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Inleiding 
 
Examenprogramma's veranderen van opzet. De minister stelt een examenprogramma op hoofdlijnen 
vast en wijst in het examenprogramma exameneenheden aan, waarover het centraal examen zich 
uitstrekt. Vroeger werd in het examenprogramma ook het aantal examens en de examenduur bepaald 
en de duur van de toetsen van het centraal examen bepaald. Met ingang van 1 augustus 2007 is dat 
veranderd. De CEVO stelt het aantal en de tijdsduur van de toetsen van het centraal examen vast en 
de wijze waarop het centraal examen wordt afgenomen. Deze vaststelling wordt gepubliceerd in de 
Septembermededeling. 
 
De CEVO geeft in een syllabus een beschrijving van en toelichting op de exameneisen voor een 
centraal examen, en geeft verdere informatie over het centraal examen. Dat kan gaan over een of 
meer van de volgende onderwerpen: 

• toegestane hulpmiddelen,  
• specificaties van examenstof, 
• voorbeeldopgaven,  
• bijzondere vormen van examinering (computerexamens),  
• toelichting op de vraagstelling,  
• begrippenlijsten, 
• bekend veronderstelde voorkennis uit de onderbouw, 
• bekend veronderstelde onderdelen van exameneenheden die verplicht zijn op het 

schoolexamen. 
 

Ten aanzien van de specificaties is nog het volgende op te merken. De functie ervan is een leraar in 
staat te stellen zich een goed beeld te vormen van wat in het centraal examen wel en niet gevraagd 
kan worden. Naar hun aard zijn ze dus niet een volledig gesloten en afgebakende beschrijving van 
alles wat op een examen zou kunnen voorkomen. Het is mogelijk, al zal dat maar in beperkte mate 
voorkomen, dat op een c.e. ook iets aan de orde komt dat niet met zo veel woorden in deze syllabus 
staat, maar dat naar het algemeen gevoelen daarvan in het verlengde ligt. 
 
Een syllabus is zodoende een hulpmiddel voor degenen die anderen of zichzelf op een centraal 
examen voorbereiden. Een syllabus kan ook behulpzaam zijn voor de producenten van leermiddelen 
en voor nascholers.  
 
De syllabus is niet van belang voor het schoolexamen. Daarvoor wordt een handreiking door de SLO 
geproduceerd die in deze uitgave niet is opgenomen. 
 
In beginsel worden syllabi per examenjaar vastgesteld. Deze syllabus geldt voor het centraal examen 
van 2008 en 2009. Voor het centraal examen zijn de wijzigingen in de examenjaren 2008 en 2009 
gering. De belangrijkste verandering na 1 augustus 2007 is dat de school veel meer vrijheid heeft in 
de inrichting en toetsing van het schoolexamen. 
 
Een syllabus kan worden aangepast, bij voorbeeld als een in de syllabus beschreven situatie feitelijk 
veranderd is. De aan een centraal examen voorafgaande Septembermededeling is dan het moment 
waarop dergelijke veranderingen bekend worden gemaakt. Kijkt u voor alle zekerheid jaarlijks in 
september in Examenblad.nl (ook bekend als www.eindexamen.nl). 
 
De syllabus is ontworpen door een commissie ad-hoc van de CEVO en in hoofdzaak geschreven door 
medewerkers van SLO en Cito. 
Een eerder concept van de syllabus is in april 2006 ter inzage geplaatst op www.cevo.nl. Op grond 
van de ontvangen reacties en adviezen is de tekst vastgesteld, die u hierbij aantreft. 
 
Voor opmerkingen over deze tekst houdt de CEVO zich steeds aanbevolen. U kunt die zenden aan 
info@cevo.nl of aan CEVO, postbus 8128, 3503 RC Utrecht. 
 
De voorzitter van de CEVO, 
drs. H.W.Laan 
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Algemeen 
 
 
Voor u ligt de syllabus voor het Centraal Examen Moderne Vreemde Talen. Deze syllabus specificeert 
de eindtermen voor Leesvaardigheid, Luister- en Kijkvaardigheid en Schrijfvaardigheid voor alle 
leerwegen van het vmbo voor zover deze eindtermen onderdeel uitmaken van het centraal examen. In 
opdracht van het ministerie zijn voor alle vmbo-vakken de globale eindtermen geformuleerd, die vanaf 
2007 van kracht worden. Ten behoeve van de centrale examinering zijn door de CEVO (Centrale 
Examencommissie Vaststelling Opgaven) de exameneisen gespecificeerd. Wat de Moderne Vreemde 
Talen betreft leidt de globalisering van de examenprogramma’s niet tot ingrijpende wijzingen in de tot 
dan toe vigerende eindtermen. Wel is de specificatie van de eindtermen, met name de beschrijving 
van de niveaus, door een nieuwe ontwikkeling gewijzigd. 
Deze nieuwe ontwikkeling betreft het Europees Referentiekader (ERK). Het ERK is uitgegroeid tot een 
belangrijk raamwerk voor het beleid op het gebied van het MVT-onderwijs binnen Europa. De opbouw 
in niveaus en de heldere en praktische omschrijving van taalvaardigheden voor MVT maken het ERK 
bruikbaar als referentiekader voor de Nederlandse eindexamenprogramma's en eindexamens MVT. 
 
Voor Leesvaardigheid is de specificatie volgens het ERK gebaseerd op de uitkomsten van een 
onderzoeksproject, uitgevoerd in 2005 door CITO en SLO1. In dit project is de relatie onderzocht 
tussen enerzijds het examenprogramma en de examenopgaven en anderzijds de niveaus beschreven 
in het ERK. Het koppelingsonderzoek van de examens aan het ERK is voltooid voor Leesvaardigheid. 
Voor de andere taalvaardigheden MVT geldt dat het onderzoek na het verschijnen van deze syllabus 
zal worden afgerond.  
Elk onderzoek wordt in twee fases uitgevoerd. In eerste instantie wordt de relatie tussen de examens 
Duits, Engels en Frans het ERK in kaart gebracht, in tweede instantie voor Spaans, Turks, Arabisch. 
De resultaten van deze tweede fase worden later als aanvulling op deze syllabus gepubliceerd.  
Doordat het onderzoek nog niet is afgerond, zullen de specificaties voor Luister- en Kijkvaardigheid en 
Schrijfvaardigheid alleen gebaseerd zijn op een theoretische koppeling. Hiervoor zijn de bestaande 
specificaties vergeleken met die uit Taalprofielen2. 
 
Leeswijzer 
Deze syllabus is als volgt opgebouwd: 
Hoofdstuk 1 specificeert de examenstof van het centraal examen voor BB. Hoofdstuk 2 heeft 
betrekking op KB, hoofdstuk 3 op GT. Per vaardigheid worden de toetsspecificaties gegeven voor 
deze verschillende leerwegen.  
Hoofdstuk 4 geeft als achtergrondinformatie een korte inleiding op het Europees Referentiekader en 
Taalprofielen (de Nederlandse uitwerking van het ERK). We adviseren degenen die onbekend zijn met 
het ERK dit hoofdstuk als eerste te lezen.  
In Bijlage 1 vindt u voorbeelden van teksten met opdrachten voor de verschillende ERK-niveaus van 
Leesvaardigheid. Vooruitlopend op de tweede fase van het koppelingsonderzoek heeft de 
syllabuscommissie hier ook al enkele voorbeelden voor Arabisch, Spaans en Turks toegevoegd. 
Voorbeelden van digitale examens zijn te bestellen via het CITO. 
Tenslotte treft u in Bijlage 2 de eindtermen van het globale examenprogramma aan. 

 

                                                           
1 CITO, De koppeling van de centrale examens tekstbegrip moderne vreemde talen aan het Europees 
Referentiekader, Arnhem, 2006. 
2 Liemberg, E. en D.Meijer, Taalprofielen, Enschede, 2004. 
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1. Syllabus Moderne vreemde talen BB 

 

1.1 Verdeling examenstof over CE/SE bij BB 
 
Tabel: 
Verdeling van de examenstof Engels, Duits en Frans BB over centraal examen en schoolexamen 
 
 
Exameneenheden B CE moet 

op SE 
mag 

op SE 
MVT/K/1 Oriëntatie op leren en werken  X  B  
MVT/K/2 Basisvaardigheden X  B  
MVT/K/3 Leervaardigheden in de moderne vreemde talen X B B  
MVT/K/4 Leesvaardigheid X B  B 
MVT/K/5 Luister- en kijkvaardigheid3 X B3  B 
MVT/K/6 Gespreksvaardigheid X  B  
MVT/K/7 Schrijfvaardigheid4 X B4  B 

 
 
Tabel: 
Verdeling van de examenstof Spaans, Turks en Arabisch BB over centraal examen en schoolexamen 
 
Exameneenheden B CE moet 

op SE 
mag 

op SE 
MVT/K/1 Oriëntatie op leren en werken  X  B  
MVT/K/2 Basisvaardigheden X  B  
MVT/K/3 Leervaardigheden in de moderne vreemde talen X B B  
MVT/K/4 Leesvaardigheid X B  B 
MVT/K/5 Luister- en kijkvaardigheid X  B  
MVT/K/6 Gespreksvaardigheid X  B  
MVT/K/7 Schrijfvaardigheid5 X  B  

                                                           
3 De exameneenheid MVT/K/5 Luister en kijkvaardigheid wordt alleen op de computer in het CE getoetst. 
3 De exameneenheid MVT/K/5 Luister en kijkvaardigheid wordt alleen op de computer in het CE getoetst. 
4 De exameneenheid MVT/K/7 Schrijfvaardigheid wordt alleen op de computer in het CE getoetst. 
4 De exameneenheid MVT/K/7 Schrijfvaardigheid wordt alleen op de computer in het CE getoetst. 
5 Dit geldt niet voor Arabisch, daarvoor geldt dat MVT/K/7 Schrijfvaardigheid niet tot het examenprogramma 
behoort. 
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1.2 Specificatie van de globale eindtermen voor het CE bij BB 
 
In alle Centraal examens wordt Leesvaardigheid geëxamineerd. Deze vaardigheid neemt daarom een 
prominente plaats in de syllabus in. In paragraaf 1.2.2 komen Luister- en Kijkvaardigheid en 
Schrijfvaardigheid aan de orde die naast Leesvaardigheid in de digitale variant van het CE worden 
getoetst bij Frans , Duits en Engels. 
Indien u niet vertrouwd bent met het Europees Referentie Kader raden wij u aan eerst hoofdstuk 4 te 
lezen waarin een samenvatting wordt gegeven van ERK en Taalprofielen. 

1.2.1 Leesvaardigheid 
 
1.2.1.1 Toetsspecificaties Leesvaardigheid 
In deze paragraaf komen achtereenvolgens aan bod: 
• de specificatie van de examens in termen van de niveaus van het Europese Referentiekader; 
• de specificatie van de examens in termen van het algemene beheersingsniveau, de globale en 

specifieke descriptoren zoals geformuleerd in Taalprofielen; 
• de beoordeling van de prestaties van de kandidaten.  
Voor verantwoording van en toelichting op de keuzes die zijn gemaakt met betrekking tot de 
toetsspecificatie wordt verwezen naar de hoofdstuk 4. Daarin komen het ERK en Taalprofielen aan de 
orde alsmede de resultaten van de onderzoeken waarop de koppeling van het vanaf 2007 geldende 
examenprogramma en de examenopgaven aan het ERK is gebaseerd. 

1.2.1.1.1 De samenstelling van de examens in perspectief van het ERK 
Hieronder wordt voor Duits, Engels en Frans per taal en per schooltype aangegeven wat het aandeel 
móet zijn van de verschillende ERK-niveaus in één examen. De CEVO heeft zich hierbij gebaseerd op 
de uitkomsten van het koppelingsonderzoek zoals beschreven in hoofdstuk 2.2.2 van deze syllabus. 
De CEVO handhaaft daarmee vooralsnog de bestaande moeilijkheidsgraad van de examens. 
Ieder examen bestaat uit opgaven van aangrenzende ERK-niveaus. Voor iedere taal en ieder 
schooltype is de samenstelling verschillend.6 
 
Tabel 1: Samenstelling examens Duits, Engels, Frans 
 
 BB KB GL/TL  
Duits Overwegend A2, een 

enkele A1 komt voor 
Overwegend A2, een 
enkele B1 komt voor 

Iets meer B1 dan A2 

Engels Overwegend A2, een 
enkele B1 komt voor 

Ongeveer evenveel A2 
als B1 

Overwegend B1, zowel 
enkele B2 als enkele A2 
komen voor 

Frans Overwegend A2 en A1 
in redelijke mate 

Overwegend A2, een 
enkele B1 komt voor  

Ongeveer evenveel A2 als 
B1 

 
 
Zoals in de inleiding al is gesteld moeten voor de andere talen de resultaten van de  tweede fase van 
het koppelingsonderzoek worden afgewacht voordat de samenstelling van deze examens op basis 
van het ERK kan worden bepaald. 
 

                                                           
6 Het zou natuurlijk mooi geweest zijn als uit het koppelingsonderzoek was gebleken dat ieder examen slechts 
aan één niveau gekoppeld was. De examens blijken echter over het algemeen samengesteld te zijn uit opgaven 
van meer dan één ERK-niveau. De wens om voor ieder examen één bepaald ERK-niveau te kiezen ligt voor de 
hand, maar zou alleen uitvoerbaar zijn indien de randvoorwaarden in het moderne vreemde talenonderwijs 
zouden veranderen. Wanneer bijvoorbeeld voor Engels KB gesteld zou worden dat het examen het B1-niveau 
zou moeten dekken dan zou dit examen méér B1-opgaven moeten gaan bevatten. Daarmee zou het examen 
moeilijker worden. 
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1.2.1.1.2 Algemene beheersingsniveaus, globale en specifieke descriptoren 
Zoals hiervoor gesteld, is de specificatie van de globale eindtermen voor leesvaardigheid gebaseerd 
op het ERK en Taalprofielen. In deze documenten worden voor alle vaardigheden per ERK-niveau 
een algemeen beheersingsniveau geformuleerd. Omdat de examenopgaven voor verschillende talen 
voor het vmbo opgaven bevatten uit de ERK-niveaus A1 tot B2 beperken we ons hier voor 
leesvaardigheid tot de omschrijvingen van deze vier niveaus. 
 
Algemene beheersingsniveaus 
 
Niveau: A1 

 
Niveau: A2 

 
Niveau: B1 

 
Niveau: B2 

 
Bij elk algemeen beheersingsniveau wordt in Taalprofielen ook een beschrijving gegeven van mogelijk 
uitgangsmateriaal, in casu de teksten. De variatie in tekstsoorten (bijvoorbeeld: artikelen, annonces, 
reclame, ingezonden brieven etc.) en tekstkenmerken (bijvoorbeeld: complexe structuur, abstractie, 
mate van onbekend vocabulaire etc.) en onderwerpen is groot.7  
 
Globale descriptoren 
Uit de algemene beheersingsniveaus (voor leesvaardigheid) zijn descriptoren afgeleid. Dit zijn 
beschrijvingen van leesgedrag in bepaalde taalgebruikssituaties. Deze beschrijvingen, in het ERK 
’illustrative scales’ genoemd benoemen clusters van functioneel taalgebruik. Enerzijds dienen zij niet 
als uitputtend beschouwd te worden, anderzijds omvatten zij zoveel voorbeelden van functioneel 
taalgebruik dat ze als leidraad kunnen dienen bij de specificatie van de examens. We onderscheiden 
de volgende clusters, ook wel globale descriptoren genoemd:  
• Correspondentie lezen 
• Oriënterend lezen 
• Lezen om informatie op te doen 
• Instructies lezen 
 
Specifieke descriptoren  
De globale descriptoren bestaan uit specifieke descriptoren (‘can- do statements'). Deze can-do 
statements worden aan een niveau-aanduiding gekoppeld: van basis gebruiker van de vreemde taal 
(A1-A2) via onafhankelijk gebruiker (B1-B2) naar ervaren gebruiker (C1-C2)8. 

