan worden
uitgevoerd, zal er niet zo gemakkelijk aan beginnen. Goed uitgebalanceerde taken zijn
daarom van belang: uitdagend, maar ook haalbaar. Daarbij is het tevens van belang
dat de voortgang in het werk af en toe wordt onderbroken om feedback te kunnen
geven/krijgen op halfproducten.
Wat is de rol van grammatica en idioom?
Deze ondersteunende vakonderdelen zullen ook in een taakgerichte benadering een
belangrijke rol spelen.
In beide beschreven voorbeelden van een taakgerichte benadering is sprake van
aandacht voor de formele kant van taalverwerving. Focus on Form is een van de vijf
componenten van de schijf van vijf van Westhoff (2002, zie 9.2.1.). Ook in het
TABASCO-concept komt Focus on Form expliciet aan de orde. Ruwweg worden twee
modellen onderscheiden:
• Het PPP-model. Dit staat voor Presentation (van de regel), Practice (het oefenen
van de regel) en Production (de uiteindelijke talige productie). Het proces verloopt
binnen dit model van 'accuracy' (trefzekerheid, accuratesse) naar 'fluency'
(vloeiendheid).
• Het Focus on Form-model. Hierbij wordt ervan uitgegaan dat het
taalverwervingsproces van 'fluency' naar 'accuracy' verloopt. Dit model past bij
de niveau-indeling van het ERK, waar op de lagere niveaus de mate van
foutentolerantie tamelijk groot is. En omdat de niveaus in competenties zijn
beschreven, ligt het primaat in het begin bij de inhoud en de boodschap. Dit
betekent overigens niet dat er geen aandacht zou zijn voor correct taalgebruik
vanaf het begin. Daarbij richt het zich dan met name op het geven van
corrigerende feedback.
Doeltaal voertaal?
Op het belang van het gebruik van de doeltaal als voertaal in de les kan niet genoeg
worden gewezen. In veel gevallen zal de confrontatie van de leerling in realistische
communicatieve situaties waarin de doeltaal wordt gebruikt relatief gering zijn. De
school of de docent kan de blootstelling aan de doeltaal stimuleren door projecten op
te zetten zoals uitwisselingen of correspondentieprojecten met een buitenlandse
school, buitenlandse reizen e.d. Toch zal het consequente gebruik van de doeltaal door
de docent in meerdere opzichten waarschijnlijk meer zoden aan de dijk zetten
(vanwege frequente confrontatie met de taal, het feit dat de leerling op niveau wordt
aangesproken en corrigerende feedback). Ook het gebruik van de doeltaal bij het
verstrekken van opdrachten is zeer aan te raden. Leerlingen zullen er snel aan wennen
en het binnen korte tijd volstrekt normaal gaan vinden.
Een belangrijk element bij het geven van corrigerende feedback is het gebruik van de
doeltaal als voertaal in de klas. Door het goede voorbeeld te geven, of door een
gegeven antwoord in de juiste vorm te herhalen krijgt de leerling voortdurend de
mogelijkheid de eigen uitingen te vergelijken en zich bewust te worden van de vorm
waarin iets gezegd moet worden. Het TABASCO-concept spreekt nadrukkelijk van de
inzet van native speakers (wat overigens niet altijd voor elke school mogelijk zal zijn).
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Wat kan ik als docent nog meer doen?
•

Laat leerlingen lezen en luisteren op hun eigen niveau. Eerder gaven we al aan dat
het belangrijk is dat leerlingen eigen keuzes kunnen maken. Dat verhoogt de
motivatie en is daarmee effectiever dan het verplicht lezen van bepaalde teksten.
Wel is het van belang dat de leerling een tekst leest die net een beetje moeilijker
is dan zijn huidige niveau. In de twee voorgestelde wijzen van een taakgerichte
aanpak is veel ruimte gegeven aan een eigen invulling.

•

Besteed aandacht aan lees- en luisterstrategieën. Het bewust inzetten van
strategieën blijkt erg effectief te zijn. In veel leergangen worden oefeningen
aangeboden die bewust de inzet van strategieën vereisen. Ook voor dit onderdeel
van modernevreemdetalenonderwijs hebben beide beschreven modellen ruime
aandacht.

•

Geef ruimte voor zelfstandig leren. Leerlingen keuzes laten maken betekent niet
alleen iets voor de motivatie, maar maakt hen ook medeverantwoordelijk voor het
leerproces. Vormen van samenwerking kunnen hierbij een belangrijke rol spelen.
Dus is het zaak om voor groepsopdrachten te zorgen met duidelijke (leer)doelen
en keuzes in de aanpak. Laat leerlingen ook planningen maken. Studiewijzers,
richtlijnen voor het eindproduct (criteria), planningsschema's (zoals de stappen bij
TalenQuests) geven de leerling inzicht in de manier waarop iets kan worden
aangepakt. Laat ook vastleggen, zodat er in de evaluatie en door middel van
feedback naar kan worden teruggekeken en er weer van geleerd kan worden
(taalportfolio). Zelfstandig leren vereist overigens helder geformuleerde
instructies, zodat de leerling ook in een niet begeleide situatie een oefening kan
maken of een opdracht kan uitvoeren.

•

Bouw regelmatig taakgerichte opdrachten in het lesprogramma in.
Het belang van taken hebben we hierboven geprobeerd aan te geven. Om
leerlingen te laten wennen aan deze manier van taalverwerving, zijn kleine
stapjes zinvol. Regelmatig een taakgerichte opdracht uit laten voeren vormt
daarbij een eerste aanzet. Het 'ombouwen' van een hoofdstuk door de docent tot
een taak ('wat moet de leerling aan het eind van het hoofdstuk laten zien? Met
behulp van welk product?') kan leiden tot het opdoen van ervaringen zonder dat
er direct grote wijzigingen in het programma moeten worden aangebracht.
Overigens is aan te nemen dat een nieuwe generatie leergangen meer aandacht zal
hebben voor deze taakgerichte aanpak.

