
Leerdoelenkaart A1 Naam:
Leerjaar:

vraag om iets/
geef iets/ 
bedank voor
iets/geef aan-
tallen, kosten, 
datum, …

Ik regel ietsGesprekken voeren

Lezen
stel en beantwoord 
vragen/geef de tijd/
zeg wat ik wel of niet 
leuk of lekker vind/
vraag om duidelijkheid

Ik voer een 
gesprekje

x
Formele discussies 
en bijeenkomsten

praat over alledaagse dingen 
/ stel en beantwoord vragen 
/geef de tijd / zeg wat ik wel 
of niet leuk of lekker vind /
vraag om duidelijkheid

Ik wissel 
informatie uit

begrijp eenvoudige, 
korte, goed 
gestructureerde
instructies zoals 
routebeschrijvingen,
instructies bij 
lesmateriaal, …

Ik lees 
instructies

vind online 
informatie over 
prijzen, 
openingstijden,
…/kies iets uit een 
menu, …/begrijp 
eenvoudige
informatie op 
posters, medede-
lingenborden, …

Ik lees om me 
ergens op te 
oriënteren

begrijp korte 
eenvoudige 
berichtjes op
social media, 
mailtjes, 
kaarten, …

Ik lees 
correspondentie

geef informatie 
over mezelf /
beschrijf iets of 
iemand

Ik vertel iets

Spreken lees korte, vooraf 
geoefende
mededelingen voor 
aan een groep

Ik spreek een 
groepje mensen toe

schrijf een-
voudige, korte 
berichtjes
op social media/
noteer datum, 
tijd, …

Ik schrijf een 
notitie

Schrijven

X
Ik schrijf een 
verslag/
voorstel

vul persoonlijke 
gegevens in

Ik vul een 
formulier in

schrijf een paar korte 
eenvoudige zinnen over 
jezelf als introductie/tekst
bij een cartoon of foto, …

Ik 
correspondeer

schrijf een paar 
korte eenvoudige
zinnen over jezelf 
als introductie/
tekstbij een 
cartoon of foto, …

Ik schrijf 
vrij

begrijp een 
gesprek waarin 
mensen
zich aan elkaar 
voorstellen

Ik luister naar een 
gesprekje tussen 
mensen die Engels 
praten

Luisteren

begrijp alle-
daagse uitdruk-
kingen zoals 
begroeten,
bedanken, zich 
voorstellen, wat 
iets kost, hoe 
laat het is, …

Ik luister naar 
iemand die Engels 
tegen mij praat

begrijp eenvoudige 
vragen, opdrachten, 
aanwijzingen
van mijn docent/
versta duidelijk 
gesproken woorden
zoals getallen, de 
tijd, dagen, maan-
den, wat iets kost, …

Ik luister naar 
mededelingen
en instructies

begrijp het 
onderwerp van 
videoclips/
onderwerpen
in het 
jeugdjournaal

Ik kijk en luister 
naar TV,video- en 
geluidsopnames

xIk luister als lid van 
een publiek

begrijp korte 
teksten met 
plaatjes met
informatie over 
het weer, een 
bekend
persoon, 
concert, …

Ik lees om 
informatie op 
te doen



Leerdoelenkaart A2 Naam:
Leerjaar:

bestel iets/reserveer voor iets/nodig iemand 
uit/ga op uitnodigingen wel of niet in/stel iets 
voor/reageer op voorstel/voer een gesprekje
aan balie of telefoon/maak een afspraak

Ik regel ietsGesprekken 
voeren

Lezen
voer eenvoudige gesprekjes over hobby’s, 
vrije tijd, school, gaming, …/ bied veront-
schuldigingen aan en reageer erop /nodig 
uit of reageer op uitnodigingen/stel iets 
voor en reageer op voorstellen

Ik voer een 
gesprekje

geef je mening als dat 
gevraagd wordt/neem 
dagschema door of 
agenda, …

Formele discussies 
en bijeenkomsten

geef of volg eenvoudige aanwijzin-
gen en instructies/wissel praktische 
informatie uit over bekende dingen 
bijvoorbeeld op reis, in winkel/ geef 
informatie over jezelf/voer 
telefoongesprekjes

Ik wissel 
informatie uit

begrijp goed gestruc-
tureerde instructies 
zoals regels in een 
museum, hoe je iets 
maakt, recepten, …

Ik lees 
instructies

vind online 
informatie over 
evenementen, 
cursussen,
een onderwerp 
dat ik leuk vind, …/
begrijp
veelvoorkomende 
mededelingen/
eenvoudige 
mailtjes, 
chatwisselingen, 
advertenties, …

Ik lees om me 
ergens op te 
oriënteren

begrijp mailtjes 
over gemaakte 
afspraken,
bestellingen, 
gevraagde 
informatie, …

Ik lees 
correspondentie

leg uit wat je 
wel of niet leuk 
vindt/ waar 
iemand moet 
zijn/wat je 
zoekt, …

Ik vertel iets

Spreken

geef korte 
presentaties over 
vertrouwde 
onderwerpen/doe 
mededelingen over 
hoe laatiets begint, 
waar iets is, hoe iets 
werkt, …