                                                           
7 Bij de constructie van de examens leesvaardigheid is al lange tijd een dergelijke variatie in onderwerpen, 
tekstsoorten en tekstkenmerken nagestreefd. 
8 Zie voor meer informatie over deze niveauaanduidingen Hoofdstuk 4. 

Kan korte, eenvoudige teksten lezen. Kan specifieke voorspelbare informatie vinden in 
eenvoudige, alledaagse teksten zoals advertenties, menu's en dienstregelingen. Kan korte, 
eenvoudige, persoonlijke brieven begrijpen. 

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

Kan teksten begrijpen die hoofdzakelijk bestaan uit zeer frequente dagelijkse, of aan het werk 
gerelateerde taal. Kan de beschrijving van gebeurtenissen, gevoelens en wensen in persoonlijke 
brieven begrijpen. 

Kan artikelen en verslagen lezen die betrekking hebben op eigentijdse problemen, waarbij de 
schrijvers een bijzondere attitude of standpunt innemen. Kan eigentijds literair proza begrijpen 
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In het schema hieronder wordt aangegeven op welke globale en specifieke descriptoren 
examenopgaven betrekking kunnen hebben. Niet elke specifieke descriptor zal in elk examen even 
vaak voorkomen. De praktische toetsbaarheid van bepaalde teksten, met name instructieteksten en 
het niet-algemeen vormende karakter van bepaalde teksten, zoals zakelijk getinte teksten zijn factoren 
die hierbij een rol spelen. Omwille van de overzichtelijkheid zijn steeds per globale descriptor alle can-
do statements bij elkaar gezet, oplopend van A1 tot en met B2. Bij de keuze van de can-do 
statements voor de examens wordt vanzelfsprekend rekening gehouden met het specifieke niveau, of 
de specifieke niveaus waarop de examens zich bewegen (zie voor het overzicht daarvoor par. 2.1.1). 
 

Specifieke descriptoren Niveau 
descriptor 

1 CORRESPONDENTIE LEZEN 
 
 

Kan korte mededelingen begrijpen A1 
Kan voorgedrukte kaarten begrijpen met standaard boodschappen A1 
Kan een korte, eenvoudige brief, e-mail of fax begrijpen A2 
Kan persoonlijke brieven en e-mails voldoende begrijpen om met iemand te kunnen 
corresponderen B1 

Kan een eenvoudige zakelijke brief, fax of e-mail voldoende begrijpen om adequaat 
te kunnen reageren B1 

Kan brieven of e-mails over onderwerpen in de eigen interessesfeer met gemak 
lezen en snel de essentie vatten B2 

Kan de meeste zakelijke correspondentie van verschillende instanties begrijpen B2 

2 ORIËNTEREND LEZEN  
 
 

Kan een korte standaard mededeling lezen A1 
Kan dingen opzoeken in of kiezen uit een lijst A1 
Kan eenvoudige informatie op een poster, mededelingenbord of leaflet lezen A1 
Kan specifieke informatie vinden en begrijpen in eenvoudig, alledaags materiaal A2 
Kan eenvoudige advertenties met weinig afkortingen begrijpen A2 
Kan in lijsten, overzichten en formulieren specifieke informatie vinden en begrijpen A2 
Kan alledaagse borden en mededelingen begrijpen A2 
Kan relevante informatie vinden en begrijpen in brochures en korte officiële 
documenten B1 

Kan in langere teksten over thema's binnen het eigen interessegebied informatie 
zoeken B1 

Kan snel belangrijke detailinformatie vinden in lange en complexe teksten B2 
Kan bij allerlei soorten berichten, artikelen of verslagen snel bepalen of het de moeite 
waard is om deze nader te bestuderen B2 

Kan meer complexe advertenties begrijpen B2 

3 LEZEN OM INFORMATIE OP TE DOEN 
 
 

Kan zich een idee vormen van de inhoud van een korte tekst, in het bijzonder als die 
visueel ondersteund is A1 

Kan in korte informatieve teksten informatie over personen en plaatsen begrijpen A1 
Kan specifieke informatie begrijpen in eenvoudige teksten A2 
Kan de hoofdlijn begrijpen van eenvoudige teksten in een tijdschrift, krant of op een 
website A2 

Kan korte, beschrijvende teksten over vertrouwde onderwerpen begrijpen A2 
Kan belangrijke feitelijke informatie begrijpen in korte verslagen en artikelen B1 
Kan hoofdthema en belangrijkste argumenten begrijpen in eenvoudige teksten in 
tijdschriften, kranten of op internet B1 

Kan eenvoudige teksten lezen voor plezier B1 
Kan teksten begrijpen over actuele onderwerpen waarin de schrijver een bepaald 
standpunt inneemt B2 

Kan literaire en non-fictie teksten lezen met een redelijke mate van begrip voor het 
geheel en voor details B2 

Kan in teksten over onderwerpen van algemeen belang of binnen het eigen vak- of 
interessegebied nieuwe informatie en specifieke details vinden B2 
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4 INSTRUCTIES LEZEN 
 
 

Kan eenvoudige en korte instructies begrijpen A1 
Kan eenvoudige, goed gestructureerde instructies begrijpen A2 
Kan duidelijk geschreven, ondubbelzinnige instructies begrijpen B1 
Kan lange en complexe instructies begrijpen, mits er gelegenheid is om moeilijke 
stukken meermalen te lezen B2 

 

1.2.1.1.3 De beoordeling van de prestaties van de kandidaten 
Bij de normering van de examens worden scores omgezet in cijfers met behulp van een algoritme dat 
de N term wordt genoemd. Zelfs bij N= 0 hoeft een kandidaat maar 60% van de opgaven goed te 
hebben voor een voldoende. Het gemiddelde prestatieniveau van kandidaten is dus per definitie altijd 
lager dan het niveau van de opgaven.  
Het koppelingsonderzoek waarvan de standaardbepaling deel uitmaakte, heeft laten zien dat de 
examens zich bewegen op meerdere ERK niveaus. Het is dan ook logisch dat de grens tussen 
voldoende en onvoldoende (cesuur) die bij ieder examen bepaald wordt door de CEVO, bijna nooit 
samenvalt met de grens tussen een bepaald ERK niveau en het daarop volgende. Een deel van de 
kandidaten met een onvoldoende bijvoorbeeld kan dan toch gepresteerd hebben op een bepaald ERK 
niveau. Dit niveau is dan het laagste van de door de opgaven bestreken range van ERK niveaus.  
 
De CEVO zal ook in de toekomst de examens op gebruikelijke wijze normeren. Daarnaast zal het 
wellicht mogelijk zijn om per examen een score aan te geven waarboven een voor een bepaald ERK 
niveau bereikt is.  
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1.2.1.2 De examens Leesvaardigheid gerelateerd aan het ERK 
Om de examens te kunnen relateren aan het Europees Referentiekader is een tweetal onderzoeken 
uitgevoerd die uiteindelijk hebben geresulteerd in de toetsspecificaties zoals deze in hoofdstuk1. 2.1 
zijn verwoord. In dit hoofdstuk wordt achtereenvolgens ingegaan op de relatie tussen de 
examenprogramma's en het ERK (1.2.2.1), daarna wordt weergegeven op welk ERK niveau de 
opgaven van enkele examens uit het recente verleden zich bevinden (1.2.2.2).  
 

1.2.1.2.1 De examenprogramma’s gekoppeld aan het ERK 
In het examenprogramma dat tot 2007 van kracht is, worden de eindtermen voor de drie leerwegen 
gespecificeerd met behulp van niveaukenmerken, waarbij ook nog eens verschil is gemaakt tussen 
Engels, Duits en Turks enerzijds en Frans, Spaans en Arabisch anderzijds.  
De SLO heeft in opdracht van het ministerie de examenprogramma's ingeschaald in het ERK. Om dit 
te kunnen doen was het nodig om de specificaties van het huidige examenprogramma te vergelijken 
met de niveauspecificaties van het ERK, zoals ze zijn verwoord in Taalprofielen. Die vergelijking 
leidde tot de volgende tabellen, waarin de grijze kolommen de eindtermen (tabel1) of de specificaties 
(tabel 2) uit het examenprogramma weergeven, de witte kolommen het ERK. 
 
Tabel 1: Vergelijking van de eindtermen 
 

Eindtermen ERK/Taalprofielen 
  A2 B1 
aangeven van 
relevante informatie 

Oriënterend lezen voorspelbare info vinden in 
alledaags materiaal 

relevante informatie vinden 
en begrijpen in alledaags 
materiaal 

hoofdgedachte 
aangeven 

Correspondentie lezen
Informatie opdoen 

korte berichten begrijpen  begrijpt feitelijke info om 
adequaat te kunnen 
reageren 

betekenis van 
belangrijke elementen 
aangeven 

Correspondentie lezen
Instructies lezen 

korte berichten begrijpen en 
eenvoudige instructies bij 
apparaten begrijpen 

begrijpt feitelijke info om 
adequaat te kunnen 
reageren en begrijpt 
ondubbelzinnige instructies 

relaties tussen delen 
van tekst en 
conclusies trekken 

Oriënterend lezen 
Informatie opdoen 

voorspelbare info vinden in 
alledaags materiaal  

relevante informatie vinden 
en begrijpen in alledaags 
materiaal 

verbanden herkennen 
en aangeven 

Informatie opdoen specifieke informatie vinden 
in eenvoudiger materiaal 

significante punten 
herkennen over bekende 
onderwerpen 

compenserende 
strategieën 

Strategieën op basis van idee 
waarschijnlijke betekenis van 
woorden uit context afleiden  

woorden afleiden uit context 
binnen bekende 
onderwerpen 

langere fictionele en 
non fictionele teksten 

Informatie opdoen  eenvoudige teksten lezen 
voor plezier 

Alleen voor Engels 
GL/TL: stijlmiddelen 
herkennen 

Informatie opdoen  significante punten 
herkennen over bekende 
onderwerpen 

Alleen voor Engels 
GL/TL: conclusies 
trekken m.b.t.  
intenties etc. 

Informatie opdoen 
Oriënterend lezen 

 relevante informatie vinden 
en begrijpen  
.... schrijver een bepaald 
standpunt inneemt (B2) 
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Tabel 2: De vergelijking tussen de niveaucriteria van het vmbo en de niveau-eisen van het ERK (zoals 
die in Taalprofielen zijn samengevat) 
 

categorieën I - vmbo 
(BB)* 

II - vmbo (KB)* III - vmbo 
(GL/TL)* 

A1  A2  B1  

 onderwerpen passen bij 
ervarings- en 
belangstel-
lingswereld,  
concreet, 
vertrouwd, 
breed publiek 

passen bij 
belevings- en 
ervaringswereld 
concreet, 
vertrouwd 
breed publiek 
verhalend 

passen bij 
belevings- en 
ervaringswereld 
concreet, 
vertrouwd 
breed publiek 
verhalend, enige 
kennis van land 
en samenleving 

concreet, 
vertrouwd, 
alledaags 

alledaags, 
concreet en 
bekend 

vertrouwd 
alledaags werk 
gerelateerd 

woordgebruik/
zinsbouw 

ook minder 
frequent, 
afleidbaar uit 
context 
redundant 
expliciete 
informatie 

samengestelde 
zinnen, expliciete 
informatie, 
minder redundant

duidelijke 
opbouw, 
complex , 
impliciete 
informatie 

hoogfrequent, 
korte, 
eenvoudige 
zinnen 

hoogfrequent 
of 
internationale 
woorden, 
helder van 
structuur 

eenvoudig en 
alledaags 

tekstindeling eenvoudige 
opbouw, 
visuele 
ondersteu- 
ning 
 

gemarkeerde 
opbouw, visuele 
ondersteuning,  
 
 
 
 

minder 
gemarkeerde 
opbouw, visuele 
ondersteuning 
 
 

visuele 
ondersteuning

visuele 
ondersteuning 

goed 
gestructureerd 

tekstlengte niet meer dan 
400  

meer dan 400 meer dan 400 kort kort langer 

strategieën compenseren
de 

compenserende, 
verbanden 
aangeven tussen 
tekstdelen 

compenserende,
verbanden 
aangeven 
tussen 
tekstdelen 

 op basis van 
een idee over 
de betekenis 
van het geheel 
waarschijnlijke 
betekenis van 
onbekende 
woorden uit 
context 
afleiden. 
 

betekenis van 
onbekende 
woorden 
gerelateerd aan 
vakgebied/ 
interesses 
bepalen aan de 
hand van de 
context.  
betekenis van 
zinnen 
herleiden, als 
besproken 
onderwerp 
bekend is. 
 

 
 
Deze methodiek maakte het mogelijk te bepalen op welk niveau van het Europees Referentiekader de 
niveauspecificaties van het examenprogramma zich bevinden. Op basis van deze vergelijkingen 
kwamen de onderstaande overzichten tot stand, waarin niet alleen de niveaus zijn gespecificeerd, 
maar ook nog eens een indeling is gemaakt naar de globale descriptoren uit ERK. 
 
* In het huidige examenprogramma wordt een onderscheid in niveaus gemaakt tussen enerzijds 
Arabisch, Frans en Spaans en anderzijds Duits, Engels en Turks. 
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Tabel 3: Vergelijking Engels/Duits en Frans in het vmbo 
 
Engels / Duits 

ERK I - BB II - KB III – GL/TL (alleen 
Engels) 

 niveau eindtermen niveau eindtermen niveau eindtermen 
algemene 
leesvaardigheid 

A2 A2 B1 B1 B1 B1 

correspondentie 
lezen 

 A2  B1  B1 

oriënterend lezen  A2  B1  B1/B2 
lezen om info op 
te doen 

 A2  B1  B1/B2 

instructies lezen  A2  B1  B1 
strategieën  A2  B1  B1 

 
Frans 

ERK I - BB II - KB III – GL/TL 
 niveau eindtermen niveau eindtermen niveau eindtermen 

algemene 
leesvaardigheid 

A2 A2 A2 A2 B1 B1 

correspondentie 
lezen 

 A2  A2  B1 

oriënterend lezen  A2  A2  B1 
lezen om info op 
te doen 

 A2  A2  B1 

instructies lezen  A2  A2  B1 
strategieën  A2  A2  B1 

 

1.2.1.2.2 Het niveau van examenopgaven en het ERK  
Op basis van de door CITO uitgevoerde standaardbepaling9 voor Leesvaardigheid op de examens 
van alle schoolniveaus van de Basisberoepsgerichte leerweg tot en met het Vwo is vastgesteld op 
welk niveau/ op welke niveaus van het ERK de opgaven van de verschillende examens gericht zijn 
voor de vakken Engels, Duits en Frans. Voor de overige talen was ten tijde van de totstandkoming van 
deze syllabus de standaardbepaling nog niet uitgevoerd.  
‘Standaardbepaling’ is een procedure die het mogelijk moet maken om een uitspraak te doen over het 
niveau (in dit geval het ERK niveau) dat een kandidaat bij het juist beantwoorden van de vragen in 
een examen kan bereiken. 10 Het doel van de specifieke standaardbepaling waarvan hier sprake is, 
was per examen aan te kunnen geven: 
- bij welke score een kandidaat het ERK niveau heeft behaald dat bij het examen bereikbaar is; 
- welk ERK niveau hoort bij de door de CEVO vastgestelde cesuur voldoende/ onvoldoende. 
Bij standaardbepaling hoort een procedure waarbij deskundige beoordelaars wordt gevraagd aan te 
geven welk niveau is vereist om een opgave goed te beantwoorden.  
 
Een hoge beoordelaarovereenstemming is een vereiste om de gewenste uitspraken te kunnen doen.  
De gebruikte methode bij de standaardbepaling hield, in het kort, het volgende in: 
Een representatieve selectie van examenopgaven uit ieder examen Leesvaardigheid (van vmbo tot 
vwo) Moderne Vreemde Talen (Duits, Engels, Frans) werd, in willekeurige volgorde, aan beoordelaars 
voorgelegd. Zij dienden aan te geven welk minimum ERK niveau zij noodzakelijk achtten voor de 
juiste beantwoording van iedere opgave.  