•

Besteed al vanaf een vroeg stadium veel aandacht aan het trainen van
gespreksvaardigheid, zowel in de vorm van gesprekjes als van spreekbeurten en
presentaties.
Gespreksvaardigheid, en dan zowel het interactieve spreken als het houden van
spreekbeurten is een ondergeschoven kindje als het gaat om het oefenen tijdens
de lessen. Het is organisatorisch nog wel eens lastig en het oefenen geeft veel
docenten het gevoel de 'controle' te verliezen. Toch is het belangrijk dat leerlingen
veel ervaring opdoen in het mondelinge gebruik van de doeltaal. Het werken met
communicatieve spreektaken, met een informatiekloof, over onderwerpen
waarover leerlingen willen of kunnen spreken, kan een grotere en betere
gespreksvaardigheid in de hand werken (zie ook ontwerpplan gespreksvaardigheid
in Bimmel et a., 2007).
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Bij taken waar een resultaat gepresenteerd moet worden, leren leerlingen hun
product aan anderen voor te stellen, vergroten zo hun competentie en kunnen die
vervolgens in andere situaties aanwenden.
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10. Mogelijkheden voor toetsing
en weging (PTA)
Dit hoofdstuk bevat een aantal opmerkingen en adviezen aan docenten en scholen
over mogelijkheden voor het toetsen van de verschillende vaardigheden. Er worden
ook suggesties gegeven voor de weging van de verschillende toetsen voor het tot
stand komen van het eindcijfer. Deze publicatie heeft echter geen voorschrijvend
karakter; het gaat hierbij slechts om indicaties en suggesties, gebaseerd op
voornamelijk twee uitgangspunten: alle vaardigheden zo evenwichtig mogelijk aan de
orde laten komen in het examen; de competentie van de leerlingen in de vreemde taal
meten. Dit laatste wil niet zeggen dat de kennis niet wordt getoetst, maar dat
grammaticale en lexicale kennis een functioneel karakter hebben voor de mondelinge
of schriftelijke productie.
a. Heeft het schoolexamen een verplichte vorm?
Het is aan de school om beslissingen te nemen over de vorm van het schoolexamen.
Toetsen, praktische opdrachten, handelingsdelen behoren tot de mogelijkheden.
b. Welke vaardigheden moet je in het schoolexamen toetsen?
Het eindexamen bestaat op havo en vwo uit een Centraal Examen en een
schoolexamen. In het Centraal Examen wordt de leesvaardigheid getoetst tijdens een
zitting die 150 minuten duurt.
In het schoolexamen moeten volgens de regelgeving tenminste de domeinen aan bod
komen die in het Centraal Examen niet geëxamineerd worden, dat wil zeggen de kijk/luistervaardigheid, de gespreksvaardigheid en de schrijfvaardigheid. Dit betekent dat
de scholen de vrijheid hebben om ook domeinen waarop het Centraal Examen
betrekking heeft te laten terugkeren in het schoolexamen. Door de leesvaardigheid
eveneens in het schoolexamen te toetsen zou de weging van de leesvaardigheid erg
zwaar en onevenwichtig worden ten opzichte van de andere vaardigheden. Door het
Centraal Examen voor 50% voor het eindcijfer te laten tellen wordt de nadruk op de
leesvaardigheid al zwaar genoeg gelegd.
We adviseren scholen en docenten om de resterende 50% zo gelijk mogelijk te
verdelen over de domeinen B, C en D (luistervaardigheid, gespreksvaardigheid
onderverdeeld in gesprekken voeren en spreken, schrijfvaardigheid). Als het onderdeel
literatuur (domein E) binnen de moderne vreemde taal is ondergebracht, moet de
school een keuze maken over de weging van literatuur binnen het schoolexamen ten
opzichte van de andere domeinen.
c. Onderdelen Gesprekken voeren én Spreken apart toetsen?
Het nieuwe examenprogramma heeft de onderverdeling van de gespreksvaardigheid in
gesprekken voeren en spreken overgenomen van het Europees Referentiekader. Bij
gesprekken voeren speelt in de mondelinge productie het interactie-element (de
gesprekspartner begrijpen en adequaat reageren) een belangrijke rol, terwijl bij spreken
naar de opbouw van de tekst wordt gekeken (tekstuele competentie). Beide
subdomeinen dienen te worden getoetst. De beslissing is aan de school hoe de twee
domeinen ten opzichte van elkaar te waarderen. Een redelijk voorstel lijkt ons een
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verdeling van 2/3 versus 1/3; reden daarvoor is het feit dat gesprekken voeren voor
een groot deel ook de kenmerken van spreken dekt.
Daarbij gaan we ervan uit dat de leerling een bepaalde tijd krijgt om zich op de taak te
kunnen voorbereiden. Tevens willen we er in dit verband nog eens op wijzen dat een
gesprek, gevoerd tussen twee kandidaten, waarschijnlijk geen goede indicatie geeft
van het mogelijke niveau van elk der kandidaten. In het ERK zijn ook voor de rol van
de gesprekspartner (die niet beoordeeld wordt) niveaucriteria geformuleerd (zie
hoofdstuk 6); het is verstandig dat de docent zelf of een (native) taalassistent de rol
van gesprekspartner op zich neemt.
d. Wanneer toetsen?
Er is veel voor te zeggen om de competentie in de vreemde taal aan het eind van het
studietraject van de leerling te meten, al zal het roostertechnisch niet altijd makkelijk
te regelen zijn; de eindtermen worden immers pas in de laatste klas bereikt. O.a. om
organisatorische redenen worden de talen vaak ook in de vijfde en soms zelfs in de
vierde klas getoetst, al is het absoluut niet verplicht om al in de vierde klas
schoolexamencijfers toe te kennen. Daarmee wordt o.i. niet genoeg recht gedaan aan
wat de leerling in het laatste deel van zijn traject zal bereiken qua competentieniveau.
e. Hoe kun je het onderdeel literatuur toetsen?
Of het over geïntegreerd literatuuronderwijs gaat of over het onderdeel literatuur van
het PTA van de moderne vreemde taal, het toetsen van het domein Literatuur
geschiedt over het algemeen middels een schriftelijke kennistoets. Voor het toetsen
van eindterm 7 (de leeservaring van de leerling) zijn ook andere toetsvormen
denkbaar, o.a. een leesdossier, een werkstuk, praktische opdrachten. Wij verwijzen
naar hoofdstuk 7 voor voorbeelden van mogelijke opdrachten, ook met een
vakoverstijgend karakter.
Deze opdrachten kunnen overigens ook eindtermen 8 en 9 erbij betrekken.
f. Worden grammatica en vocabulaire apart getoetst?
Ondersteunende vakonderdelen zoals grammatica, spelling en vocabulaire mochten in
de tweede fase niet worden getoetst. In de nieuwe tweede fase hebben scholen meer
vrijheid gekregen bij de invulling van hun PTA’s. Zo mogen grammatica en
vocabulaire weer apart worden getoetst.
We benadrukken het feit dat het bij de eindniveaus om de taalcompetentie van de
leerling gaat; deze wordt beschreven door niveauspecifieke kenmerken die o.a. ook de
grammaticale correctheid en de lexicale kennis omvatten, echter uitsluitend met een
functionele rol.
Tot en met niveau B1 is het tolerantieniveau voor formele correctheid bij de
productieve vaardigheden (productieve beheersing van de grammaticale regels) nog
steeds hoog, terwijl verhoudingsgewijs meer wordt gekeken naar de
betekenisoverdracht.
We adviseren daarom grammatica en vocabulaire niet apart te toetsen.
g. Hoe weet ik of een leerling een bepaald niveau van gespreksvaardigheid beheerst?
Als het taalgebruik van de gesprekspartner en de prestatie van een leerling de
kenmerken van een bepaald niveau hebben, mag worden aangenomen dat de leerling
dat niveau beheerst. Echter, één enkele prestatie kan slechts een niveauindicatie geven.
De leerling zal in zoveel mogelijk taalsituaties adequaat moeten weten te handelen om
zijn beheersing van een niveau te kunnen bevestigen. Voor de samenstelling van de
toetsen van het PTA betekent dit dat er een zoveel mogelijk gevarieerde selectie van
opgaven moet worden aangeboden die zoveel mogelijk descriptoren van dat niveau
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dekken. De opgaven moeten zich qua taalinput op het eindniveau bevinden en qua
output een prestatie op het eindniveau veronderstellen.
De kenmerken van het eindniveau moeten tevens de criteria vormen voor zowel de
ontwikkeling van valide, betrouwbare en transparante toetsen als voor de beoordeling
van de prestaties van de leerlingen.