Spreken Ik spreek een 
groepje mensen toe

maak eenvoudige 
berichtjes op prikbord
zoals routebeschrijving/
geef feedback aan
klasgenoten/noteer 
huiswerk, …

Ik schrijf een 
notitie

Schrijven

X
Ik schrijf een 
verslag/
voorstel

vul standaard-
formulieren in
voor reservering, 
bestelling, …

Ik vul een 
formulier in

schrijf persoonlijke mailtjes of 
plaats berichtjes op social media/
doe mee aan een eenvoudige 
chatsessies

Ik 
correspondeer

schrijf een 
gedichtje, 
verhaaltje over 
jezelf, over iets
dat je hebt 
gedaan, iets dat 
je gaat doen, …

Ik schrijf 
vrij

begrijp waar het over 
gaat in duidelijk
gesproken alledaagse 
gesprekjes in een
winkel, op straat, op 
het station, …

Ik luister naar een 
gesprekje tussen 
mensen die Engels 
praten

Luisteren

begrijp wat mij 
verteld wordt 
in alledaagse 
gesprekjes
over wat iemand 
heeft gedaan of 
gaat doen, hoe 
het met
iemand gaat, 
wat iemand leuk 
vindt, kleding of 
hobby’s, …

Ik luister naar 
iemand die Engels 
tegen mij praat

begrijp eenvoudige 
informatie over gemaakte 
afspraken, het menu, …/
begrijp korte uitleg zoals 
routebeschrijving,
waar je iets kunt kopen, 
hoe iets werkt, wat je gaat 
doen, …

Ik luister naar 
mededelingen
en instructies

begrijp het 
onderwerp van 
videoclips/
onderwerpen
in het 
jeugdjournaal

Ik kijk en luister 
naar TV,video- en 
geluidsopnames

xIk luister als lid van 
een publiek

begrijp eenvoudige 
teksten over 
hobby’s kleding, 
vrije tijd, excursies, 
nieuws over
vertrouwde 
onderwerpen, …

Ik lees om 
informatie op 
te doen



Leerdoelenkaart B1 Naam:
Leerjaar:

Gesprekken 
voeren Lezen

uit gevoelens en reageer op gevoelens van 
een ander/geef standpunt, commentaar, 
mening, …/leg probleem uit, stel
oplossingen voor/reageer op standpunten 
anderen

Ik voer een 
gesprekje

breng een standpunt 
over/geef commentaar

Formele discussies 
en bijeenkomsten

geef en volg (richting)aanwijzingen 
en toelichtingen/houd interview/
vat een verhaal of artikel samen/
achterhaal of geef uitgebreide
informatie over bezienswaar-
digheden, cursus, evenement, 
product, …

Ik wissel 
informatie uit

vind relevante informatie in brochures, 
korte o�  ciële documenten zoals 
huurcontracten op reis/informatie
voor een werkstuk, project, nieuwe 
game, …

Ik lees om me 
ergens op te 
oriënteren

begrijp persoonlijke mails over een feest, gevoelens en 
wensen van vrienden, iets dat gebeurd is, …/begrijp 
formele mail over deelname project, bevestiging dat iets 
geregeld is, verzoek om meer informatie, …

Ik lees 
correspondentie

doe verslag van 
een bezoek, 
leerervaring,
excursie, …/ bes-
chrijf dromen, 
verwachtingen 
en ambities/
vertel een verhaal 
dat je hebt bedacht

Ik vertel iets

Spreken

leg iets uit zoals 
spelregels, werkzaam-
heden, redenen
waarom iets niet kan, 
…/houd toespraakjes 
over leerervaringen, 
stages, gelezen 
boeken …

Ik spreek een 
groepje mensen toe

Schrijven

schrijf een kort verslag over
iets dat je gedaan, gezien
of bezocht hebt

Ik schrijf een 
verslag/
voorstel

vul uitgebreid 
formulieren in zoals 
bij schade, aangifte 
diefstal, wensen, …

Ik vul een 
formulier in

vraag om specieke informatie/
reageer op verhaal van anderen 
in persoonlijke mail/geef mening 
tijdens chat op het internet

Ik 
correspondeer

schrijf een blog 
over een reis, 
ervaring …/
persoonlijke re-
actie op een fi lm, 
boek …/zelfver-
zonnen verhaal/
gedichtje …

Ik schrijf 
vrij

begrijp de hoofdpunt-
en van een discussie,
begrijp gesprek over 
muziek, activiteit,
onveiligheid op straat, 
milieu, …

Ik luister naar een 
gesprekje tussen 
mensen die Engels 
praten

Luisteren

begrijp wat mij 
verteld wordt 
over iemands
(reis)plannen, 
hoe het gaat op 
school
of op het werk/
wat iemand 
ergens van vindt

Ik luister naar 
iemand die Engels 
tegen mij praat

begrijp aanwijzingen 
op reis/instructies voor
een toets van mijn 
docent/uitleg op 
youtube.com over 
installatie of bediening 
van apparatuur