                                                           
9 CITO, De koppeling van de centrale examens tekstbegrip moderne vreemde talen aan het Europees 
Referentiekader, Arnhem, 2006. 
10 Als een examen hoofdzakelijk A2 opgaven bevat, en de kandidaat maakt die allemaal goed, dan heeft die 
kandidaat een prestatie geleverd op A2 niveau. Het is mogelijk dat hij ook op B1 zou kunnen presteren, maar op 
grond van dat examen kan dat niet geconstateerd worden omdat het examen geen, of te weinig B1 opgaven 
bevat. 
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Uit de standaardbepaling blijkt dat voor Frans en Engels het gemiddelde niveau van de onderzochte 
opgaven geleidelijk stijgt van examen naar examen 
• Voor Engels GL/TL ligt het niveau van de opgaven tussen B1 en B2 in, voor Engels KB ruim 

boven A2. Voor Engels BB ligt het niveau net onder A2. 
• Voor Frans GL/TL ligt dit niveau tussen A2 en B1 in en voor KB op A2.  
• Voor Duits bleek het ERK niveau van de onderzochte opgaven voor GL/TL lager te liggen dan 

voor KB. GL/TL ligt op ruim B1, KB tussen B1 en B2 in.  
Dit kan verklaard worden door de mogelijkheid dat de bij de standaardbepaling gebruikte opgaven 
GL/TL en KB door toeval niet of weinig van elkaar in ERK niveau verschilden. Voor alle duidelijkheid 
kan hier het volgende aan toegevoegd worden: opgaven behorend tot één ERK niveau hoeven niet 
dezelfde moeilijkheidsgraad te hebben, met andere woorden op ieder ERK niveau kunnen er moeilijke 
en makkelijke opgaven zijn. Vermoedelijk heeft KB Duits dus wat meer makkelijke B1 opgaven gehad, 
en GL/TL Duits wat moeilijker B1 opgaven. 
Eerder in deze syllabus (2.1.1) is gesteld, dat de examens KB Duits zich op een minder hoog niveau 
dan de examens GL/TL dienen te bewegen. In de praktijk betekent dit dat opgaven op het niveau B1 
voor Duits KB een minder groot aandeel in de examens mogen hebben dan in de GL/TL examens 
Duits. 
De verwachting is dat Duits BB in de praktijk waarschijnlijk net onder A2 niveau zal liggen. 
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1.2.2  Luister- en Kijkvaardigheid en Schrijfvaardigheid 
 
Het Centraal Schriftelijk Examen bestaat voor Engels, Duits en Frans ook in digitale vorm. Daarin 
wordt naast Leesvaardigheid tevens Luister- en Kijkvaardigheid en Schrijfvaardigheid geëxamineerd.  
 
1.2.2.1 De examens Luister- en Kijkvaardigheid en het ERK  
 
Inleiding  
Om de examens Luistervaardigheid te kunnen relateren aan het Europees Referentiekader is een 
theoretisch onderzoek en een standardsettingsprocedure uitgevoerd. Anders dan voor 
Leesvaardigheid zijn er op dit moment nog geen resultaten van de standaardsetting beschikbaar, 
waarbij is bepaald op welke ERK-niveaus zich de opgaven van examens uit het recente verleden 
bevinden.  
 
De SLO heeft in opdracht van het ministerie de examenprogramma's ingeschaald in het ERK. Om dit 
te kunnen doen was het nodig om de specificaties van het huidige examenprogramma te vergelijken 
met de niveauspecificaties van het ERK, zoals ze zijn verwoord in Taalprofielen. Die vergelijking 
leidde tot de volgende tabellen, waarin de grijze kolommen de eindtermen (tabel1) of de specificaties 
(tabel 2) uit het examenprogramma weergeven, de witte kolommen het ERK/Taalprofielen. 
 
Tabel 1: Vergelijking van de eindtermen met de globale descriptoren van het ERK (in Taalprofielen als 
‘beheersingsniveaus’ aangeduid) 
 

Eindtermen ERK/Taalprofielen 
  A1 A2 B1 
gegeven een 
bepaalde 
informatiebehoefte, 
aangeven welke 
relevante informatie 
een  audio(-visuele) 
tekst bevat 
 

Luisteren naar tv, 
video- en 
geluidsopnames 

vertrouwde 
woorden en 
basiszinnen 
begrijpen 

voorspelbare info 
in alledaags 
materiaal vinden 

relevante 
informatie vinden 
en begrijpen in 
alledaags 
materiaal  

de hoofdgedachte 
van een audio(-
visuele) tekst, dan 
wel van delen van 
een audio(-visuele) 
tekst aangeven 
 

Luisteren naar tv, 
video- en 
geluidsopnames 

 de belangrijkste 
punten vinden in 
korte duidelijke, 
en eenvoudige 
boodschappen en 
aankondigingen 

de hoofdpunten 
begrijpen 

de betekenis van 
belangrijke 
elementen van een 
audio(-visuele) tekst 
aangeven 
 

Luisteren naar tv, 
video- en 
geluidsopnames 

 de belangrijkste 
punten vinden in 
korte duidelijke, 
en eenvoudige 
boodschappen en 
aankondigingen 

de hoofdpunten 
begrijpen 

gebruik maken van 
compenserende 
strategieën 
 

  op basis van idee 
waarschijnlijke 
betekenis van 
woorden afleiden 
uit context 
 

woorden afleiden 
uit context binnen 
bekende 
onderwerpen  
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Tabel 2: Vergelijking van de specificaties van de eindtermen met de tekstkenmerken van het ERK 
 
categorieen I - vmbo (BB) II - vmbo (KB) II - vmbo 

Engels/Duits 
A1 (ERK) A2 (ERK) B1 (ERK) 

onderwerpen passen bij 
belevings- en 
ervaringswereld 
concreet, 
vertrouwd 
breed publiek 

passen bij 
belevings- en 
ervaringswereld 
concreet, 
vertrouwd 
breed publiek 
verhalende, 
literair, cultureel 
getint 

 eenvoudig, 
vertrouwd, 
alledaags 

eenvoudig, 
vertrouwde 
onderwerpen, 
van direct 
belang voor 
betrokkene 

vertrouwd uit 
eigen 
vakgebied of 
interessegebied

woordgebruik/ 
zinsbouw 

eenvoudige 
opbouw, 
expliciete 
informatie, 
visuele 
ondersteuning 
redundant 
frequente 
woorden, 
minder 
frequent, dan 
afleidbaar uit 
tekst 

samengestelde 
zinnen, 
gemarkeerde 
opbouw, 
expliciete 
informatie, 
minder 
redundant; 
minder 
frequente 
woorden kunnen 
voorkomen, niet 
afleidbaar uit 
context  

duidelijke 
opbouw; 
impliciete 
informatie; 
complexe 
zinnen; 
enige 
redundantie 
aanwezig 

zeer 
eenvoudig; 
zinnen zijn 
gescheiden 
door pauzes 

eenvoudig eenvoudig; 
binnen eigen 
vak- en/of 
interessegebied 
wordt complex 
taalgebruik wel 
begrepen 

tekstlengte   
 

 kort kort niet al te lang 

tempo en 
articulatie 

laag tempo; 
kan regionaal, 
sociaal of 
individueel 
gekleurd zijn, 
geen dialect 

aangepast 
tempo 

normaal 
tempo 

spreker 
spreekt 
zorgvuldig, 
langzaam en 
duidelijk 

spreker spreekt 
rustig en 
duidelijk 

normaal; 
duidelijk 
gearticuleerde 
standaardtaal 

strategieën compenserende compenserende,
verbanden 
aangeven 
tussen 
tekstdelen 

 geen 
omschrijving 
op dit niveau 

op basis van 
een idee over 
de betekenis 
van het geheel 
(van korte 
teksten over 
alledaagse en 
concrete 
onderwerpen) 
waarschijnlijke 
betekenis van 
onbekende 
woorden uit 
context afleiden 
 

betekenis van 
onbekende 
woorden 
gerelateerd aan 
vakgebied/ 
interesses 
bepalen aan de 
hand van de 
context.  
betekenis van 
zinnen 
herleiden, als 
besproken 
onderwerp 
bekend is. 
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1.2.2.2 De examens Schrijfvaardigheid gerelateerd aan het ERK 
 
Inleiding 
Net als voor Luister- en Kijkvaardigheid is er tot nu toe voor Schrijfvaardigheid slechts een theoretisch 
onderzoek beschikbaar waarbij de eindtermen gerelateerd zijn aan het ERK . 
 
Tabel 1: Vergelijking van de eindtermen met de globale descriptoren van het ERK 
 

Eindtermen ERK/Taalprofielen 
  A1 A2 
Persoonlijke gegevens 
verstrekken 

Aantekeningen, 
berichten, 
formulieren 

Eenvoudige lijst met vragen 
over zichzelf beantwoorden 

Standaardformulieren 
invullen   

een korte schriftelijke 
mededeling doen 

Correspondentie Een kort, eenvoudig smsje of 
e-mail schrijven 

Korte eenvoudige 
berichten schrijven over 
zaken van direct belang 

een eenvoudig briefje 
schrijven  

Correspondentie Een korte eenvoudige 
briefkaart schrijven 

Een eenvoudig persoonlijk 
briefje of e-mail schrijven. 

op eenvoudig niveau 
briefconventies 
gebruiken 

Correspondentie   

 
Tabel 2: Vergelijking van de specificaties van de eindtermen met de tekstkenmerken van het ERK 
 

Categrorieën I - vmbo (BB) II - (KB/GT) A1 (ERK) A2 (ERK) B1 (ERK) 
tekstsoorten invulformulieren; 

brief- 
/ansichtkaarten; 
memo 
fax 

brieven in 
toeristische sfeer; 
semi formele 
brieven 
e-mail 

korte 
mededeling; 
formulier 

korte notities, 
boodschappen 
zeer eenvoudige 
persoonlijke brief 

samenhangend
e tekst; 
persoonlijke 
brief 

onderwerpen/ 
situaties 

persoonlijke 
omstandigheden; 
reageren op brief; 
representatief 

alle uit dagelijks 
leven, studie, 
beroep en vrije tijd 

betrekking op 
eigen persoon 
of imaginaire 
personen 

directe omgeving 
schrijver; 
eenvoudige 
alledaagse 
situaties 

vertrouwd, 
binnen 
leefwereld 
(ervaringen, 
indrukken)  

woordenschat en 
woordgebruik 

redelijk correct; 
passend voor 
situatie 
standaardzinnen 
reproductief 

hoofdzaken volledig 
geformuleerd 

eenvoudige 
uitdrukkingen 
over 
persoonlijke 
details en 
concrete 
situaties 

Standaard- 
patronen 

toereikend voor 
vertrouwde 
onderwerpen 
en 
gebeurtenissen 

grammaticale 
correctheid 

redelijk 
correctheid; 
geen verstoorde 
communicatie  

bij voorspelbaar 
taalgebruik correct 

klein aantal 
eenvoudige 
constructies; uit 
hoofd geleerde 
uitdrukkingen 

eenvoudige 
constructies; 
systematisch met 
elementaire 
fouten 

redelijk correct 
gebruik van 
routines en 
patronen in 
voorspelbare 
situaties 

spelling en 
interpunctie 

weinig fouten 
m.b.t. 
briefconventies; 
geen verstoorde 
communicatie; 
passend 

geen fouten t.a.v 
briefconventies 

bekende 
woorden en 
korte zinnen 
correct 
overgeschreven

korte zinnen over 
alledaagse 
onderwerpen 
correct 
overgeschreven; 
korte bekende 
woorden fonetisch 
goed gespeld 

lopende tekst is 
begrijpelijk; 
spelling, 
interpunctie 
accuraat 

coherentie   eenvoudige 
voegwoorden 
zoals ‘en' of 
'dan' 

eenvoudige 
voegwoorden: 
‘en’, ‘maar’, 
‘omdat’ 

afzonderlijke 
elementen tot 
samenhangend 
geheel 

 
Wat schrijfvaardigheid betreft, zullen de opdrachten voornamelijk correspondentie betreffen en zich 
globaal op niveau A1 en A2 bevinden. 
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2. Syllabus Moderne vreemde talen KB 

 

2.1 Verdeling examenstof over CE/SE bij KB 
 
Tabel: 
Verdeling van de examenstof moderne vreemde talen KB over centraal examen en schoolexamen 
 
A  Digitale versie (geldt voor Frans en Duits) 
 
Exameneenheden K CE moet 

op SE 
mag 

op SE 
MVT/K/1 Oriëntatie op leren en werken  X  K  
MVT/K/2 Basisvaardigheden X  K  
MVT/K/3 Leervaardigheden in de moderne vreemde talen X K K  
MVT/K/4 Leesvaardigheid X K  K 
MVT/K/5 Luister- en kijkvaardigheid X K  K 
MVT/K/6 Gespreksvaardigheid X  K  
MVT/K/7 Schrijfvaardigheid X K  K 

 
 
B Papieren versie (geldt voor Engels, Duits, Arabisch. Turks, Spaans) 
 
Exameneenheden K CE moet 

op SE 
mag 

op SE 
MVT/K/1 Oriëntatie op leren en werken  X  K  
MVT/K/2 Basisvaardigheden X  K  
MVT/K/3 Leervaardigheden in de moderne vreemde talen X K K  
MVT/K/4 Leesvaardigheid X K  K 
MVT/K/5 Luister- en kijkvaardigheid X  K  
MVT/K/6 Gespreksvaardigheid X  K  
MVT/K/7 Schrijfvaardigheid X  K11  

                                                           
11 Geldt niet voor Arabisch, daarvoor geldt dat MVT/K/7 Schrijfvaardigheid niet tot het examenprogramma 
behoort. 
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2.2 Specificatie van de globale eindtermen voor het CE bij KB 
 
In alle centrale examens wordt Leesvaardigheid geëxamineerd. Deze vaardigheid neemt daarom een 
prominente plaats in de syllabus in. In hoofdstuk 2.2.2 komen Luister- en Kijkvaardigheid en 
Schrijfvaardigheid aan de orde die naast Leesvaardigheid de vaardigheden zijn die in de digitale 
variant van het CE worden getoetst. 
Indien u niet vertrouwd bent met het Europees Referentie Kader raden wij u aan eerst hoofdstuk 4 te 
lezen waarin een samenvatting wordt gegeven van ERK en Taalprofielen. 

2.2.1  Leesvaardigheid 
 
2.2.1.1 Toetsspecificaties Leesvaardigheid 
In dit hoofdstuk komen achtereenvolgens aan bod: 
• de specificatie van de examens in termen van de niveaus van het Europese Referentiekader; 
• de specificatie van de examens in termen van het algemene beheersingsniveau, de globale en 

specifieke descriptoren zoals geformuleerd in Taalprofielen; 
• de beoordeling van de prestaties van de kandidaten.  
Voor verantwoording van en toelichting op de keuzes die zijn gemaakt met betrekking tot de 
toetsspecificatie wordt verwezen naar de hoofdstuk 4. Daarin komen het ERK en Taalprofielen aan de 
orde alsmede de resultaten van de onderzoeken waarop de koppeling van het vanaf 2007 geldende 
examenprogramma en de examenopgaven aan het ERK is gebaseerd. 
 