⏐ 97

11. Afstemming met andere
vakken
Talen in de tweede fase bieden veel mogelijkheden tot afstemming met andere vakken.
Juist deze vakken of vakgebieden kunnen een realistische context bieden voor het
gebruik van de vreemde taal. Die mogelijkheid is vooral aanwezig als het
taalbeheersingsniveau van de leerling voldoende 'talige steun' biedt (minimaal A2).
Scholen met een tweetalig onderwijstraject (tto) of een versterkt
taalonderwijsprogramma (vto) hebben daar meer ervaring in, maar ook voor scholen
met reguliere trajecten voor de talen is veel mogelijk.
Afhankelijk van programma’s en scenario’s binnen de scholen en van de
schoolcultuur, kan vorm worden gegeven aan verschillende projecten waarbij het
gebruik van de doeltaal een belangrijke rol speelt. Dit zijn slechts enkele opties:
• Verfilming van literatuur, in samenwerking met ckv.
• Het lezen van teksten in een vreemde taal over stof die bij andere vakken wordt
behandeld, bijvoorbeeld bij ANW, biologie, tekenen, kunstgeschiedenis. De
opgedane kennis wordt gebruikt in een eindproduct; dit kan zijn: een artikel voor
een internationaal tijdschrift, een (deel van) het profielwerkstuk, een presentatie,
een praktische opdracht. Tevens kunnen deze producten in het handelingsdeel
voor extensief lezen in de betreffende taal worden opgenomen.
• Het maken van een eigen website in een vreemde taal, in samenwerking met
informatica.
• Het behandelen van een belangrijk vraagstuk uit de geschiedenis over een land
waar de taal wordt gesproken, met gebruik van bronnen in de doeltaal worden
gebruikt.
• Het organiseren van een debat in de vreemde taal, in samenwerking met filosofie
of met Nederlands.
• Het bestuderen van een regio of een gebied en het maken van een ontwerp, een
presentatie of een reisgids daarover, in samenwerking met aardrijkskunde of
eventueel ook economie en beeldende vakken.
• Het maken van een gids voor een ideale tentoonstelling over een schilder of een
kunststroming in samenwerking met tekenen en kunstgeschiedenis.
• Het maken van een brochure over Nederland voor een buitenlands publiek, in
samenwerking met met aardrijkskunde.
• Een verzonnen interview met een belangrijk personage uit de geschiedenis (in zijn
eigen taal), in samenwerking met geschiedenis.
• Een project over literatuur met een thematische aanpak (zie ook hoofdstuk 7), in
samenwerking met de andere talen en met Nederlands.
Het verdient aanbeveling om tevens af te stemmen met de collega’s van de andere
talen. De koppeling met het ERK vraagt een meer competentiegerichte aanpak in de
les. Voor sommige docenten betekent dit nog steeds een omslag waar niet alleen
docenten maar ook leerlingen niet aan gewend zijn. Als alle moderne vreemde talen
op één lijn zitten, worden doelen en processen ook voor de leerlingen duidelijker.
Maak gebruik van de expertise van de (talen)collega’s middels uitwisseling van
ervaringen en materialen, lesobservaties, intervisie. Dit geldt voor de ontwikkeling van
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zowel nieuw lesmateriaal en taalopdrachten, als voor het opzetten van taalprojecten
en afstemming van beoordelingscriteria.
Ook het aanleren van lees- en luisterstrategieën kan efficiënter zijn als er afstemming
is tussen de talen en met het vak Nederlands.
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12. Onderdelen naar keuze van de
school
Zoals reeds in de vorige hoofdstukken gezegd, is de vrijheid van scholen om aan het
schoolexamen vorm te geven in het nieuwe tweede fase- programma in twee
opzichten vergroot.
Ten eerste kunnen scholen domeinen waarop het Centraal Examen betrekking heeft
laten terugkeren in het schoolexamen.
Ten tweede kunnen scholen ervoor kiezen vakonderdelen op te nemen in het
schoolexamen die niet als domein in het examenprogramma genoemd staan. Deze
kunnen bovendien per leerling verschillen, wat keuzemogelijkheden voor de
individuele leerling inhoudt.
Beide mogelijkheden mogen overigens niet ten koste gaan van het bereiken van de
overige eindtermen.
Wat de consequenties zijn als een school voor de eerste mogelijkheid kiest, hebben we
al in hoofdstuk 10 gezegd: voor de moderne vreemde talen zou het betekenen dat het
domein A (leesvaardigheid) ook in het schoolexamen zou worden geëxamineerd.
Gezien het feit dat dit domein via het Centraal Examen al 50% van het
eindexamencijfer bepaalt, vinden wij dit weinig voor de hand liggen.
Een keuze voor de tweede mogelijkheid biedt een in principe onafzienbare reeks
mogelijkheden, bijvoorbeeld:
Projecten, ook met een vakoverstijgend karakter (zie hoofdstuk 11), kunnen meetellen
in het schoolexamen; je kunt ook aan de leerling de keuze overlaten welk project of
welke projecten hij mee wil nemen, afhankelijk van zijn/haar eigen interessegebied.
Verdiepingsonderdelen naar keuze van de leerling bieden mogelijkheden tot
differentiatie, mits het gebruik van de vreemde taal receptief en/of productief centraal
staat en het taalverwervingsproces door dit onderdeel wordt bevorderd. Hierbij kan
gedacht worden aan verdieping in een specifiek onderwerp dat nauw gerelateerd is
aan een land waar de vreemde taal wordt gesproken. In ieder geval is het resultaat van
een verdiepingsonderdeel het liefst een realistisch product (een artikel, een recensie,
een presentatie…) dat indien mogelijk een echte of hypothetische afnemer kent, zoals
bij een presentatie, een tijdschrift of een websitepagina.
Verdieping in de toneelkunst in de vorm van de uitvoering van een toneelstuk of de
realisatie van een (korte) film in de vreemde taal behoort ook tot de mogelijkheden.
Handelingsdelen komen niet meer voor in het eindexamenprogramma. Daarmee
vervalt het verplichte karakter. De keuze is aan de school om aan de leerlingen een
documentatie van hun activiteiten rondom extensief luisteren en lezen in de vorm van
een examendossier te blijven eisen. Bij de invoering van de tweede fase in 1998 was
het uitgangspunt voor het invoeren van handelingsdelen voor het extensief lezen en
luisteren de overtuiging dat blootstelling aan taalinput een belangrijke bijdrage levert
aan het taalverwervingsproces. Het zou een gemiste kans zijn als deze gedachte geen
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plek meer zou vinden in de lesprogramma’s. Uiterst belangrijk is dat de leerlingen
(tenminste voor een deel) de teksten zelf kunnen kiezen die ze lezen en beluisteren.
Een project voor creatief schrijven in de vreemde taal, eventueel gekoppeld aan het
vak Nederlands, kan een product leveren dat onderdeel kan uitmaken van het
schoolexamen.
Ook de resultaten van een uitwisselingsproject met een buitenlandse school kunnen
meetellen in het schoolexamen; deze kunnen bestaan uit een reisgids, een serie
interviews met buitenlandse leerlingen en gastgezinnen, een weekprogramma voor de
gastschool, een video over Nederland in de vreemde taal…
Resultaten van aparte trajecten opgezet voor tweetalige leerlingen of leerlingen van
buitenlandse afkomst kunnen worden gewaardeerd door ze mee te laten tellen in het
schoolexamen. Het kan gaan over verdiepingsopdrachten in de cultuur, kunst of
geschiedenis van het land van herkomst (of waar één van de ouders vandaan komt), of
over een literatuurdossier. Het is hier verstandig om keuzeruimte aan de leerling zelf
te laten, om de opdrachten beter te laten aansluiten op zijn/haar achtergrond en
interesses.
Als literatuur geïntegreerd wordt in de moderne vreemde taal, kan het onderdeel
literatuur onder het schoolexamen worden gebracht. Hierover gelden nog steeds de
opmerkingen gemaakt in hoofdstuk 7.
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Bijlage 1
Examenprogramma moderne
vreemde talen en literatuur
havo/vwo
Het eindexamen
Het eindexamen bestaat uit het centraal examen en het schoolexamen.
Het examenprogramma bestaat uit de volgende domeinen:
Domein A
Leesvaardigheid
Domein B
Kijk- en luistervaardigheid
Domein C
Gespreksvaardigheid
Domein D
Schrijfvaardigheid
Domein E
Literatuur
Domein F
Oriëntatie op studie en beroep.