Ik luister naar 
mededelingen
en instructies

begrijp fi lms over 
vertrouwde onderwerpen/
uitgebreide weers-
voorspelling/documen-
taires/hoofdpunten van
het nieuws

Ik kijk en luister 
naar TV,video- en 
geluidsopnames

volg de presentatie van 
een klasgenoot/
praatje over veiligheid/
praatje van gastheer/
vrouw, …

Ik luister als lid van 
een publiek

begrijp specieke informatie in brochures, 
…/begrijp hoofdgedachte artikel in 
tijdschrift, krant of op website/begrijp 
ondertiteling van korte fi lmpjes/begrijp 
jeugdroman, songtekst, …

Ik lees om 
informatie op 
te doen

regel wat nodig is tijdens reis in buitenland/
uit een klacht/regel alle zaken in winkels en 
restaurants

Ik regel iets

Ik lees 
instructies

begrijp instructies bij com-
puterspel, in handleidingen 
van smartphones, van 
helpfunctie tablet, bijsluiter
medicijn, oplossen storing

maak aantekeningen van 
presentatie/ schrijf 
instructies voor een 
schoolproject/noteer 
belangrijkste punten van 
een artikel

Ik schrijf een 
notitie



Leerdoelenkaart B2 Naam:
Leerjaar:

Gesprekken 
voeren Lezen

uit genuanceerd gevoelens en reageer op 
gevoelens van een ander/voer uitgebreid 
gesprek over actuele onderwerpen/
neem actief deel aan een discussie

Ik voer een 
gesprekje

neem actief deel aan 
discussies/licht mening
toe/beargumenteer 
voorkeuren

Formele discussies 
en bijeenkomsten

geef gedetailleerde toelichting over 
bijv. computerstoring, toelatings-
eisen, te volgen procedure…/houd 
straatinterview, voortgangsgesprek,
sollicitatiegesprek, …

Ik wissel 
informatie uit

vind details in studieboeken, 
krantenartikelen,internetnieuws-
groepen, onderzoeksverslag, …

Ik lees om me 
ergens op te 
oriënteren

begrijp persoonlijke mails over vriendschap, relaties,
werk/begrijp formele mails over klachten, informatie
over een studie/toekennen van schadevergoeding,
nanciering, …

Ik lees 
correspondentie

doe verslag van 
voortgang project, 
onderwijs- en
werkervaring/geef 
terugblik op stage, 
project, belangrijke 
gebeurtenis

Ik vertel iets

Spreken

leg onvoorbereid iets 
uit zoals regels die 
gelden, een mogelijke 
aanpak …/geef 
beargumenteerde
presentatie over 
actueel onderwerp, 
projectvoorstel, …

Ik spreek een 
groepje mensen toe

Schrijven

schrijf een voorstel voor een project/
verslag met voors en tegens/
een oplossing voor een probleem/
persoonlijke mening over actuele
gebeurtenis/goed opgebouwd essay

Ik schrijf een 
verslag/
voorstel

X Ik vul een 
formulier in

ga in op persoonlijke betekenis van 
ervaringen en gebeurtenissen in 
persoonlijke mail/reageer op
nieuws en standpunten van ander/
doe mee aan discussiegroep over 
actueel onderwerp/

Ik 
correspondeer

schrijf artikel 
voor bijv. de 
schoolkrant/re-
censie van lm,
boek …/een grap-
pig of spannend 
verhaal, gedicht, 
…

Ik schrijf 
vrij

begrijp gesprek 
tussen leeftijdgenoten
over nieuw computer-
spel, studieplannen,
actueel nieuws 
onderwerp, …

Ik luister naar een 
gesprekje tussen 
mensen die Engels 
praten

Luisteren
begrijp in detail 
wat mij verteld 
wordt tijdens 
een rondleiding, 
excursie, …

Ik luister naar 
iemand die Engels 
tegen mij praat

begrijp gedetailleerde 
aankondigingen op een 
station, aanwijzingen van 
een arts, instructies van 
een helpdesk, …

Ik luister naar 
mededelingen
en instructies

begrijp nieuwsuitzendingen,
documentaires, talkshows, 
interviews, …

Ik kijk en luister 
naar TV,video- en 
geluidsopnames

volg wezenlijke punten 
van een presentatie,
demonstratie, 
onderzoeksresultaten, 
college, …

Ik luister als lid van 
een publiek

begrijp recensies, columns, artikelen over
maatschappelijke thema’s, biograe,
conclusies van een onderzoek, …

Ik lees om 
informatie op 
te doen

leg een probleem uit en vraag om actie/
handel een klacht af/onderhandel over 
korting, een opdracht, leveringsvoorwaarden/
werk samen aan oplossingen voor een 
probleem

Ik regel iets Ik lees 
instructies

begrijp instructies voor het 
maken van een webpagina, 
installeren van apparatuur/
richtlijnen voor het indienen 
van een voorstel, …

maak notities bijv. tijdens 
een webinar, debat, 
discussie …/schrijf 
uitgebreide notities over 
gelezen literatuur

Ik schrijf een 
notitie