2.2.1.1.1 De samenstelling van de examens in perspectief van het ERK 
Hieronder wordt voor Duits, Engels en Frans per taal en per schooltype aangegeven wat het aandeel 
móet zijn van de verschillende ERK-niveaus in één examen. De CEVO heeft zich hierbij gebaseerd op 
de uitkomsten van het koppelingsonderzoek zoals beschreven in hoofdstuk 2.2.2 van deze syllabus. 
De CEVO handhaaft daarmee vooralsnog de bestaande moeilijkheidsgraad van de examens. 
Ieder examen bestaat uit opgaven van aangrenzende ERK-niveaus. Voor iedere taal en ieder 
schooltype is de samenstelling verschillend.12 
 
Tabel 1: Samenstelling examens Duits, Engels, Frans 
 BB KB GL/TL  
Duits Overwegend A2, een 

enkele A1 komt voor 
Overwegend A2, een 
enkele B1 komt voor 

Iets meer B1 dan A2 

Engels Overwegend A2, een 
enkele B1 komt voor 

Ongeveer evenveel A2 als 
B1 

Overwegend B1, zowel 
enkele B2 als enkele A2 
komen voor 

Frans Overwegend A2 en A1 
in redelijke mate 

Overwegend A2, een 
enkele B1 komt voor  

Ongeveer evenveel A2 als 
B1 

 
Zoals in de inleiding al is gesteld moeten voor de andere talen de resultaten van de  tweede fase van 
het koppelingsonderzoek worden afgewacht voordat de samenstelling van deze examens op basis 
van het ERK kan worden bepaald. 
 
 

                                                           
12 Het zou natuurlijk mooi geweest zijn als uit het koppelingsonderzoek was gebleken dat ieder examen slechts 
aan één niveau gekoppeld was. De examens blijken echter over het algemeen samengesteld te zijn uit opgaven 
van meer dan één ERK-niveau. De wens om voor ieder examen één bepaald ERK-niveau te kiezen ligt voor de 
hand, maar zou alleen uitvoerbaar zijn indien de randvoorwaarden in het moderne vreemde talenonderwijs 
zouden veranderen. Wanneer bijvoorbeeld voor Engels KB gesteld zou worden dat het examen het B1-niveau 
zou moeten dekken dan zou dit examen méér B1-opgaven moeten gaan bevatten. Daarmee zou het examen 
moeilijker worden. 
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2.2.1.1.2 Algemene beheersingsniveaus, globale en specifieke descriptoren 
Zoals hiervoor gesteld, is de specificatie van de globale eindtermen voor leesvaardigheid gebaseerd 
op het ERK en Taalprofielen. In deze documenten worden voor alle vaardigheden per ERK-niveau 
een algemeen beheersingsniveau geformuleerd. Omdat de examenopgaven voor verschillende talen 
voor het vmbo opgaven bevatten uit de ERK-niveaus A1 tot B2 beperken we ons hier voor 
leesvaardigheid tot de omschrijvingen van deze vier niveaus. 
 
Algemene beheersingsniveaus 
Niveau: A1 

 
Niveau: A2 

 
Niveau: B1 

 
Niveau: B2 

 
Bij elk algemeen beheersingsniveau wordt in Taalprofielen ook een beschrijving gegeven van mogelijk 
uitgangsmateriaal, in casu de teksten. De variatie in tekstsoorten (bijvoorbeeld: artikelen, annonces, 
reclame, ingezonden brieven etc.) en tekstkenmerken (bijvoorbeeld: complexe structuur, abstractie, 
mate van onbekend vocabulaire etc.) en onderwerpen is groot.13  
 
Globale descriptoren 
Uit de algemene beheersingsniveaus (voor leesvaardigheid) zijn descriptoren afgeleid. Dit zijn 
beschrijvingen van leesgedrag in bepaalde taalgebruikssituaties. Deze beschrijvingen, in het ERK 
’illustrative scales’ genoemd benoemen clusters van functioneel taalgebruik. Enerzijds dienen zij niet 
als uitputtend beschouwd te worden, anderzijds omvatten zij zoveel voorbeelden van functioneel 
taalgebruik dat ze als leidraad kunnen dienen bij de specificatie van de examens. We onderscheiden 
de volgende clusters, ook wel globale descriptoren genoemd:  
• Correspondentie lezen 
• Oriënterend lezen 
• Lezen om informatie op te doen 
• Instructies lezen 
 
Specifieke descriptoren  
De globale descriptoren bestaan uit specifieke descriptoren (‘can- do statements'). Deze can-do 
statements worden aan een niveau-aanduiding gekoppeld: van basis gebruiker van de vreemde taal 
(A1-A2) via onafhankelijk gebruiker (B1-B2) naar ervaren gebruiker (C1-C2)14. 
 

                                                           
13 Bij de constructie van de examens leesvaardigheid is al lange tijd een dergelijke variatie in onderwerpen, 
tekstsoorten en tekstkenmerken nagestreefd. 
14 Zie voor meer informatie over deze niveauaanduidingen Hoofdstuk 4. 

Kan korte, eenvoudige teksten lezen. Kan specifieke voorspelbare informatie vinden in 
eenvoudige, alledaagse teksten zoals advertenties, menu's en dienstregelingen. Kan korte, 
eenvoudige, persoonlijke brieven begrijpen. 

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

Kan teksten begrijpen die hoofdzakelijk bestaan uit zeer frequente dagelijkse, of aan het werk 
gerelateerde taal. Kan de beschrijving van gebeurtenissen, gevoelens en wensen in persoonlijke 
brieven begrijpen. 

Kan artikelen en verslagen lezen die betrekking hebben op eigentijdse problemen, waarbij de 
schrijvers een bijzondere attitude of standpunt innemen. Kan eigentijds literair proza begrijpen 
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In het schema hieronder wordt aangegeven op welke globale en specifieke descriptoren 
examenopgaven betrekking kunnen hebben. Niet elke specifieke descriptor zal in elk examen even 
vaak voorkomen. De praktische toetsbaarheid van bepaalde teksten, met name instructieteksten en 
het niet-algemeen vormende karakter van bepaalde teksten, zoals zakelijk getinte teksten zijn factoren 
die hierbij een rol spelen. Omwille van de overzichtelijkheid zijn steeds per globale descriptor alle can-
do statements bij elkaar gezet, oplopend van A1 tot en met B2. Bij de keuze van de can-do 
statements voor de examens wordt vanzelfsprekend rekening gehouden met het specifieke niveau, of 
de specifieke niveaus waarop de examens zich bewegen (zie voor het overzicht daarvoor par. 2.1.1). 
 

Specifieke descriptoren Niveau 
descriptor 

1 CORRESPONDENTIE LEZEN 
 
 

Kan korte mededelingen begrijpen A1 
Kan voorgedrukte kaarten begrijpen met standaard boodschappen A1 
Kan een korte, eenvoudige brief, e-mail of fax begrijpen A2 
Kan persoonlijke brieven en e-mails voldoende begrijpen om met iemand te kunnen 
corresponderen B1 

Kan een eenvoudige zakelijke brief, fax of e-mail voldoende begrijpen om adequaat te 
kunnen reageren B1 

Kan brieven of e-mails over onderwerpen in de eigen interessesfeer met gemak lezen 
en snel de essentie vatten B2 

Kan de meeste zakelijke correspondentie van verschillende instanties begrijpen B2 

2 ORIËNTEREND LEZEN  
 
 

Kan een korte standaard mededeling lezen A1 
Kan dingen opzoeken in of kiezen uit een lijst A1 
Kan eenvoudige informatie op een poster, mededelingenbord of leaflet lezen A1 
Kan specifieke informatie vinden en begrijpen in eenvoudig, alledaags materiaal A2 
Kan eenvoudige advertenties met weinig afkortingen begrijpen A2 
Kan in lijsten, overzichten en formulieren specifieke informatie vinden en begrijpen A2 
Kan alledaagse borden en mededelingen begrijpen A2 
Kan relevante informatie vinden en begrijpen in brochures en korte officiële 
documenten B1 

Kan in langere teksten over thema's binnen het eigen interessegebied informatie 
zoeken B1 

Kan snel belangrijke detailinformatie vinden in lange en complexe teksten B2 
Kan bij allerlei soorten berichten, artikelen of verslagen snel bepalen of het de moeite 
waard is om deze nader te bestuderen B2 

Kan meer complexe advertenties begrijpen B2 

3 LEZEN OM INFORMATIE OP TE DOEN 
 
 

Kan zich een idee vormen van de inhoud van een korte tekst, in het bijzonder als die 
visueel ondersteund is A1 

Kan in korte informatieve teksten informatie over personen en plaatsen begrijpen A1 
Kan specifieke informatie begrijpen in eenvoudige teksten A2 
Kan de hoofdlijn begrijpen van eenvoudige teksten in een tijdschrift, krant of op een 
website A2 

Kan korte, beschrijvende teksten over vertrouwde onderwerpen begrijpen A2 
Kan belangrijke feitelijke informatie begrijpen in korte verslagen en artikelen B1 
Kan hoofdthema en belangrijkste argumenten begrijpen in eenvoudige teksten in 
tijdschriften, kranten of op internet B1 

Kan eenvoudige teksten lezen voor plezier B1 
Kan teksten begrijpen over actuele onderwerpen waarin de schrijver een bepaald 
standpunt inneemt B2 

Kan literaire en non-fictie teksten lezen met een redelijke mate van begrip voor het 
geheel en voor details B2 

Kan in teksten over onderwerpen van algemeen belang of binnen het eigen vak- of 
interessegebied nieuwe informatie en specifieke details vinden B2 
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4 INSTRUCTIES LEZEN 
 
 

Kan eenvoudige en korte instructies begrijpen A1 
Kan eenvoudige, goed gestructureerde instructies begrijpen A2 
Kan duidelijk geschreven, ondubbelzinnige instructies begrijpen B1 
Kan lange en complexe instructies begrijpen, mits er gelegenheid is om moeilijke 
stukken meermalen te lezen B2 

 

2.2.1.1.3 De beoordeling van de prestaties van de kandidaten 
Bij de normering van de examens worden scores omgezet in cijfers met behulp van een algoritme dat 
de N term wordt genoemd. Zelfs bij N= 0 hoeft een kandidaat maar 60% van de opgaven goed te 
hebben voor een voldoende. Het gemiddelde prestatieniveau van kandidaten is dus per definitie altijd 
lager dan het niveau van de opgaven.  
Het koppelingsonderzoek waarvan de standaardbepaling deel uitmaakte, heeft laten zien dat de 
examens zich bewegen op meerdere ERK niveaus. Het is dan ook logisch dat de grens tussen 
voldoende en onvoldoende (cesuur) die bij ieder examen bepaald wordt door de CEVO, bijna nooit 
samenvalt met de grens tussen een bepaald ERK niveau en het daarop volgende. Een deel van de 
kandidaten met een onvoldoende bijvoorbeeld kan dan toch gepresteerd hebben op een bepaald ERK 
niveau. Dit niveau is dan het laagste van de door de opgaven bestreken range van ERK niveaus.  
 
De CEVO zal ook in de toekomst de examens op gebruikelijke wijze normeren. Daarnaast zal het 
wellicht mogelijk zijn om per examen een score aan te geven waarboven een voor een bepaald ERK 
niveau bereikt is.  
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2.2.1.2 De examens Leesvaardigheid gerelateerd aan het ERK 
Om de examens te kunnen relateren aan het Europees Referentiekader is een tweetal onderzoeken 
uitgevoerd die uiteindelijk hebben geresulteerd in de toetsspecificaties zoals deze in hoofdstuk 2.2.1 
zijn verwoord. In dit hoofdstuk wordt achtereenvolgens ingegaan op de relatie tussen de 
examenprogramma's en het ERK (2.2.2.1), daarna wordt weergegeven op welk ERK niveau de 
opgaven van enkele examens uit het recente verleden zich bevinden (2.2.2.2).  

2.2.1.2.1 De examenprogramma’s gekoppeld aan het ERK 
In het examenprogramma dat tot 2007 van kracht is, worden de eindtermen voor de drie leerwegen 
gespecificeerd met behulp van niveaukenmerken, waarbij ook nog eens verschil is gemaakt tussen 
Engels, Duits en Turks enerzijds en Frans, Spaans en Arabisch anderzijds.  
De SLO heeft in opdracht van het ministerie de examenprogramma's ingeschaald in het ERK. Om dit 
te kunnen doen was het nodig om de specificaties van het huidige examenprogramma te vergelijken 
met de niveauspecificaties van het ERK, zoals ze zijn verwoord in Taalprofielen. Die vergelijking 
leidde tot de volgende tabellen, waarin de grijze kolommen de eindtermen (tabel1) of de specificaties 
(tabel 2) uit het examenprogramma weergeven, de witte kolommen het ERK. 
 
Tabel 1: Vergelijking van de eindtermen 
 

Eindtermen ERK/Taalprofielen 
  A2 B1 
aangeven van 
relevante informatie 

Oriënterend lezen voorspelbare info 
vinden in alledaags 
materiaal  

relevante informatie vinden 
en begrijpen in alledaags 
materiaal  

hoofdgedachte 
aangeven 

Correspondentie lezen
Informatie opdoen 

korte berichten 
begrijpen  

begrijpt feitelijke info om 
adequaat te kunnen 
reageren  

betekenis van 
belangrijke 
elementen aangeven 

Correspondentie lezen
Instructies lezen 

korte berichten 
begrijpen en 
eenvoudige instructies 
bij apparaten begrijpen 

begrijpt feitelijke info om 
adequaat te kunnen 
reageren en begrijpt 
ondubbelzinnige instructies 

relaties tussen delen 
van tekst en 
conclusies trekken 

Oriënterend lezen 
Informatie opdoen 

voorspelbare info 
vinden in alledaags 
materiaal  

relevante informatie vinden 
en begrijpen in alledaags 
materiaal  

verbanden 
herkennen en 
aangeven 

Informatie opdoen specifieke informatie 
vinden in eenvoudiger 
materiaal 

significante punten 
herkennen over bekende 
onderwerpen  

compenserende 
strategieën 

Strategieën op basis van idee 
waarschijnlijke 
betekenis van woorden 
uit context afleiden  

woorden afleiden uit context 
binnen bekende 
onderwerpen  

langere fictionele en 
non fictionele teksten 

Informatie opdoen  eenvoudige teksten lezen 
voor plezier  

Alleen voor Engels 
GL/TL: stijlmiddelen 
herkennen 

Informatie opdoen  significante punten 
herkennen over bekende 
onderwerpen  

Alleen voor Engels 
GL/TL: conclusies 
trekken tot intenties 
etc. 

Informatie opdoen 
Oriënterend lezen 

 relevante informatie vinden 
en begrijpen  
.... schrijver een bepaald 
standpunt inneemt (B2) 
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Tabel 2: De vergelijking tussen de niveaucriteria van het vmbo en de niveau-eisen van het ERK (zoals 
die in Taalprofielen zijn samengevat) 
 

categorieën I - vmbo 
(BB)* 

II - vmbo (KB)* III - vmbo 
(GL/TL)* 

A1  A2  B1  

 onderwerpen passen bij 
ervarings- en 
belangstel-
lingswereld,  
concreet, 
vertrouwd, 
breed publiek 

passen bij 
belevings- en 
ervaringswereld 
concreet, 
vertrouwd 
breed publiek 
verhalend 

passen bij 
belevings- en 
ervaringswereld 
concreet, 
vertrouwd 
breed publiek 
verhalend, enige 
kennis van land 
en samenleving 

concreet, 
vertrouwd, 
alledaags 

alledaags, 
concreet en 
bekend 

vertrouwd 
alledaags werk 
gerelateerd 

woordgebruik/
zinsbouw 

ook minder 
frequent, 
afleidbaar uit 
context 
redundant 
expliciete 
informatie 

samengestelde 
zinnen, expliciete 
informatie, 
minder redundant

duidelijke 
opbouw, 
complex , 
impliciete 
informatie 

hoogfrequent, 
korte, 
eenvoudige 
zinnen 

hoogfrequent 
of 
internationale 
woorden, 
helder van 
structuur 

eenvoudig en 
alledaags 

tekstindeling eenvoudige 
opbouw, 
visuele 
ondersteu- 
ning 
 

gemarkeerde 
opbouw, visuele 
ondersteuning,  
 
 
 
 

minder 
gemarkeerde 
opbouw, visuele 
ondersteuning 
 
 

visuele 
ondersteuning

visuele 
ondersteuning 

goed 
gestructureerd 

tekstlengte niet meer dan 
400  

meer dan 400 meer dan 400 kort kort langer 

strategieën compenseren
de 

compenserende, 
verbanden 
aangeven tussen 
tekstdelen 

compenserende,
verbanden 
aangeven 
tussen 
tekstdelen 

 op basis van 
een idee over 
de betekenis 
van het geheel 
waarschijnlijke 
betekenis van 
onbekende 
woorden uit 
context 
afleiden. 
 

betekenis van 
onbekende 
woorden 
gerelateerd aan 
vakgebied/ 
interesses 
bepalen aan de 
hand van de 
context.  
betekenis van 
zinnen 
herleiden, als 
besproken 
onderwerp 
bekend is. 
 