Het centraal examen
Het centraal examen heeft betrekking op domein A.
De CEVO stelt het aantal en de tijdsduur van de zittingen van het centraal examen
vast.
De CEVO maakt een specificatie bekend van de examenstof van het centraal examen,
waarbij in elk geval het niveau in termen van het Europees Referentiekader wordt
vastgesteld.

Het schoolexamen
Het schoolexamen heeft betrekking op:
- de domeinen en subdomeinen waarop het centraal examen geen betrekking heeft;
- indien het bevoegd gezag daarvoor kiest: een of meer domeinen of subdomeinen
waarop het centraal examen betrekking heeft;
- indien het bevoegd gezag daarvoor kiest: andere vakonderdelen, die per kandidaat
kunnen verschillen.
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De examenstof

Domein A: Leesvaardigheid
1. De kandidaat kan:
- aangeven welke informatie relevant is, gegeven een vaststaande behoefte;
- de hoofdgedachte van een tekst(gedeelte) aangeven;
- de betekenis van belangrijke elementen van een tekst aangeven;
- relaties tussen delen van een tekst aangeven;
- conclusies trekken met betrekking tot intenties, opvattingen en gevoelens van de
auteur.

Domein B: Kijk- en luistervaardigheid
2.
-

De kandidaat kan:
aangeven welke informatie relevant is, gegeven een vaststaande behoefte;
de hoofdgedachte van een tekst aangeven;
de betekenis van belangrijke elementen van een tekst aangeven;
conclusies trekken met betrekking tot intenties, opvattingen en gevoelens van de
spreker(s);
anticiperen op het meest waarschijnlijke vervolg van een gesprek;
aantekeningen maken als strategie om een tekst aan te pakken.

Domein C: Gespreksvaardigheid
Subdomein C1: Gesprekken voeren
3. De kandidaat kan:
- adequaat reageren in sociale contacten met doeltaalgebruikers;
- informatie vragen en verstrekken;
- uitdrukking geven aan gevoelens;
- zaken of personen beschrijven en standpunten en argumenten verwoorden;
- strategieën toepassen om een gesprek voortgang te doen vinden.
Subdomein C2: Spreken
4. De kandidaat kan verworven informatie adequaat presenteren met het oog op doel
en publiek, en daarbij zaken of personen beschrijven en standpunten en
argumenten verwoorden.
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Domein D: Schrijfvaardigheid
Subdomein D1: Taalvaardigheden
5. De kandidaat kan:
- adequaat reageren in schriftelijke contacten met doeltaalgebruikers;
- informatie vragen en verstrekken;
- verworven informatie adequaat presenteren met het oog op doel en publiek, en
daarbij zaken of personen beschrijven en uitdrukking geven aan gevoelens en
standpunten verwoorden;
- een verslag schrijven. Voor havo: geldt alleen voor Engelse en Turkse taal en
literatuur. Voor vwo: geldt niet voor Russische taal en literatuur.
Subdomein D2: Strategische vaardigheden
6. De kandidaat kan met behulp van:
- een tekstverwerkingsprogramma een tekst schrijven;
- (elektronisch) naslagmateriaal teksten opstellen.

Domein E: Literatuur
Subdomein E1: Literaire ontwikkeling
7. De kandidaat kan beargumenteerd verslag uitbrengen van zijn leeservaringen met
ten minste drie literaire werken.
Subdomein E2: Literaire begrippen (alleen vwo)
8. De kandidaat kan literaire tekstsoorten herkennen en onderscheiden, en literaire
begrippen hanteren in de interpretatie van literaire teksten.
Subdomein E3: Literatuurgeschiedenis (alleen vwo)
9. De kandidaat kan een overzicht geven van de hoofdlijnen van de
literatuurgeschiedenis en de gelezen literaire werken plaatsen in dit historisch
perspectief.

