Een selectie uit de tekstkenmerken B1: onafhankelijke gebruiker
Luisteren





Woordgebruik en zinsbouw: het gaat om ondubbelzinnige standaardtaal. 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
Luisterstrategieën: kan de betekenis van onbekende woorden over vertrouwde en alledaagse
onderwerpen, over actuele zaken en zaken van persoonlijk belang afleiden uit de context.
Kan de betekenis van zo nu en dan voorkomende onbekende woorden afleiden uit de
context en de betekenis van zinnen herleiden, op voorwaarde dat het besproken onderwerp
bekend is

Lezen





Woordgebruik en zinsbouw: eenvoudig en alledaags
Tekstindeling: teksten zijn goed gestructureerd
Tekstlengte: teksten kunnen langer zijn
Leesstrategieën: kan de betekenis van zo nu en dan voorkomende onbekende woorden
afleiden uit de context en de betekenis van zinnen herleiden, op voorwaarde dat het
besproken onderwerp bekend is. Kan digitale technologie zoals internet en zoekmachines
gebruiken om woord- en zinsbegrip te controleren, indien toegestaan

Gesprekken voeren: receptief




Woordgebruik en zinsbouw: het gaat om ondubbelzinnige standaardtaal. 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
Hulp: De taalgebruiker wordt direct aangesproken. Soms moeten bepaalde woorden en
zinsdelen herhaald worden. Ongebruikelijke idiomatische uitdrukkingen worden vermeden

Gesprekken voeren: productief







Bereik van de woordenschat: beschikt over een voldoende woordenschat om zich, met enige
omhaal van woorden, te uiten over onderwerpen die betrekking hebben op het dagelijks
leven, zoals familie, vrijetijdsbestedingen, werk, reizen en actualiteiten
Beheersing van de woordenschat: Heeft een goede beheersing van elementaire
woordenschat, al doen zich nog wel grote fouten voor bij meer complexe gedachten of nietvertrouwde onderwerpen en situaties
Vloeiendheid: Is goed te volgen, hoewel in langere stukken tekst pauzes voorkomen om na te
denken over grammatica en woordkeuze en fouten te herstellen
Interactie: Kan een eenvoudig rechtstreeks gesprek beginnen, gaande houden en besluiten
over onderwerpen die vertrouwd of van persoonlijk belang zijn. Kan gedeeltelijk herhalen
wat iemand anders heeft gezegd om wederzijds begrip te bevestigen