 
 
Deze methodiek maakte het mogelijk te bepalen op welk niveau van het Europees Referentiekader de 
niveauspecificaties van het examenprogramma zich bevinden. Op basis van deze vergelijkingen 
kwamen de onderstaande overzichten tot stand, waarin niet alleen de niveaus zijn gespecificeerd, 
maar ook nog eens een indeling is gemaakt naar de globale descriptoren uit ERK. 
 
* In het huidige examenprogramma wordt een onderscheid in niveaus gemaakt tussen enerzijds 
Arabisch, Frans en Spaans en anderzijds Duits, Engels en Turks. 
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Tabel 3: Vergelijking Engels/Duits en Frans in het vmbo 
 
Engels / Duits 

ERK I - BB II - KB III – GL/TL (alleen 
Engels) 

 niveau eindtermen niveau eindtermen niveau eindtermen 
algemene 
leesvaardigheid 

A2 A2 B1 B1 B1 B1 

correspondentie 
lezen 

 A2  B1  B1 

oriënterend lezen  A2  B1  B1/B2 
lezen om info op te 
doen 

 A2  B1  B1/B2 

instructies lezen  A2  B1  B1 
strategieën  A2  B1  B1 
 
Frans 

ERK I - BB II - KB III – GL/TL 
 niveau eindtermen niveau eindtermen niveau eindtermen 

algemene 
leesvaardigheid 

A2 A2 A2 A2 B1 B1 

correspondentie 
lezen 

 A2  A2  B1 

oriënterend lezen  A2  A2  B1 
lezen om info op te 
doen 

 A2  A2  B1 

instructies lezen  A2  A2  B1 
strategieën  A2  A2  B1 
 

2.2.1.2.2 Het niveau van examenopgaven en het ERK  
Op basis van de door CITO uitgevoerde standaardbepaling15 voor Leesvaardigheid op de examens 
van alle schoolniveaus van de Basisberoepsgerichte leerweg tot en met het Vwo is vastgesteld op 
welk niveau/ op welke niveaus van het ERK de opgaven van de verschillende examens gericht zijn 
voor de vakken Engels, Duits en Frans. Voor de overige talen was ten tijde van de totstandkoming van 
deze syllabus de standaardbepaling nog niet uitgevoerd.  
‘Standaardbepaling’ is een procedure die het mogelijk moet maken om een uitspraak te doen over het 
niveau (in dit geval het ERK niveau) dat een kandidaat bij het juist beantwoorden van de vragen in 
een examen kan bereiken. 16 Het doel van de specifieke standaardbepaling waarvan hier sprake is, 
was per examen aan te kunnen geven: 
- bij welke score een kandidaat het ERK niveau heeft behaald dat bij het examen bereikbaar is; 
- welk ERK niveau hoort bij de door de CEVO vastgestelde cesuur voldoende/ onvoldoende. 
Bij standaardbepaling hoort een procedure waarbij deskundige beoordelaars wordt gevraagd aan te 
geven welk niveau is vereist om een opgave goed te beantwoorden.  
 
Een hoge beoordelaarovereenstemming is een vereiste om de gewenste uitspraken te kunnen doen.  
De gebruikte methode bij de standaardbepaling hield, in het kort, het volgende in: 
Een representatieve selectie van examenopgaven uit ieder examen Leesvaardigheid (van vmbo tot 
vwo) Moderne Vreemde Talen (Duits, Engels, Frans) werd, in willekeurige volgorde, aan beoordelaars 
voorgelegd. Zij dienden aan te geven welk minimum ERK niveau zij noodzakelijk achtten voor de 
juiste beantwoording van iedere opgave.  
 
                                                           
15 CITO, De koppeling van de centrale examens tekstbegrip moderne vreemde talen aan het Europees 
Referentiekader, Arnhem, 2006. 
16 Als een examen hoofdzakelijk A2 opgaven bevat, en de kandidaat maakt die allemaal goed, dan heeft die 
kandidaat een prestatie geleverd op A2 niveau. Het is mogelijk dat hij ook op B1 zou kunnen presteren, maar op 
grond van dat examen kan dat niet geconstateerd worden omdat het examen geen, of te weinig B1 opgaven 
bevat. 
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Uit de standaardbepaling blijkt dat voor Frans en Engels het gemiddelde niveau van de onderzochte 
opgaven geleidelijk stijgt van examen naar examen: 
• Voor Engels GL/TL ligt het niveau van de opgaven tussen B1 en B2 in, voor Engels KB ruim 

boven A2. Voor Engels BB ligt het niveau net onder A2. 
• Voor Frans GL/TL ligt dit niveau tussen A2 en B1 in en voor KB op A2.  
• Voor Duits bleek het ERK niveau van de onderzochte opgaven voor GL/TL lager te liggen dan 

voor KB. GL/TL ligt op ruim B1, KB tussen B1 en B2 in.  
Dit kan verklaard worden door de mogelijkheid dat de bij de standaardbepaling gebruikte opgaven 
GL/TL en KB door toeval niet of weinig van elkaar in ERK niveau verschilden. Voor alle duidelijkheid 
kan hier het volgende aan toegevoegd worden: opgaven behorend tot één ERK niveau hoeven niet 
dezelfde moeilijkheidsgraad te hebben, met andere woorden op ieder ERK niveau kunnen er moeilijke 
en makkelijke opgaven zijn. Vermoedelijk heeft KB Duits dus wat meer makkelijke B1 opgaven gehad, 
en GL/TL Duits wat moeilijker B1 opgaven. 
Eerder in deze syllabus (2.1.1) is gesteld, dat de examens KB Duits zich op een minder hoog niveau 
dan de examens GL/TL dienen te bewegen. In de praktijk betekent dit dat opgaven op het niveau B1 
voor Duits KB een minder groot aandeel in de examens mogen hebben dan in de GL/TL examens 
Duits. 
De verwachting is dat Duits BB in de praktijk waarschijnlijk net onder A2 niveau zal liggen. 
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2.2.2  Luister- en Kijkvaardigheid en Schrijfvaardigheid 
 
Het Centraal Examen bestaat voor Duits en Frans ook in digitale vorm. Daarin wordt naast 
Leesvaardigheid tevens Luister- en Kijkvaardigheid en Schrijfvaardigheid geëxamineerd.  
 
2.2.2.1 De examens Luister- en Kijkvaardigheid en het ERK  
 
Inleiding  
Om de examens Luistervaardigheid te kunnen relateren aan het Europees Referentiekader is een 
theoretisch onderzoek en een standardsettingsprocedure uitgevoerd. Anders dan voor 
Leesvaardigheid zijn er op dit moment nog geen resultaten van de standaardsetting beschikbaar, 
waarbij is bepaald op welke ERK-niveaus zich de opgaven van examens uit het recente verleden 
bevinden.  
 
De SLO heeft in opdracht van het ministerie de examenprogramma's ingeschaald in het ERK. Om dit 
te kunnen doen was het nodig om de specificaties van het huidige examenprogramma te vergelijken 
met de niveauspecificaties van het ERK, zoals ze zijn verwoord in Taalprofielen. Die vergelijking 
leidde tot de volgende tabellen, waarin de grijze kolommen de eindtermen (tabel1) of de specificaties 
(tabel 2) uit het examenprogramma weergeven, de witte kolommen het ERK/Taalprofielen. 
 
 
Tabel 1: Vergelijking van de eindtermen met de globale descriptoren van het ERK (in Taalprofielen als 
‘beheersingsniveaus’ aangeduid) 
 

Eindtermen ERK/Taalprofielen 
  A1 A2 B1 
gegeven een 
bepaalde 
informatiebehoefte, 
aangeven welke 
relevante 
informatie een  
audio(-visuele) 
tekst bevat 

Luisteren naar tv, 
video- en 
geluidsopnames 

vertrouwde 
woorden en 
basiszinnen 
begrijpen 

voorspelbare info 
in alledaags 
materiaal vinden 

relevante 
informatie vinden 
en begrijpen in 
alledaags 
materiaal  

de hoofdgedachte 
van een audio(-
visuele) tekst, dan 
wel van delen van 
een audio(-visuele) 
tekst aangeven 
 

Luisteren naar tv, 
video- en 
geluidsopnames 

 de belangrijkste 
punten vinden in 
korte duidelijke, 
en eenvoudige 
boodschappen en 
aankondigingen 

de hoofdpunten 
begrijpen 

de betekenis van 
belangrijke 
elementen van een 
audio(-visuele) 
tekst aangeven 
 

Luisteren naar tv, 
video- en 
geluidsopnames 

 de belangrijkste 
punten vinden in 
korte duidelijke, 
en eenvoudige 
boodschappen en 
aankondigingen 
 

de hoofdpunten 
begrijpen 

gebruik maken van 
compenserende 
strategieën 
 

  op basis van idee 
waarschijnlijke 
betekenis van 
woorden afleiden 
uit context 
 

woorden afleiden 
uit context binnen 
bekende 
onderwerpen  
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Tabel 2: Vergelijking van de specificaties van de eindtermen met de tekstkenmerken van het ERK 
 
categorieen I - vmbo (BB) II - vmbo (KB) II - vmbo 

Engels/Duits 
A1 (ERK) A2 (ERK) B1 (ERK) 

onderwerpen passen bij 
belevings- en 
ervaringswereld 
concreet, 
vertrouwd 
breed publiek 

passen bij 
belevings- en 
ervaringswereld 
concreet, 
vertrouwd 
breed publiek 
verhalende, 
literair, cultureel 
getint 

 eenvoudig, 
vertrouwd, 
alledaags 

eenvoudig, 
vertrouwde 
onderwerpen, 
van direct 
belang voor 
betrokkene 

vertrouwd uit 
eigen 
vakgebied of 
interessegebied

woordgebruik
/zinsbouw 

eenvoudige 
opbouw, 
expliciete 
informatie, 
visuele 
ondersteuning 
redundant 
frequente 
woorden, 
minder 
frequent, dan 
afleidbaar uit 
tekst 

samengestelde 
zinnen, 
gemarkeerde 
opbouw, 
expliciete 
informatie, 
minder 
redundant; 
minder 
frequente 
woorden kunnen 
voorkomen, niet 
afleidbaar uit 
context  

duidelijke 
opbouw; 
impliciete 
informatie; 
complexe 
zinnen; 
enige 
redundantie 
aanwezig 

zeer 
eenvoudig; 
zinnen zijn 
gescheiden 
door pauzes 

eenvoudig eenvoudig; 
binnen eigen 
vak- en/of 
interessegebied 
wordt complex 
taalgebruik wel 
begrepen 

tekstlengte   
 

 kort kort niet al te lang 

tempo en 
articulatie 

laag tempo; 
kan regionaal, 
sociaal of 
individueel 
gekleurd zijn, 
geen dialect 

aangepast 
tempo 

normaal 
tempo 

spreker 
spreekt 
zorgvuldig, 
langzaam en 
duidelijk 

spreker spreekt 
rustig en 
duidelijk 

normaal; 
duidelijk 
gearticuleerde 
standaardtaal 

strategieën compenserende compenserende,
verbanden 
aangeven 
tussen 
tekstdelen 

 geen 
omschrijving 
op dit niveau 

op basis van 
een idee over 
de betekenis 
van het geheel 
(van korte 
teksten over 
alledaagse en 
concrete 
onderwerpen) 
waarschijnlijke 
betekenis van 
onbekende 
woorden uit 
context afleiden 
 

betekenis van 
onbekende 
woorden 
gerelateerd aan 
vakgebied/ 
interesses 
bepalen aan de 
hand van de 
context.  
betekenis van 
zinnen 
herleiden, als 
besproken 
onderwerp 
bekend is. 
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2.2.2.2 De examens Schrijfvaardigheid gerelateerd aan het ERK 
 
Inleiding 
Net als voor Luister- en Kijkvaardigheid is er tot nu toe voor Schrijfvaardigheid slechts een theoretisch 
onderzoek beschikbaar waarbij de eindtermen gerelateerd zijn aan het ERK . 
 
Tabel 1: Vergelijking van de eindtermen met de globale descriptoren van het ERK 
 

Eindtermen ERK/Taalprofielen 
  A1 A2 
Persoonlijke gegevens 
verstrekken 

Aantekeningen, 
berichten, 
formulieren 

Eenvoudige lijst met vragen 
over zichzelf beantwoorden 

Standaardformulieren 
invullen   

een korte schriftelijke 
mededeling doen  
 

Correspondentie Een kort, eenvoudig smsje of 
e-mail schrijven 

Korte eenvoudige 
berichten schrijven over 
zaken van direct belang 

een eenvoudig briefje 
schrijven  

Correspondentie Een korte eenvoudige 
briefkaart schrijven 

Een eenvoudig persoonlijk 
briefje of e-mail schrijven. 

op eenvoudig niveau 
briefconventies 
gebruiken 

Correspondentie   

 
Tabel 2: Vergelijking van de specificaties van de eindtermen met de tekstkenmerken van het ERK 
 

Categrorieën I - vmbo (BB) II - (KB/GT) A1 (ERK) A2 (ERK) B1 (ERK) 
tekstsoorten invulformulieren; 

brief- 
/ansichtkaarten; 
memo 
fax 

brieven in 
toeristische sfeer; 
semi formele 
brieven 
e-mail 

korte 
mededeling; 
formulier 

korte notities, 
boodschappen 
zeer eenvoudige 
persoonlijke brief 

samenhangend
e tekst; 
persoonlijke 
brief 

onderwerpen/ 
situaties 

persoonlijke 
omstandigheden; 
reageren op brief; 
representatief 

alle uit dagelijks 
leven, studie, 
beroep en vrije tijd 

betrekking op 
eigen persoon 
of imaginaire 
personen 

directe omgeving 
schrijver; 
eenvoudige 
alledaagse 
situaties 

vertrouwd, 
binnen 
leefwereld 
(ervaringen, 
indrukken)  

woordenschat en 
woordgebruik 

redelijk correct; 
passend voor 
situatie 
standaardzinnen 
reproductief 

hoofdzaken volledig 
geformuleerd 

eenvoudige 
uitdrukkingen 
over 
persoonlijke 
details en 
concrete 
situaties 

Standaard- 
patronen 

toereikend voor 
vertrouwde 
onderwerpen 
en 
gebeurtenissen 

grammaticale 
correctheid 

redelijk 
correctheid; 
geen verstoorde 
communicatie  

bij voorspelbaar 
taalgebruik correct 

klein aantal 
eenvoudige 
constructies; uit 
hoofd geleerde 
uitdrukkingen 

eenvoudige 
constructies; 
systematisch met 
elementaire 
fouten 

redelijk correct 
gebruik van 
routines en 
patronen in 
voorspelbare 
situaties 

spelling en 
interpunctie 

weinig fouten 
m.b.t. 
briefconventies; 
geen verstoorde 
communicatie; 
passend 

geen fouten t.a.v 
briefconventies 

bekende 
woorden en 
korte zinnen 
correct 
overgeschreven

korte zinnen over 
alledaagse 
onderwerpen 
correct 
overgeschreven; 
korte bekende 
woorden fonetisch 
goed gespeld 

lopende tekst is 
begrijpelijk; 
spelling, 
interpunctie 
accuraat 

coherentie   eenvoudige 
voegwoorden 
zoals ‘en' of 
'dan' 

eenvoudige 
voegwoorden: 
‘en’, ‘maar’, 
‘omdat’ 

afzonderlijke 
elementen tot 
samenhangend 
geheel 

 
Wat schrijfvaardigheid betreft, zullen de opdrachten voornamelijk correspondentie betreffen en zich 
globaal op niveau A1 en A2 bevinden. 
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3. Syllabus Moderne vreemde talen GT 