Domein F: Oriëntatie op studie en beroep
Dit domein bevat geen eindterm.
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Bijlage 2
Vergelijking niveauomschrijvingen eindexamenprogramma's met de niveaus van
het Europees Referentiekader
Voor de talen Arabisch en Turks in de tweede fase zijn niveaus ontwikkeld door de
Commissie Vernieuwing Eindexamenprogramma’s havo en vwo onder voorzitterschap
van prof. Van Els. De vastgestelde niveaus (de zogenaamde ‘niveaumeter’) zijn in dit
document naast de beschrijvingen van de niveaus van het Europees Referentiekader
gelegd en daaraan gerelateerd.

Domein B: Kijk- en luistervaardigheid
Het onderstaand overzicht toont de vergelijking tussen de niveaubeschrijvingen van
de eindexamenprogramma's en de niveaubeschrijvingen van het Europees
Referentiekader (ERK) voor de luistervaardigheid.

Kenmerken
onderwerp

Niveaubeschrijvingen eindexamenprogramma's

Niveaubeschrijvingen ERK

niveau 2

niveau 3

niveau 4

A2

B1

B2

C1

binnen de

breed scala aan

breed scala aan

eenvoudig,

vertrouwde

concrete en

o.a. abstracte,

belevingswereld

onderwerpen

onderwerpen

vertrouwd

onderwerpen

abstracte

complexe en

van de

die ook buiten

ook buiten de

en van direct

uit eigen

onderwerpen in

onbekende

kandidaat; vrij

de belevings-

belevingswereld

persoonlijk

vakgebied of

het sociale en

onderwerpen

concreet

wereld van de

van de

belang voor de

interessegebied

professionele

luisteraar

kandidaat

kandidaat; ook

teksten

kunnen vallen;

abstract

veronderstellen

vrij concreet

karakter

enige kennis

mogelijk

m.b.t. de

teksten

traditionele

veronderstellen

teksten

moedertaal-

elementaire

veronderstellen

landen

kennis m.b.t. de

algemene

traditionele

kennis m.b.t. de

moedertaal-

traditionele

landen

moedertaallanden
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leven en in het
onderwijs

Niveaubeschrijvingen eindexamenprogramma's

Niveaubeschrijvingen ERK

Kenmerken

niveau 2

niveau 3

niveau 4

A2

B1

B2

C1

woordgebruik

transparante

transparante

complex van

eenvoudig

eenvoudig,

complex

complex,

en zinsbouw

opbouw,

opbouw,

opbouw

maar complexer

idiomatische

doorgaans

doorgaans

impliciet en

taalgebruik

uitdrukkingen

redundant

redundant

weinig

binnen vak- of

en onduidelijk

redundant

interessegebied

gestructureerde

wordt ook

zinnen zonder

begrepen

expliciete
signaalwoorden
worden
begrepen

tempo en

relatief

normaal; enige

normaal tot

rustig en

normaal tempo,

standaardtaal

normaal tot

articulatie

langzaam,

variatie (sociaal

snel; sociale of

duidelijk

duidelijk

en normaal

snel; spreker

geringe variatie

of regionaal)

regionale

gearticuleerde

tempo

hoeft niet

t.o.v.

kan voorkomen

variaties

standaardtaal

duidelijk te
articuleren;

standaardtaal

slecht
verstaanbare en
vervormde
spraak wordt
begrepen,
afwijking van
standaardtaal
geen probleem
tekstlengte

kort

niet te lang

kan ook lang

kan ook lang

strategieën

woorden raden

woorden raden

variëteit aan

luisteraar is

uit context in

uit context en

strategieën

vaardig in het

korte teksten uit herleiden van

gebruik van

alledaagse en

de betekenis

contextuele,

concrete

van zinnen,

grammaticale

onderwerpen

mits het

en lexicale

besproken

aanwijzingen

onderwerp

om houding,

bekend is

stemming en
intenties af te
leiden en te
anticiperen op
wat gaat volgen

Wanneer we de niveaubeschrijving van de eindexamenprogramma's en de
niveaubeschrijvingen van het Europees Referentiekader naast elkaar leggen kunnen
we tot de volgende redenatie komen:
Niveau 2 betreft onderwerpen die binnen de belevingswereld van de luisteraar vallen,
wat redelijkerwijs overeenkomt met A2 en B1 niveaus (eenvoudig en vertrouwd).
Voor wat woordgebruik en zinsbouw betreft, beschrijft niveau 2 dit met transparant,
wat overeenkomt met eenvoudig op A2 niveau (B1 niveau gaat een stapje verder door
de aanvulling complexer binnen vak of interessegebied).
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Het tempo en de articulatie voor niveau 2 is relatief langzaam, hetgeen overeenkomt
met A2 (rustig en duidelijk).
Niveau 2 komt redelijkerwijs overeen met niveau A2
Niveau 3 behelst een breed scala aan onderwerpen die ook buiten de belevingswereld
kunnen vallen. Dit komt redelijkerwijs overeen met niveaus B1 en B2.
Woordgebruik en zinsbouw zijn transparant in niveau 3, hetgeen overeenkomt met
eenvoudig op niveau A2, maar door een breed scala aan onderwerpen bij niveau 3 zal
het woordgebruik en de zinsbouw eenvoudig maar complexer zijn, wat bij B1 niveau
ook het geval is.
Tempo en articulatie bij niveau 3 is normaal, wat overeenkomt met B1 niveau
(normaal en duidelijk gearticuleerde standaard taal).
Niveau 3 komt redelijkerwijs overeen met niveau B1
Niveau 4 beschrijft net zoals bij niveau 3 een breed scala aan onderwerpen die ook
buiten de belevingswereld kunnen vallen maar met het verschil dat het bij niveau 4
ook teksten met weinig redundantie en een abstract karakter kunnen voorkomen. Dit
komt overeen met B2 niveau (concrete en abstracte onderwerpen).
Het woordgebruik en de zinsbouw bij niveau 4 wordt omschreven als complex,
hetgeen overeenkomt met niveau B2 en zal ook af en toe raakvlakken hebben met C1
niveau. Tempo en articulatie bij niveau 4 is normaal tot snel, hetgeen overeenkomt
met niveau B2 standaardtaal en normaal tempo en C1 (normaal tot snel).
Niveau 4 komt redelijkerwijs overeen met niveau B2
Voor niveau 3 (luistervaardigheid Arabisch, Turks havo) en niveau 4
(luistervaardigheid Arabisch, Turks vwo) zijn de eindexamenprogramma’s te plaatsen
in de volgende schalen van het Europees Referentiekader:
Kijk- en
Luistervaardigheid

havo

vwo

niveaus
eindexamenprogramma

ERK

niveaus
eindexamenprogramma

ERK

Arabisch

3

B1

4

B2

Turks

3

B1

4

B2
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Domein C: Gesprekskvaardigheid

Subdomein C1 : Gesprekken voeren
Het onderstaand overzicht toont de vergelijking tussen de niveaubeschrijvingen van
de eindexamenprogramma's en de niveaubeschrijvingen van het Europees
Referentiekader (ERK) voor de gespreksvaardigheid.

Niveaubeschrijvingen eindexamenprogramma's

Niveaubeschrijvingen ERK

Kenmerken

niveau 2

niveau 3

niveau 4

A2

B1

B2

onderwerp

sociale contacten

sociale contacten

sociale contacten,

alledaags en

vertrouwd, valt

ook algemeen,

en persoonlijke

en persoonlijke

persoonlijke

vertrouwd

binnen de

beroepsmatig, of

behoeften binnen

behoeften en

behoeften en

persoonlijke

m.b.t.

eigen

studie. Binnen en

studie, binnen

belangstelling

vrijetijdsbesteding

belevingswereld

buiten de

belevingswereld

m.b.t. dagelijks

kennissenkring

en in enkele

leven, eigen werk

gevallen

of opleiding

onderwerpen van
meer algemene
aard
woordenschat

kan zich

kan zich

kan zich over het

eenvoudig, korte

toereikend om

toereikend voor

en

begrijpelijk

begrijpelijk

algemeen

zinnen

m.b.v.

duidelijke

woordgebruik

uitdrukken en

uitdrukken en

genuanceerd

standaard

omschrijvingen

beschrijvingen,

enigszins

enigszins

uitdrukken;

patronen met uit

over vertrouwde

uiting van

aanpassen aan de

aanpassen aan de

taalgebruik

het hoofd geleerde

onderwerpen zoals

meningen over

situatie en

situatie en

aangepast aan

uitdrukkingen,

familie, hobby's,

algemene

gesprekspartner

gesprekspartner

situatie en

chunks

werk, reizen en

onderwerpen. Af

actuele

en toe komt een

gebeurtenissen te

minder passend

spreken;

woord voor.

redundant,

Idiomatische

elementair

uitdrukkingen niet

gesprekspartner

altijd begrepen.
Zinsbouw kan
complex zijn
grammaticale

correct gebruik

redelijk accuraat

redelijk correct,

correctheid

van eenvoudige

gebruik van

met enige

constructies,

frequente routines

complexe

echter

en patronen die

zinvormen. Kleine

systematisch met

horen bij

afwijkingen staan

elementaire fouten

voorspelbare

begrijpelijkheid

situaties

niet in de weg
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Niveaubeschrijvingen eindexamenprogramma's

Niveaubeschrijvingen ERK

Kenmerken

niveau 2

niveau 3

niveau 4

A2

B1

B2

interactie

kan ook relatief

kan ook relatief

kan ook relatief

antwoord op

eenvoudig gesprek

bijna altijd gepast

lange bijdragen

lange bijdragen

lange bijdragen

vragen, reacties op over bekende en

aanvang, beurt

leveren

leveren

leveren;

eenvoudige

nemen en

kan zich

uitspraken. Weinig onderwerpen

beëindigen van

genuanceerd

initiatief om

beginnen, voeren

een gesprek

uitdrukken

conversatie

en afsluiten;

gaande te houden

bevestiging door

interessante

begripscontrole
vloeiendheid

lager dan normaal, lager dan normaal, over het algemeen

zeer korte

spreker is goed te

vrij vast, met

zonder langdurige

zonder langdurige

uitingen, veel

volgen alhoewel

enkele

onderbrekingen

onderbrekingen

pauzes, valse

pauzes en herstel

aarzelingen; maar

starts en

van fouten in

weinig opvallend

herformuleringen

langere stukken

lange pauzes

vlot

veel voorkomen
coherentie

gebruik van

samenhangende

beperkt aantal

eenvoudige

lineaire reeks van

verbindingswoor-

voegwoorden (en

punten

den; helder en

maar, omdat)

coherent (in een
langere bijdrage
niet altijd even
goed)

uitspraak

begrijpelijk en

begrijpelijk en

duidelijk genoeg

duidelijk

duidelijke,

goed verstaanbaar

goed verstaanbaar

om verstaanbaar

verstaanbaar, zelfs

natuurlijke

te zijn, ondanks

met een accent en

uitspraak en

een hoorbaar

af en toe een

intonatie

accent. Luisteraars

verkeerd

zullen af en toe

uitgesproken

om herhaling

woord

moeten vragen

Niveau 2 betreft onderwerpen in het kader van persoonlijke behoeften in de
persoonlijke sfeer en binnen de eigen belevingswereld en komt derhalve overeen met
A2 niveau (alledaags en vertrouwd).
Bij woordenschat en woordgebruik kan een leerling zich begrijpelijk uitdrukken,
hetgeen overeenkomt met niveau B1 (toereikend om met behulp van omschrijvingen
gebeurtenissen te beschrijven). De vloeiendheid is lager dan normaal maar zonder
langdurige onderbrekingen, hetgeen redelijkerwijs overeenkomt met B1, (ondanks
pauzes is de spreker goed te volgen).
De uitspraak is begrijpelijk en goed verstaanbaar, hetgeen overeenkomt met B1,
duidelijk verstaanbaar.
Niveau 2 komt redelijkerwijs overeen met niveau B1
Niveau 3 beschrijft onderwerpen van sociale contacten en persoonlijke behoeften en
studie, binnen en buiten de kennissenkring. Het ERK kent ook een (sterk) B1 of B1+
niveau; het verschil met B1 zit in de onderwerpen - van uitsluitend persoonlijk naar
meer algemeen van aard, wel steeds binnen de belevingswereld van de spreker. Niveau
3 komt er redelijk mee overeen (vertrouwd, dagelijks leven, werk of opleiding).
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Bij woordenschat en woordgebruik kan de spreker zich net zoals bij niveau 2
begrijpelijk uitdrukken, hetgeen overeenkomt met niveau B1 (toereikend om met
behulp van omschrijvingen gebeurtenissen te beschrijven).
De vloeiendheid is net zoals bij niveau 2 lager dan normaal, zonder langdurige
onderbrekingen en komt derhalve overeen met B1 (ondanks pauzes is de spreker goed
te verstaan). De uitspraak is net zoals bij niveau 2 begrijpelijk en goed verstaanbaar,
hetgeen overeenkomt met B1 (duidelijk verstaanbaar).
Niveau 3 komt redelijkerwijs overeen met niveau B1+ (B1+ is een zeer goede B1,
aangevuld met een aantal descriptoren waarin de nadruk ligt op de uitwisselingen van
hoeveelheden informatie.)
Niveau 4 heeft betrekking op onderwerpen binnen de belevingswereld van de spreker
maar en in enkele gevallen ook van meer algemene aard, hetgeen overeen komt met
niveau B2 (ook algemeen).
De spreker kan zich over het algemeen genuanceerd uitdrukken met een taalgebruik
aangepast aan de situatie, hetgeen vergelijkbaar is met het veronderstelde niveau van
woordenschat en woordgebruik bij B2.
Vloeiendheid is over het algemeen vlot, wat overeenkomst met het 'vrij vaste tempo'
verondersteld bij niveau B2.
NB: voor de kenmerken 'interactie' zijn geen beschrijvingen voorhanden in de oude
eindexamentermen. Een goede vergelijking is derhalve niet mogelijk.
Niveau 4 komt redelijkerwijs overeen met niveau B2
Voor niveau 2 (gespreksvaardigheid Arabisch havo), niveau 3 (gespreksvaardigheid
Turks havo, Arabisch vwo) en niveau 4 (gespreksvaardigheid Turks vwo) zijn de
eindexamenprogramma’s te plaatsen in de volgende schalen van het Europees
Referentiekader:
Gespreksvaardigheid