 

3.1 Verdeling examenstof over CE/SE bij GT 
 
Tabel: 
Verdeling van de examenstof Engels GT over centraal examen en schoolexamen 
 
Exameneenheden GT CE moet 

op SE 
mag 

op SE 
MVT/K/1 Oriëntatie op leren en werken  X  GT  
MVT/K/2 Basisvaardigheden X  GT  
MVT/K/3 Leervaardigheden in de moderne 

vreemde talen 
X GT GT  

MVT/K/4 Leesvaardigheid X GT  GT 
MVT/K/5 Luister- en kijkvaardigheid X  GT  
MVT/K/6 Gespreksvaardigheid X  GT  
MVT/K/7 Schrijfvaardigheid X  GT  
MVT/V/1 Leesvaardigheid X GT  GT 
MVT/V/2 Schrijfvaardigheid X GT  GT 
MVT/V/4 Verwerven, verwerken en verstrekken 

van informatie 
X  GT  

MVT/V/5 Vaardigheden in samenhang X GT  GT 
 
 
Tabel: 
Verdeling van de examenstof Frans, Duits, Spaans, Turks en Arabisch GT over centraal examen en 
schoolexamen 
 
Exameneenheden GT CE moet 

op SE 
mag 

op SE 
MVT/K/1 Oriëntatie op leren en werken  X  GT  
MVT/K/2 Basisvaardigheden X  GT  
MVT/K/3 Leervaardigheden in de moderne 

vreemde talen 
X GT GT  

MVT/K/4 Leesvaardigheid X GT  GT 
MVT/K/5 Luister- en kijkvaardigheid X  GT  
MVT/K/6 Gespreksvaardigheid X  GT  
MVT/K/7 Schrijfvaardigheid X  GT 17  
MVT/V/1 Leesvaardigheid X  GT  
MVT/V/3 Kennis van land en samenleving X GT 18  GT 
MVT/V/4 Verwerven, verwerken en verstrekken 

van informatie 
X  GT  

MVT/V/5 Vaardigheden in samenhang X GT  GT 

                                                           
17 Geldt niet voor Arabisch, daarvoor geldt dat MVT/K/7 Schrijfvaardigheid niet tot het examenprogramma 
behoort. 
18 De centrale examens Arabisch, Duits, Frans, Spaans en Turks hebben ook impliciet betrekking op de 
exameneenheid MVT/V/3. 
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3.2 Specificatie van de globale eindtermen voor het CE bij GT 
 
In alle centrale examens wordt Leesvaardigheid geëxamineerd. Deze vaardigheid neemt daarom een 
prominente plaats in de syllabus in. In hoofdstuk 3.2.2 komt Schrijfvaardigheid aan de orde als 
vaardigheid die naast Leesvaardigheid in het CE Engels wordt getoetst. 
Indien u niet vertrouwd bent met het Europees Referentie Kader raden wij u aan eerst hoofdstuk 4 te 
lezen waarin een samenvatting wordt gegeven van ERK en Taalprofielen. 

3.2.1  Leesvaardigheid 
In dit hoofdstuk komen achtereenvolgens aan bod: 
• de specificatie van de examens in termen van de niveaus van het Europese Referentiekader; 
• de specificatie van de examens in termen van het algemene beheersingsniveau, de globale en 

specifieke descriptoren zoals geformuleerd in Taalprofielen; 
• de beoordeling van de prestaties van de kandidaten.  
Voor verantwoording van en toelichting op de keuzes die zijn gemaakt met betrekking tot de 
toetsspecificatie wordt verwezen naar de hoofdstukken 3 en 4. Daarin komen het ERK en 
Taalprofielen aan de orde alsmede de resultaten van de onderzoeken waarop de koppeling van het 
vanaf 2007 geldende examenprogramma en de examenopgaven aan het ERK is gebaseerd. 
 
3.2.1.1 De samenstelling van de examens in perspectief van het Europees Referentiekader 
Hieronder wordt voor Duits, Engels en Frans per taal en per schooltype aangegeven wat het aandeel 
móet zijn van de verschillende ERK-niveaus in één examen. De CEVO heeft zich hierbij gebaseerd op 
de uitkomsten van het koppelingsonderzoek zoals beschreven in hoofdstuk 4 van deze syllabus. De 
CEVO handhaaft daarmee vooralsnog de bestaande moeilijkheidsgraad van de examens. 
Ieder examen bestaat uit opgaven van aangrenzende ERK-niveaus. Voor iedere taal en ieder 
schooltype is de samenstelling verschillend.19 
 
Tabel 1: Samenstelling examens Duits, Engels, Frans 
 
 BB KB GL/TL 
Duits Overwegend A2, een 

enkele A1 komt voor 
Overwegend A2, een 
enkele B1 komt voor 

Iets meer B1 dan A2 

Engels Overwegend A2, een 
enkele B1 komt voor 

Ongeveer evenveel A2 als 
B1 

Overwegend B1, zowel 
enkele B2 als enkele A2 
komen voor 

Frans Overwegend A2 en A1 in 
redelijke mate 

Overwegend A2, een 
enkele B1 komt voor  

Ongeveer evenveel A2 
als B1 

 
 
Zoals in de inleiding al is gesteld moeten voor de andere talen de resultaten van de  tweede fase van 
het koppelingsonderzoek worden afgewacht voordat de samenstelling van deze examens op basis 
van het ERK kan worden bepaald. 
 

                                                           
19  Het zou natuurlijk mooi geweest zijn als uit het koppelingsonderzoek was gebleken dat ieder examen slechts 
aan één niveau gekoppeld was.  De examens blijken echter over het algemeen samengesteld te zijn uit opgaven 
van meer dan één ERK-niveau. De wens om voor ieder examen één bepaald ERK-niveau te kiezen ligt voor de 
hand, maar zou alleen uitvoerbaar zijn indien de randvoorwaarden in het moderne vreemde talenonderwijs 
zouden veranderen. Wanneer bijvoorbeeld voor Engels GL/TL gesteld zou worden dat het examen het B1-niveau 
zou moeten dekken dan zou dit examen méér B2-opgaven moeten gaan bevatten. Daarmee zou het examen 
moeilijker worden. 
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3.2.1.2 Algemene beheersingsniveaus, globale en specifieke descriptoren 
Zoals reeds gesteld in hoofdstuk 0 is de specificatie van de globale eindterm voor leesvaardigheid 
gebaseerd op het ERK en Taalprofielen. In deze documenten worden voor alle vaardigheden per 
ERK-niveau een algemeen beheersingsniveau geformuleerd. Omdat de examenopgaven van het 
vmbo voor verschillende talen en onderwijstypen opgaven bevatten uit de ERK-niveaus A1 tot en met 
B2 beperken we ons hier voor leesvaardigheid tot de omschrijvingen van deze vier niveaus. 
 
Algemene beheersingsniveaus 
 
Niveau: A1 

 
Niveau: A2 

 
Niveau: B1 

 
Niveau: B2 

 
Bij elk algemeen beheersingsniveau wordt in Taalprofielen ook een beschrijving gegeven van mogelijk 
uitgangsmateriaal, in casu de teksten. De variatie in tekstsoorten (bijvoorbeeld: artikelen, annonces, 
reclame, ingezonden brieven etc.) en tekstkenmerken (bijvoorbeeld: complexe structuur, abstractie, 
mate van onbekend vocabulaire etc.) en onderwerpen is groot.20  
 
Globale descriptoren 
Uit de algemene beheersingsniveaus (voor leesvaardigheid) zijn descriptoren afgeleid. Dit zijn 
beschrijvingen van leesgedrag in bepaalde taalgebruikssituaties. Deze beschrijvingen, in het ERK 
’illustrative scales’ genoemd benoemen clusters van functioneel taalgebruik. Enerzijds dienen zij niet 
als uitputtend beschouwd te worden, anderzijds omvatten zij zoveel voorbeelden van functioneel 
taalgebruik dat ze als leidraad kunnen dienen bij de specificatie van de examens. We onderscheiden 
de volgende clusters, ook wel globale descriptoren genoemd:  
• Correspondentie lezen 
• Oriënterend lezen 
• Lezen om informatie op te doen 
• Instructies lezen 
 

                                                           
20 Bij de constructie van de examens leesvaardigheid is al lange tijd een dergelijke variatie in onderwerpen, 
tekstsoorten en tekstkenmerken nagestreefd. 

Kan korte, eenvoudige teksten lezen. Kan specifieke voorspelbare informatie vinden in 
eenvoudige, alledaagse teksten zoals advertenties, menu's en dienstregelingen. Kan korte, 
eenvoudige, persoonlijke brieven begrijpen.

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

Kan teksten begrijpen die hoofdzakelijk bestaan uit zeer frequente dagelijkse, of aan het werk 
gerelateerde taal. Kan de beschrijving van gebeurtenissen, gevoelens en wensen in persoonlijke 
brieven begrijpen. 

Kan artikelen en verslagen lezen die betrekking hebben op eigentijdse problemen, waarbij de 
schrijvers een bepaalde houding of standpunt innemen. Kan eigentijds literair proza begrijpen. 
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Specifieke descriptoren  
De globale descriptoren bestaan uit specifieke descriptoren (‘can- do statements'). Deze can-do 
statements worden aan een niveau-aanduiding gekoppeld: van basis gebruiker van de vreemde taal 
(A1 en A2) via onafhankelijk gebruiker (B1-B2) naar ervaren gebruiker (C1-C2)21. 
In het schema op de volgende pagina wordt aangegeven op welke globale en specifieke descriptoren 
examenopgaven betrekking kunnen hebben. Niet elke specifieke descriptor zal in elk examen even 
vaak voorkomen. De praktische toetsbaarheid van bepaalde teksten, met name instructieteksten en 
het niet-algemeen vormende karakter van bepaalde teksten, zoals zakelijk getinte teksten zijn factoren 
die hierbij een rol spelen. 
Omwille van de overzichtelijkheid zijn steeds per globale descriptor alle can-do statements bij elkaar 
gezet, oplopend van A1 tot en met B2. Bij de keuze van de can-do statements voor de examens wordt 
vanzelfsprekend rekening gehouden met het specifieke niveau, of de specifieke niveaus waarop de 
examens zich bewegen (zie voor het overzicht daarvoor par. 3.2.1.1). 
  

Specifieke descriptoren Niveau 
descriptor

1 CORRESPONDENTIE LEZEN 
 
 

Kan korte mededelingen begrijpen A1 
Kan voorgedrukte kaarten begrijpen met standaard boodschappen A1 
Kan een korte, eenvoudige brief, e-mail of fax begrijpen A2 
Kan persoonlijke brieven en e-mails voldoende begrijpen om met iemand te kunnen 
corresponderen B1 

Kan een eenvoudige zakelijke brief, fax of e-mail voldoende begrijpen om adequaat te 
kunnen reageren B1 

Kan brieven of e-mails over onderwerpen in de eigen interessesfeer met gemak lezen 
en snel de essentie vatten B2 

Kan de meeste zakelijke correspondentie van verschillende instanties begrijpen B2 

2 ORIËNTEREND LEZEN  
 
 

Kan een korte standaard mededeling lezen A1 
Kan dingen opzoeken in of kiezen uit een lijst A1 
Kan eenvoudige informatie op een poster, mededelingenbord of leaflet lezen A1 
Kan specifieke informatie vinden en begrijpen in eenvoudig, alledaags materiaal A2 
Kan eenvoudige advertenties met weinig afkortingen begrijpen A2 
Kan in lijsten, overzichten en formulieren specifieke informatie vinden en begrijpen A2 
Kan alledaagse borden en mededelingen begrijpen A2 
Kan relevante informatie vinden en begrijpen in brochures en korte officiële 
documenten B1 

Kan in langere teksten over thema's binnen het eigen interessegebied informatie 
zoeken B1 

Kan snel belangrijke detailinformatie vinden in lange en complexe teksten B2 
Kan bij allerlei soorten berichten, artikelen of verslagen snel bepalen of het de moeite 
waard is om deze nader te bestuderen B2 

Kan meer complexe advertenties begrijpen B2 

                                                           
21 Zie voor meer informatie over deze niveauaanduidingen Hoofdstuk 4. 
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3 LEZEN OM INFORMATIE OP TE DOEN 
 
 

Kan zich een idee vormen van de inhoud van een korte tekst, in het bijzonder als die 
visueel ondersteund is A1 

Kan in korte informatieve teksten informatie over personen en plaatsen begrijpen A1 
Kan specifieke informatie begrijpen in eenvoudige teksten A2 
Kan de hoofdlijn begrijpen van eenvoudige teksten in een tijdschrift, krant of op een 
website A2 

Kan korte, beschrijvende teksten over vertrouwde onderwerpen begrijpen A2 
Kan belangrijke feitelijke informatie begrijpen in korte verslagen en artikelen B1 
Kan hoofdthema en belangrijkste argumenten begrijpen in eenvoudige teksten in 
tijdschriften, kranten of op interne B1 

Kan eenvoudige teksten lezen voor plezier B1 
Kan teksten begrijpen over actuele onderwerpen waarin de schrijver een bepaald 
standpunt inneemt B2 

Kan literaire en non-fictie teksten lezen met een redelijke mate van begrip voor het 
geheel en voor details B2 

Kan in teksten over onderwerpen van algemeen belang of binnen het eigen vak- of 
interessegebied nieuwe informatie en specifieke details vinden B2 

4 INSTRUCTIES LEZEN 
 
 

Kan eenvoudige en korte instructies begrijpen A1 
Kan eenvoudige, goed gestructureerde instructies begrijpen A2 
Kan duidelijk geschreven, ondubbelzinnige instructies begrijpen B1 
Kan lange en complexe instructies begrijpen, mits er gelegenheid is om moeilijke 
stukken meermalen te lezen B2 
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3.2.2  Schrijfvaardigheid (alleen voor Engels GL/TL) 
 
Voor de exameneenheid Schrijfvaardigheid, die (nog) niet gekoppeld is aan het ERK gelden de 
bestaande eindtermen en specificaties. 
 
De kandidaat kan 
 
1 een formele brief schrijven om: 
 - informatie te vragen 
 - iets te arrangeren of af te zeggen 
 
2 strategieën toepassen om tekorten in taalkennis te compenseren door: 
 - omschrijvingen te gebruiken 
 - te parafraseren 
 
Met betrekking tot de situaties en onderwerpen geldt: 
 - situaties: 
  - de situatie is representatief voor de werkelijkheid 
 - onderwerpen: 
  - persoonlijke omstandigheden 
  - school 
  - vrije tijd 
  - vakantie 
  - het weer 
  - gezondheid en welzijn 
  - onderwijs 
  - toekomstplannen 
 
Met betrekking tot de kwaliteit van uitvoering geldt: 
 - het taalgebruik is passend in de situatie 
 - bij eigen formuleringen verstoren grammaticale fouten de communicatie niet 
 - slechts in beperkte mate hoeft er van creatief schrijven sprake te zijn 
 - bij voorspelbaar taalgebruik en standaardformuleringen zijn spelling en woordgebruik correct 
 - hoofdzaken zijn volledig en duidelijk geformuleerd 
 - de kandidaat maakt geen fouten ten aanzien van briefconventies. 
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3.3 De beoordeling van de prestaties van de kandidaten 
Bij de normering van de examens worden scores omgezet in cijfers met behulp van een algoritme dat 
de N term wordt genoemd. Zelfs bij N = 0 hoeft een kandidaat maar 60% van de opgaven goed te 
hebben voor een voldoende. Het gemiddelde prestatieniveau van kandidaten is dus per definitie altijd 
lager dan het niveau van de opgaven.  
Het koppelingsonderzoek waarvan de standaardbepaling deel uitmaakte, heeft laten zien dat de 
examens zich bewegen op meerdere ERK niveaus. Het is dan ook logisch dat de grens tussen 
voldoende en onvoldoende (cesuur) die bij ieder examen bepaald wordt door de CEVO, bijna nooit 
samenvalt met de grens tussen een bepaald ERK niveau en het daarop volgende. Een deel van de 
kandidaten met een onvoldoende bijvoorbeeld kan dan toch gepresteerd hebben op een bepaald ERK 
niveau. Dit niveau is dan het laagste van de door de opgaven bestreken range van ERK niveaus.  
 