havo

vwo

niveaus
eindexamenprogramma

ERK

niveaus
eindexamenprogramma

ERK

Arabisch

2

B1

3

B1+

Turks

3

B1+

4

B2
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Subdomein C2: Spreken
Het onderstaand overzicht toont de vergelijking tussen de niveaubeschrijvingen van
de eindexamenprogramma's en de niveaubeschrijvingen van het Europees
Referentiekader (ERK).

Niveaubeschrijvingen eindexamenprogramma's

Niveaubeschrijvingen ERK

Kenmerken

niveau 2

niveau 3

niveau 4

A2

B1

B2

onderwerpen

sociale contacten

sociale contacten

sociale contacten,

alledaags en

vertrouwd, valt

onderwerpen

en persoonlijke

en persoonlijke

persoonlijke

vertrouwd

binnen de

kunnen algemeen

behoeften binnen

behoeften en

behoeften en

persoonlijke

of beroepsmatig

eigen

studie. Binnen en

studie, binnen

belangstelling

van aard zijn of te

belevingswereld

buiten de

belevingswereld

m.b.t. dagelijks

maken hebben met

kennissenkring

en in enkele

leven, eigen werk

vrijetijdsbesteding

gevallen

of opleiding

onderwerpen van
meer algemene
aard
woordenschat

kan zich

kan zich

kan zich over het

standaardpatronen

toereikend om

toereikend om

en

begrijpelijk

begrijpelijk

algemeen

met uit het hoofd

m.b.v.

duidelijke

woordgebruik

uitdrukken en

uitdrukken en

genuanceerd

geleerde

omschrijvingen

beschrijvingen te

enigszins

enigszins

uitdrukken;

uitdrukkingen,

over vertrouwde

geven, en

aanpassen aan de

aanpassen aan de

taalgebruik

chunks, alledaagse

onderwerpen zoals

meningen te

situatie en

situatie en

aangepast aan

situaties

familie, hobby's,

verkondigen over

gesprekspartner

gesprekspartner

situatie en

werk, reizen en

de meeste

gesprekspartner

actuele

algemene

gebeurtenissen te

onderwerpen. Het

praten

valt niet op dat de
spreker naar
woorden moet
zoeken

grammaticale

correct gebruik

redelijk accuraat

vrij uitgebreide

correctheid

van eenvoudige

gebruik van

beheersing van de

constructies,

frequente routines

grammatica,

echter

en patronen die

gebruik van

systematisch met

horen bij

complexe

elementaire fouten

voorspelbare

zinvormen. Er zijn

situaties

geen fouten die de
begrijpelijkheid in
de weg staan. De
meeste fouten
worden door de
spreker zelf
hersteld.

vloeiendheid

lager dan normaal, lager dan normaal, over het algemeen

overwegend zeer

spreker is goed te

vrij vast tempo

zonder langdurige

zonder langdurige

korte uitingen,

volgen alhoewel

alhoewel de

onderbrekingen

onderbrekingen

veel pauzes, valse

pauzes en herstel

spreker soms

starts en

van fouten in

aarzelt wanneer

herformulering-en

langere stukken

hij/zij zoekt naar

veel voorkomen

patronen en

vlot

uitdrukkingen. Er
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zijn nog maar
weinig opvallend
lange pauzes
coherentie

gebruik van

samenhangende

gebruik van een

eenvoudige

lineaire reeks van

beperkt aantal

voegwoorden (en

punten

middelen voor

maar, omdat)
uitspraak

tekstcohesie

begrijpelijk en

begrijpelijk en

duidelijk genoeg

duidelijk

duidelijke,

goed verstaanbaar

goed verstaanbaar

om de spreker te

verstaanbaar, zelfs

natuurlijke

kunnen volgen,

met een accent en

uitspraak en

ondanks een

af en toe een

intonatie

hoorbaar accent.

verkeerd

Luisteraars zullen

uitgesproken

af en toe om

woord

herhaling moeten
vragen

Wanneer we de niveaubeschrijvingen van de eindexamenprogramma's en de
niveaubeschrijvingen van het referentiekader naast elkaar leggen kunnen we tot de
volgende redenatie komen:
Niveau 2 betreft onderwerpen in het kader van persoonlijke behoeften in de
persoonlijke sfeer en binnen de eigen belevingswereld en komt derhalve overeen met
A2 niveau (alledaags en vertrouwd).
Bij woordenschat en woordgebruik kan een leerling zich begrijpelijk uitdrukken; dit
komt overeen met niveau B1 (toereikend om met behulp van omschrijvingen
gebeurtenissen te beschrijven). De vloeiendheid is lager dan normaal maar zonder
langdurige onderbrekingen, hetgeen redelijkerwijs overeenkomt met B1 (ondanks
pauzes is de spreker goed te volgen).
De uitspraak is begrijpelijk en goed verstaanbaar, hetgeen overeenkomt met B1
(duidelijk verstaanbaar).
Niveau 2 komt redelijkerwijs overeen met niveau B1
Niveau 3 betreft onderwerpen van sociale contacten en persoonlijke behoeften en
studie, binnen en buiten de kennissenkring. Het ERK kent ook een (sterk) B1 of B1+
niveau; het verschil met B1 zit in de onderwerpen - van uitsluitend persoonlijk naar
meer algemeen van aard, wel steeds binnen de belevingswereld van de spreker. Niveau
3 komt er redelijk mee overeen (vertrouwd, dagelijks leven, werk of opleiding).
Bij woordenschat en woordgebruik kan een leerling zich net zoals bij niveau 2
begrijpelijk uitdrukken, hetgeen overeenkomt met niveau B1 (toereikend om met
behulp van omschrijvingen gebeurtenissen te beschrijven).
De vloeiendheid is net zoals bij niveau 2 lager dan normaal, zonder langdurige
onderbrekingen en komt derhalve overeen met niveau B1 (ondanks pauzes is de
spreker goed te verstaan).
De uitspraak is net zoals bij niveau 2 begrijpelijk en goed verstaanbaar, hetgeen
overeenkomt met B1 (duidelijk verstaanbaar).
Niveau 3 komt redelijkerwijs overeen met niveau B1+ (B1+ is een zeer goede B1,
aangevuld met een aantal descriptoren waarin de nadruk ligt op de uitwisselingen van
hoeveelheden informatie).