De CEVO zal ook in de toekomst de examens op gebruikelijke wijze normeren. Daarnaast zal het 
wellicht mogelijk zijn om per examen een score aan te geven waarboven een voor een bepaald ERK 
niveau bereikt is.  
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A    B     C 
Basisgebruiker  Onafhankelijke Gebruiker  Vaardige Gebruiker  

/  \   /  \    /   \ 
  A1   A2   B1  B2   C1   C2 
 Breakthrough   Waystage Threshold  Vantage  Effective Proficiency  Mastery 

4. Het Europees Referentiekader en Taalprofielen 
 
 
De examens Leesvaardigheid zijn gekoppeld aan het Europees Referentiekader (ERK). Voor Luister- 
en Kijkvaardigheid en Schrijfvaardigheid is er alleen een theoretische koppeling gemaakt. Hierdoor 
was het mogelijk de globaal geformuleerde eindtermen te voorzien van niveauaanduidingen. Hierbij is 
mede gebruik gemaakt van Taalprofielen. In dit hoofdstuk worden beide documenten nader toegelicht.  

4.1 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' 
(CEF(R)) 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'22 en zes 
competentieniveaus.  
De zes competentieniveaus hebben in het Europese document de volgende namen gekregen: 
* Breakthrough  
* Waystage  
* Threshold  
* Vantage 
* 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, wordt verder onderverdeeld in A1, A2, 
B1, B2, C1 en C2. Zo wordt geïllustreerd hoe de niveaus samenhangen. 
 

                                                           
22 Er zijn vijf 'gebruiksterreinen' of taalvaardigheden omdat de gebruikelijke categorie van Gespreksvaardigheid in 
het ERK opgedeeld is in 'spreken' en 'gesprekken voeren'.  
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Voor het eerste niveau is slechts beginnerskennis vereist (A1). Vervolgens klimt het niveau op tot C2 
dat een vrijwel perfecte beheersing beschrijft ('volledige beheersing', Trim23). Deze niveaus worden - 
en dan met name de aanduiding met letter en cijfer - 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 gebruiksterreinen voor, zij het - zoals gezegd - tamelijk globaal.24 
 

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. 

Basisgebruiker 

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. 

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. Onafhankelijke 

gebruiker 

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. 

                                                           
23 Trim J.L.M. 1978 Some Possible Lines of Development of an Overall Structure for a European Unit Credit Scheme 
for Foreign Language Learning by Adults, Raad van Europa 

24 Het Europees Referentiekader kent nog een tweetal 'common reference levels'. Het ene heeft betrekking op de 
zelf-evaluatie ('self-assessment grid'), dat vooral een rol speelt bij de inhoud en vormgeving van het Europees 
Taalportfolio. Het andere geeft een overzicht van 'qualitative aspects of spoken language use'. Hiervan is echter 
op moment van schrijven geen Nederlandse vertaling beschikbaar. 
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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 

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. 

 
Nadere concretisering in descriptoren 
Een verdere concretisering van deze algemene beheersingsniveaus vormen de globale en 
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 vreemde talen onderwijs in Europa. De niveaus zijn overigens cumulatief, dat wil zeggen dat 
beheersing op een bepaald niveau inhoudt dat alles wat verondersteld wordt op een onderliggend 
niveau ook wordt beheerst. 
 
De globale descriptoren zijn onderverdeeld in een aantal clusters25 met concrete uitwerkingen van de 
'gebruiksterreinen' (de vaardigheden).  
Voor Leesvaardigheid wordt de volgende indeling gehanteerd: 
1. Het lezen van correspondentie 
2. Het oriënterend lezen 
3. Het lezen om informatie op te doen 
4. Het lezen van instructies. 
 
Voor Luister- en Kijkvaardigheid: 
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 
 
Voor schrijfvaardigheid: 
1. Correspondentie 
2. Aantekeningen, berichten, formulieren 
3. Verslagen en rapporten 
4. Vrij schrijven. 
 
Een dergelijke onderverdeling maakt het mogelijk steeds concretere en gedetailleerdere 
beschrijvingen te maken, in de vorm van de zogenoemde 'ik kan - beschrijvingen' (can-do statements). 
 

                                                           
25 In het Europees Referentiekader zijn deze clusters terug te vinden in de zogenaamde 'illustrative scales' 
(hoofdstuk 4.4). 
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4.2 Taalprofielen 
Om de eindtermen van het examenprogramma te kunnen 'vertalen' in niveaus van het Europees 
Referentiekader is gebruik gemaakt van 'Taalprofielen' 26 . Deze zijn in opdracht van het ministerie van 
OC&W gemaakt en door CITO gevalideerd27. Ze geven een overzicht van de niveaus A1 t/m C1 van 
het ERK geïllustreerd met 'ik kan - beschrijvingen' die van voorbeelden van concrete 
taalgebruikssituaties zijn voorzien.  
 
Taalprofielen zijn opgebouwd per vaardigheid. Voor Leesvaardigheid bijvoorbeeld worden de 
volgende zaken beschreven: 
• Het ERK-niveau. Hier wordt een beschrijving gegeven van het beheersingsniveau dat moet 

worden getoond bij een bepaald niveau.  
• De tekstkenmerken. 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, tekstindeling en tekstlengte. 

• De te hanteren strategieën. Hierbij gaat het erom dat de taalleerder een aantal receptieve 
strategieën hanteert die hem helpen de te lezen tekst te begrijpen. Kernwoorden daarbij zijn 
signalen herkennen en interpreteren.  

• De globale descriptoren. Deze descriptoren zijn voor Leesvaardigheid ingedeeld volgens de al 
eerder vermelde clustering (zie 2.1.2). 

• De gedetailleerde descriptoren. Deze descriptoren beschrijven precies wat een taalleerder op een 
bepaald niveau moeten kunnen (laten zien).  

• Voorbeelden van taalgebruikssituaties. Voor elk van de gedetailleerde descriptoren zijn 
taalgebruikssituaties opgenomen. Daarbij gaat het om voorstelbare communicatieve situaties 
waarin de taalleerder terecht kan komen en waarin het bij het niveau behorend gedrag moet 
vertonen. 

 
Hieronder volgen de beschrijvingen van de taalniveaus voor Leesvaardigheid uit 'Taalprofielen'. Het 
niveau C2 is niet in 'Taalprofielen' uitgewerkt. Voor het vmbo als geheel geldt dat slechts de niveaus 
A1 tot en met B2 relevant zijn.  
 

A1 Kan vertrouwde namen, woorden en zeer eenvoudige zinnen begrijpen, bijvoorbeeld in 
mededelingen, op posters en in catalogi. 
 

A2 Kan korte, eenvoudige teksten lezen. Kan specifieke voorspelbare informatie vinden in 
eenvoudige, alledaagse teksten zoals advertenties, menu's en dienstregelingen. Kan 
korte, eenvoudige, persoonlijke brieven begrijpen. 
 

B1 Kan teksten begrijpen die hoofdzakelijk bestaan uit zeer frequente dagelijkse, of aan het 
werk gerelateerde taal. Kan de beschrijving van gebeurtenissen, gevoelens en wensen 
in persoonlijke brieven begrijpen 
 

B2 Kan artikelen en verslagen lezen die betrekking hebben op eigentijdse problemen, 
waarbij de schrijvers een bijzondere attitude of standpunt innemen. Kan eigentijds literair 
proza begrijpen. 
 

C1 Kan lange en complexe feitelijke en literaire teksten begrijpen, en het gebruik van 
verschillende stijlen onderkennen. Kan specialistische artikelen en lange technische 
instructies begrijpen, zelfs wanneer deze geen betrekking hebben op het eigen terrein. 
 

 

                                                           
26 Liemberg, E. en D.Meijer, Taalprofielen, Enschede, 2004. 
27 Voor deze validatie is een groep experts bijeen gebracht die onafhankelijk van elkaar hebben gekeken naar de 
logische opbouw in moeilijkheidsgraad, zowel wat betreft de 'ik kan - beschrijvingen' als waar het gaat om de 
voorbeelden, die ter illustratie aan de 'ik kan - beschrijvingen' zijn gekoppeld. De mate van overeenstemming was 
zo groot dat kan worden aangenomen dat het instrument voldoende draagvlak heeft om een ingewikkeld proces 
als de inschatting van het examenprogramma te kunnen dragen. 
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Bijlage: Voorbeelden van examenopgaven  
 
 
1 Leesvaardigheid 
 
De eindterm voor Leesvaardigheid is gekoppeld aan het Europees Referentie Kader. Het volgende 
hoofdstuk geeft per ERK-niveau en per globale descriptor voorbeelden van mogelijke 
eindexamenopgaven.  
 
 
1.1 Toelichting bij de voorbeelden 
Onder opgave wordt hier verstaan de combinatie van tekst en vraag of vragen. Deze voorbeelden zijn 
gekozen uit de in de afgelopen jaren afgenomen eindexamens Moderne Vreemde Talen. In het bestek 
van deze syllabus kan natuurlijk maar een beperkt aantal voorbeelden worden gegeven. Daarom is de 
keuze van de voorbeelden verspreid over alle Moderne Vreemde Talen.  
 
De voorbeelden zijn wat betreft soorten vragen en teksten niet uitputtend; zij dienen allereerst om een 
aanduiding van de verschillende niveaus te geven. Ze bestaan voornamelijk, maar niet alleen uit 
examenopgaven uit VMBO-examens. 
 
De voorbeelden hebben betrekking op de niveaus A1-A2-B1-B2 en zijn ingebed in het 
indelingssysteem van Taalprofielen. Als houvast staan voorafgaand aan de voorbeeldopgaven de bij 
het niveau behorende tekstkenmerken en strategieën. 
 
 
1.2 De voorbeelden 
 
Niveau: A1 
 
Beheersingsniveau: 
Kan vertrouwde namen, woorden en zeer eenvoudige zinnen begrijpen, bijvoorbeeld in 
mededelingen, op posters en in catalogi. 
 
Tekstkenmerken receptief Strategieën 
 onderwerp 

Concrete zaken over vertrouwde, alledaagse 
situaties. 
 
 woordgebruik en zinsbouw 

Hoogfrequente woorden en korte, eenvoudige 
zinnen. 
 
 tekstindeling 

Visuele ondersteuning. 
 
 tekstlengte 

Korte, eenvoudige teksten. 

 signalen herkennen en interpreteren 
(geen descriptor op dit niveau) 
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A1 Correspondentie 

lezen 
Kan voorgedrukte kaarten begrijpen met standaard 
boodschappen. 

Engels 

 
Je Engelse neef is jarig. 
Welke kaart stuur je hem? 
 
A kaart 1 
B kaart 2 
C kaart 3  
  
  
kaart 1:   

  
Congratulations 

  
 
kaart 2:  
  

Holiday Greetings 
  
  
 kaart 3: 
  

Happy Xmas 
  
  
 
 
A1 
 

Oriënterend lezen Kan dingen opzoeken in of kiezen uit een lijst. 
 

Engels 

 
Opgave 3 Hoeveel kost de zeep? 
  A  ₤0.95 
  B  ₤1.50 
  C  ₤1.75 
  D  ₤2.40 
 

 

Jones’s 
 
toothpaste          ₤1.75 
hairbrush            ₤1.50 
soap                    ₤0.95 
handcream         ₤2.40 
 
SUM TOTAL               ₤6.60 
 

THANK YOU! 
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A1 Lezen om informatie 

op te doen 
Kan in korte informatieve teksten informatie 
over personen en plaatsen begrijpen. 
 

Spaans 
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A1 Instructies lezen 

 
Kan eenvoudige en korte instructies 
begrijpen. 
 

Engels 

 
In de gebruiksaanwijzing bij uw nieuwe dekbedovertrek (bed 
encasing) zit onderstaande wasinstructie. 
Weet u wat hier bedoeld is?  
Antwoord met ja of nee. 
 
U moet uw wasmachine zo instellen dat  
-er alleen heet water gebruikt wordt  ja/nee 
 

Instructions 

 

When Washing Allersoft Bed Encasings 

Use Only Hot Water Setting and Gentle Cycle 

On your Washing Machine! 

 

 
 
 
Niveau: A2 
 
Beheersingsniveau:  
Kan korte, eenvoudige teksten lezen. Kan specifieke voorspelbare informatie vinden in 
eenvoudige, alledaagse teksten zoals advertenties, menu's en dienstregelingen. Kan korte, 
eenvoudige, persoonlijke brieven begrijpen. 
 
Tekstkenmerken receptief Strategieën 
 onderwerp  

Alledaags, bekend en concreet. 
 
 woordgebruik en zinsbouw 

Hoogfrequente woorden en woorden bekend uit de 
eigen taal of behorend tot internationaal 
vocabulaire. Teksten zijn eenvoudig en helder van 
structuur. 
 
 tekstindeling 

De indeling geeft visuele ondersteuning bij het 
begrijpen van de tekst. 
 
 tekstlengte  

Korte teksten. 

 signalen herkennen en interpreteren  
Kan op basis van een idee over de betekenis 
van het geheel van korte teksten over 
alledaagse en concrete onderwerpen, de 
waarschijnlijke betekenis van onbekende 
woorden uit de context afleiden. 
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A2 Correspondentie 

lezen 
Kan een korte, eenvoudige brief, e-mail of fax 
begrijpen. 
 

Engels 

 
 
W aarom  was de vader van A lexandra zo woedend? 
A Een aap had zijn  n ieuwe auto beschadigd. 
B Hij reed b ijna een aap dood. 
C Zijn k inderen lachten hem  uit om dat h ij schrok van een aap. 
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A2 Oriënterend 

lezen 
Kan specifieke informatie vinden en begrijpen in 
eenvoudig, alledaags materiaal. 

Frans  
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A1 Oriënterend 

lezen 
Kan in lijsten, overzichten en 
formulieren specifieke informatie 
vinden en begrijpen. 
  

Turks 
 
 
Frans  
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  1 Tijdens de herfstvakantie in oktober wil je op woensdagochtend een bezoek brengen aan de 

“Grotte d’Oselle“. 
 Kan dat? Zo ja, schrijf op vanaf hoe laat je er dan terechtkunt. Zo nee, citeer de eerste twee 

woorden van de zin waarop je je antwoord baseert. 
 
 

VISITES 
Tous les jours du 1er avril au 1er novembre: 

 
Avril – mai:   9h à 12h et 14h à 18h. 
Juin:      9h à 18h sans interruption. 
Juillet – août:    9h à 19h sans interruption. 
Septembre:   9h à 12h et de 14h à 17h. 
Octobre: le dimanche de 9h à 12h et de 14h à 17h, 
     en semaine de 14h30 à 17h. 
 
Renseignements: Grotte d’Oselle 
B.P. 67 25410 
Saint-Vit 
Téléph.: 03.81.63.62.09 
Fax: 03.81.63.88.52 
 
VISITE SANS FATIGUE NI DANGER (parcours plat 
– chemins cimentés) – température idéale: + 13.  
 