⏐ 116

Niveau 4 betreft onderwerpen in het kader van sociale contacten en persoonlijke
behoeften en studie, binnen en buiten de kennissenkring; deze kunnen ook van meer
algemene aard zijn. Dit komt overeen met niveau B2 (ook algemeen of beroepsmatig
van aard).
Bij woordenschat en woordgebruik kan een leerling zich genuanceerd uitdrukken,
hetgeen overeenkomt met niveau B2.
De vloeiendheid is over het algemeen vlot, wat neerkomt op B2 (vrij vast tempo).
Niveau 4 komt redelijkerwijs overeen met niveau B2
Voor niveau 2 (spreekvaardigheid Arabisch havo), niveau 3 (spreekvaardigheid Turks
havo, Arabisch vwo) en niveau 4 (spreekvaardigheid Turks vwo) zijn de
eindexamenprogramma’s te plaatsen in de volgende schalen van het Europees
Referentiekader:
Spreekvaardigheid

havo

vwo

niveaus
eindexamenprogramma

ERK

niveaus
eindexamenprogramma

ERK

Arabisch

2

B1

3

B1+

Turks

3

B1+

4

B2

Domein D: Schrijfvaardigheid
Het onderstaand overzicht toont de vergelijking tussen de niveaubeschrijvingen van
de eindexamenprogramma's en de niveaubeschrijvingen van het Europees
Referentiekader (ERK) voor de schrijfvaardigheid.

Niveaubeschrijvingen eindexamenprogramma's

Niveaubeschrijvingen Europees Referentiekader

Kenmerken

niveau 2

niveau 3

niveau 4

A2

B1

B2

onderwerp /

sociale contacten

sociale contacten,

sociale contacten,

korte, eenvoudige

vertrouwde

breed scala van

tekstsoort

en persoonlijke

persoonlijke

persoonlijke

notities en

onderwerpen

onderwerpen

behoeften;

behoeften en

behoeften en

boodschappen;

m.b.t. eigen

m.b.t. eigen

korte informele en

studie;

studie;

eenvoudige

leefwereld of

interesses of

formele brieven

informele en

informele en

persoonlijke

alledaagse zaken;

ervaringswereld;

voor privé-

formele brieven

formele brieven

brieven of

persoonlijke

persoonlijke

doeleinden;

voor privé of voor

voor privé of voor

e-mail,

brieven;

brieven waar je

formulieren;

studie;

studie;

bevestiging van

eenvoudige

ingaat op

cv.

cv;

cv;

gemaakte

brieven aan

ervaringen en

verslag.

verslag;

afspraken;

zakelijke

standpunten;

betoog;

standaard-

contacten;

adequate zakelijke

bespreking.

formulieren;

reacties aan

brieven;

eenvoudige

advertenties;

redelijk

notities en

deelname aan

gedetailleerde

aantekeningen.

internetdiscussies

verslagen;

over thema's uit

betoog binnen

eigen

eigen

interessegebied;

interessegebied;

gedetailleerde

samenvatting.

formulieren;
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kort, eenvoudig
verslag.
woordenschat

logische opbouw,

logische opbouw,

logische opbouw,

standaardpatronen

toereikend om

voldoende om

en

taalgebruik gepast

taalgebruik gepast

taalgebruik gepast

met uit het hoofd

m.b.v.

duidelijke

woordgebruik

aan situatie en

aan situatie en

aan situatie en

geleerde

omschrijvingen

beschrijvingen te

geadresseerde

geadresseerde

geadresseerde;

uitdrukkingen,

over vertrouwde

geven en

variatie in

chunks

onderwerpen zoals meningen te

woordgebruik

familie, hobby's,

verkondigen

werk, reizen en
actuele
gebeurtenissen te
schrijven
grammaticale

eenvoudige

redelijk correct

uitgebreide

correctheid

constructies,

gebruik van

beheersing van

echter

frequente routines

grammatica. geen

systematisch met

en patronen die

fouten die de

elementaire fouten

horen bij

begrijpelijkheid in

voorspelbare

de weg staan

situaties
spelling en

korte zinnen over

lopende tekst die

redelijk accuraat,

interpunctie

alledaagse

over het algemeen

kunnen echter

onderwerpen, zijn

begrijpelijk is.

invloed van

correct

Spelling,

moedertaal

overgeschreven,

interpunctie

bevatten

spelling is

accuraat genoeg

fonetisch redelijk

om te volgen

correct
coherentie

eenvoudige

samenhangende

over het algemeen

voegwoorden (en,

lineaire reeks van

heldere coherente

maar, omdat)

punten

tekst (bij een
langere tekst niet
altijd even goed)

Een vergelijking van de niveaubeschrijvingen van de eindexamenprogramma's met de
niveaubeschrijvingen van het ERK leidt tot de conclusie dat het onderwerp het enige
kenmerk is waarbij een vergelijking mogelijk is. Alle andere criteria geven geen
voldoende informatie voor een redelijke vergelijking. In de oude niveaus zit namelijk
geen opbouw in de beheersing van de grammatica, de mate van correcte spelling en
de tekstcoherentie.
Niveau 2 heeft betrekking op sociale contacten en persoonlijke behoeften en
veronderstelt dat de kandidaat korte informele en formele brieven voor privédoeleinden of formulieren kan schrijven. Dit komt redelijk overeen met de
onderwerpen bij de plusvariant van niveau A2.
Niveau 3 veronderstelt daarbij ook nog het kunnen schrijven van een eenvoudig
verslag, dat vanaf niveau B1 voorkomt.
Niveau 4 verwacht dat de kandidaat ook in staat is om een betoog te schrijven,
hetgeen overeen komt met niveau B2.
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Niveau 2 komt redelijkerwijze overeen met niveau A2+, niveau 3 met niveau B1,
niveau 4 met niveau B2
Voor niveau 2 (schrijfvaardigheid Arabisch havo), niveau 3 (schrijfvaardigheid Turks
havo, Arabisch vwo) en niveau 4 (schrijfvaardigheid Turks vwo) zijn de
eindexamenprogramma’s te plaatsen in de volgende schalen van het Europees
Referentiekader.

Schrijfvaardigheid

havo

vwo

niveaus
eindexamenprogramma

ERK

niveaus
eindexamenprogramma

ERK

Arabisch

2

A2+

3

B1

Turks

3

B1

4

B2
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