SITUATION: au bord du Doubs, sur la commune de 
ROSET-FLUANS 
 
LA GROTTE D’OSELLE est membre de l’ISCA 
(association internationale des grandes grottes 
mondiales 
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A2 Lezen om 

informatie op te 
doen 
 

Kan specifieke informatie begrijpen 
in eenvoudige teksten. 

Spaans 
 
Duits 
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A2 Lezen om 

informatie op te 
doen 
 

Kan de hoofdlijn begrijpen van 
eenvoudige teksten in een 
tijdschrift, krant of op een website. 

Turks 
 
Duits 
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syllabus moderne vreemde talen BB – KB – GT – mei 2007 54

 
A2 Lezen om 

informatie op te 
doen 
 

Kan korte, beschrijvende teksten 
over vertrouwde onderwerpen 
begrijpen. 

Frans 

 

La passion du husky 

 
 

 «Depuis tout petit, je disais à mon père 
qu’un jour je serais le propriétaire de 
plusieurs huskys». Depuis six ans, Pascal 
Fontaine a réalisé son rêve. Aujourd’hui il est 
éleveur2) de Siberian Huskys. Le deuxième 5 
de France, en termes de pureté de la race. 
 C’est seulement à l’âge de 34 ans qu’il a 
acheté son premier husky. Il devait d’abord 
convaincre Alix, sa fille. «Quand j’étais petite, 
les huskys me rendaient nerveuse parce 10 
qu’ils ressemblent beaucoup aux loups3). Je 
paniquais quand je les voyais», dit-elle. 
«Mais un jour, quand j’étais plus grande, j’ai 
quand même accompagné mon père chez un 
éleveur2) parisien. Très vite j’ai vu Nikky, une 15 
jeune husky. J’ai voulu la ramener à la 
maison tout de suite. Seulement, je n’ai pas 

voulu la séparer de Nome, son petit frère. 
Alors nous sommes rentrés à la maison avec 
deux chiens…» 20 
 Au bout de deux ans la famille avait cinq 
chiens, et maintenant ils vivent avec seize 
huskys. 
 Les chiens des Fontaine sont loups3) à 
90%. Ils gagnent régulièrement des prix  25 
internationaux de beauté. Les petits chiens 
sont vendus à 800 euros, mais la famille 
Fontaine ne vend pas les chiens à n’importe 
qui. Les chiens méritent le respect et il faut 
les aimer. «Je choisis leur famille adoptive», 30 
dit Pascal. «Je ne les vendrai pas à 
quelqu’un qui vit en appartement parce que 
les huskys ont besoin de courir.» 

 
          «Fémina, La Voix du Nord» 
noot 2  un éleveur = een fokker 
noot 3 un loup = een wolf 
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  1 «Pascal Fontaine … son rêve» (ligne 4) 
Quel était le rêve de Pascal Fontaine? 
Il voulait 
A avoir des huskys. 
B devenir champion de France avec ses chiens de race. 
C faire le même métier que son père. 
D habiter en Sibérie. 

 
  2 «C’est seulement … premier husky.» (lignes 8-9) 

Pourquoi est-ce que Pascal Fontaine a acheté son premier husky aussi tard? 
A   Il avait peur du côté agressif des huskys. 
B   Il n’avait pas assez d’argent pour acheter un husky. 
C   Son appartement était trop petit. 
D   Son enfant avait peur des huskys. 

 
  3 «Mais un … deux chiens…» (lignes 15-23) 

 Schrijf de naam op van de persoon die dit allemaal vertelt. 
 

  4 Que lit-on sur Pascal Fontaine dans les lignes 27-37? 
Pascal Fontaine 
A   ne gagne pas assez d’argent avec la vente de ses chiens. 
B   ne veut pas vendre ses chiens, parce qu’il les aime trop. 
C   vend ses chiens seulement aux personnes qui s’en occupent bien. 
D   vend ses petits chiens assez vite, parce qu’ils sont très demandés. 
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A2 Instructies lezen 

 
Kan eenvoudige, goed gestructureerde instructies 
begrijpen. 

Engels 

 
 
Hieronder zie je een afbeelding van een plastic zakje dat de Royal Mail (de Engelse PTT) je heeft 
toegestuurd. In het zakje zit een beschadigde envelop die aan jou gericht is. Daarin hadden 2 kaartjes voor 
een musical moeten zitten. Die zijn weg! 

1p  29 Schrijf op wat je nu volgens de tekst op het zakje moet doen. 
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Niveau: B1 
 
Beheersingsniveau: 
Kan teksten begrijpen die hoofdzakelijk bestaan uit zeer frequente dagelijkse, of aan het werk 
gerelateerde taal. Kan de beschrijving van gebeurtenissen, gevoelens en wensen in 
persoonlijke brieven begrijpen. 
 
Tekstkenmerken receptief Strategieën 
 onderwerp 

Vertrouwde, alledaagse of werkgerelateerde 
onderwerpen. 
 
 woordgebruik en zinsbouw 

Eenvoudig en alledaags. 
 
 tekstindeling 

Teksten zijn goed gestructureerd. 
 
 tekstlengte 

Teksten kunnen langer zijn. 

 signalen herkennen en interpreteren 
Kan de betekenis van onbekende woorden over 
onderwerpen die gerelateerd zijn aan zijn/haar 
vakgebied en interesses bepalen aan de hand 
van 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.  
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B1 Correspondentie 

lezen 
 

Kan persoonlijke brieven en e-mails voldoende 
begrijpen om met iemand te kunnen 
corresponderen. 

Frans 

 
1p 2  Quelle est l’attitude d’Amina face aux idées de l’avocate iranienne Shirin Ebadi? 

A Elle en est enthousiaste. 
B Elle en est triste. 
C Elle s’en étonne. 
D Elle s’en moque. 

 
Libre de porter le voile 
 

 
Je vous écris aujourd’hui pour faire entendre ma voix et celle de nombreuses 
musulmanes qu’on considère comme des idiotes incapables de penser par elles-mêmes. 
Vous, Phosphore, qui ne connaissez pas de préjugés, je voulais vous parler de Shirin 
Ebadi, l’avocate iranienne récompensée du prix Nobel de la paix 2003, qui estime dans 
une interview à Der Spiegel que les femmes doivent être libres de porter le foulard 
islamique en Europe. Voilà une véritable féministe qui croit en la femme, en ses 
capacités de décider d’elle-même! C’est une attitude digne de respect, contrairement à 
ceux qui, aveuglés par les préjugés et la haine de l’islam, se permettent de stigmatiser la 
femme musulmane. Pourquoi devrions-nous, au pays des droits de l’homme, avoir à 
choisir entre vie sociale et religion?            Amina 
 
 «Phosphore» 
 

   Quelle est l’attitude d’Amina face aux idées de l’avocate iranienne Shirin 
Ebadi? 
A   Elle en est enthousiaste. 
B   Elle en est triste. 
C   Elle s’en étonne. 
D   Elle s’en moque. 
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B1 Correspondentie 

lezen 
 

Kan een eenvoudige zakelijke brief, fax of e-mail 
voldoende begrijpen om adequaat te kunnen 
reageren. 

Arabisch 
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B1 Oriënterend 

lezen 
Kan relevante informatie vinden en begrijpen in 
brochures en korte officiële documenten. 

Engels 
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B1 Lezen om 

informatie op te 
doen 

Kan belangrijke feitelijke informatie begrijpen in 
korte verslagen en artikelen. 

Engels 

 
 

1p 30  Why does Marina Cantacuzino have doubts about baby monitors? 
 
She thinks that 

A babies may become insecure if being watched all the time. 
B it is all right to ignore one’s baby’s cries now and then. 
C it is enough to hear one’s baby crying without seeing it. 
D monitors are too expensive compared with baby-sitters. 
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B1 Lezen om 

informatie op te 
doen 
 

Kan hoofdthema en belangrijkste 
argumenten begrijpen in 
eenvoudige teksten in 
tijdschriften, kranten of op 
internet. 

Frans 

 

 
Abdel, 28 ans, un immigré originaire du Maroc. Portrait 
 

 1  Sa casquette enfoncée sur la tête, 
Abdel discute informatique et se sou-
vient avec fierté de sa brillante réussite 
au bac. «Mon père était instituteur, il a 
été très fier de moi.» Souriant, posé, un 5 
air naïf, une maîtrise parfaite de la 
langue française, Abdel ressemble à 
tous les jeunes de son âge. Il va 
travailler l’été en Corse, où il a de la 
famille, et met de l’argent de côté pour 10 
voyager plus tard en Amérique du 
Sud… L’avenir, Abdel le voit ainsi: 
«J’aimerais travailler dans l’infor-
matique. Il y a beaucoup de perspec-
tives, alors j’essaie de passer le plus 15 
de temps possible sur mon PC.» Or… 
pour pouvoir le faire, il lui manque une 
seule chose, à savoir les ‘papiers’. Cela 
lui fait aussi défaut pour voyager, 
travailler, bénéficier d’une retraite, de la 20 
Sécurité sociale, posséder un compte 
bancaire, sortir sans courir le risque de 
finir la nuit dans un centre de rétention.  

 2  Abdel est un clandestin, un «sans-
papiers». Lui et ses pairs travaillent 25 
sans droits, employés par des patrons 
peu corrects. «J’ai travaillé dans le 
bâtiment et je connais des sans-

papiers qui sont handicapés à cause 
d'une chute sur un chantier et qui se 30 
retrouvent sans ressources pour 
vivre… Jusqu’à aujourd’hui, j’ai eu de 
la chance, mais demain…» 

 3  En 1990, à 18 ans, le jeune 
Marocain franchit la Méditerranée. 35 
Originaire d’Oujda, à la frontière 
algérienne, Abdel est issu de la classe 
moyenne marocaine. «Depuis mon 
enfance, même si je savais que ça 
allait être difficile, je rêvais de venir en 40 
France pour améliorer ma situation. Je 
ne m’attendais pas à arriver au paradis, 
je voulais simplement continuer les 
études. Et puis mon frère aîné, qui a 
été régularisé1) en 1997, vit à 45 
Marseille. J’ai aussi de la famille en 
Corse, en Belgique et à Paris.» 

 4  Au début, Abdel a eu du mal à 
s’adapter. «Le climat, la façon de vivre, 
de manger, de discuter, les habi-50 
tudes… tout était différent pour moi, 
mais j’avais l’espoir de réussir.» 

 5  Abdel survit, trouve de petits bou-
lots, «dont personne ne veut» mais 
«n’évite plus les patrouilles de flics». 55 
«Avant, j’avais peur de me faire arrêter, 
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maintenant, j’ai l’habitude.» Rentrer 
chez lui? «J’ai l’habitude de vivre ici, 
j’appelle mes parents de temps en 
temps. Ils m’attendent toujours, mais le 60 
pays ne me manque pas. Mais le jour 
où ils seront malades, comment vais-je 
faire?» 

 6  Pour obtenir des droits, le jeune 
Marocain s’engage dans un collectif de 65 
sans-papiers. «En 1997, le gou-
vernement Jospin a promis de régu-
lariser toutes les demandes mais il n'y 
a eu aucun résultat. Avant, je n’avais 
fait aucune demande, de peur de me 70 
faire repérer comme clandestin. On ne 
peut me chasser vers aucun pays 
puisque je fais attention à n’avoir aucun 
papier officiel sur moi. J’ai été contrôlé 
une fois et j’ai passé un mois dans un 75 
centre de rétention. J’ai refusé de 
donner ma nationalité. Alors les 
autorités m’ont remis en liberté.» 

 7  Une nouvelle circulaire permet aux 
sans-papiers résidant en France depuis 80 

dix ans d’être régularisés. C’est cette 
nouvelle interprétation de la loi qui a 
décidé Abdel à se battre: «Nous ve-
nons de remettre deux cents dossiers à 
la préfecture. En nous rassemblant, 85 
nous aurons plus de poids pour dis-
cuter.» Mais pour établir sa présence 
sur le territoire français, il faut des 
preuves. «Moi, qui ne peux me fixer, 
j’ai toujours jeté mes papiers. Comment 90 
retrouver des documents vieux de dix 
ans? Je suis remonté à 1994 mais pas 
avant… Je devrai falsifier des 
documents pour prouver ma présence 
ici…» 95 

 8  Abdel est conscient de ses chances 
d’obtenir des papiers. C’est pour sa 
régularisation et celle des autres que 
chaque samedi, à 17 heures, il mani-
feste place du Châtelet à Paris. «Notre 100 
collectif est fragile mais c’est la seule 
façon de me battre et d’exister dans ce 
pays où je ne suis rien.» 
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Abdel, 28 ans, un immigré originaire du Maroc. Portrait 
 
 

1p 4  Que peut-on conclure du premier alinéa? 
A Comme il a de très bons résultats scolaires, Abdel voit la vie en rose. 
B Comme il ne vit pas en légalité en France, les perspectives d’avenir d’Abdel sont moins 

souriantes qu’on ne croyait. 
C Comme son pays natal lui manque beaucoup, Abdel a du mal à s’habituer à la vie de tous 

les jours en France. 
 
«mais demain» (ligne 34) 

1p 5  Comment Abdel aurait-il pu finir cette phrase? 
moi aussi, 

A je pourrais avoir un autre job. 
B je pourrais avoir un patron moins honnête. 
C je pourrais être renvoyé au Maroc. 
D je pourrais me trouver dans une situation pareille. 

 
«En 1990, … la Méditerranée.» (lignes 35-36) 

1p 6  Quel était le motif le plus important pour Abdel de le faire? 
Il voulait 

A aller voir de la famille. 
B avoir une meilleure vie qu’au Maroc. 
C faire un tour du monde. 
D trouver un job dans l’informatique. 

 
1p 7  Que peut-on conclure des alinéas 4 et 5? 

A Abdel a perdu peu à peu l’espoir de vivre un jour en toute liberté en France. 
B Après une période difficile, Abdel a trouvé finalement sa place en France. 
C Etant seul, sans ses parents, Abdel souffre beaucoup du mal du pays. 

 
«J’ai été … en liberté.» (lignes 74-78) 

1p 8  Comment ce passage se rapporte-t-il à la phrase qui précède? 
A Il l’affaiblit. 
B Il l’illustre. 
C Il la contredit. 

 
«Une nouvelle … d’être régularisés.» (lignes 79-81) 

1p 9  Abdel a pourtant un problème à être régularisé. Quel est ce problème? 
A A la préfecture, on a constaté qu’Abdel a falsifié quelques-uns de ses papiers. 
B Il lui est devenu impossible de démontrer la durée exacte de son séjour en France. 
C Il n’arrive plus à retrouver ses papiers qu’il avait si bien rangés, de peur de les perdre. 
D Il y a déjà trop de demandes faites au préfet de la part des immigrés. 

 
«où je ne suis rien» (ligne 103) 

1p 10  Par cette phrase, Abdel exprime son mécontentement du fait 
A que dans la société française, on exagère le problème des sans-papiers. 
B que le rôle qu’il joue dans le collectif est assez réduit. 
C qu’il n’a toujours pas de permis de séjour. 
D qu’il ne réussit toujours pas à trouver un emploi qui lui convient. 
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B1 Instructies lezen 

 
Kan duidelijk geschreven, 
ondubbelzinnige instructies 
begrijpen. 

Turks 
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Je hebt een nieuwe videorecorder gekocht en je bent bezig met het 
programmeren van het apparaat. Je wilt het Turks instellen als taal voor zowel 
het uitleesvenster (de display) van de video als voor de kanalen van de TV. 

   Is dat mogelijk? 
Zo ja, citeer de zin die jouw antwoord bevestigt. 
Zo nee, antwoord “nee”. 
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Niveau: B2 
 
Beheersingsniveau: 
Kan artikelen en verslagen lezen die betrekking hebben op eigentijdse problemen, 
waarbij de schrijvers een bijzondere attitude of standpunt innemen. Kan eigentijds 
literair proza begrijpen. 
 
Tekstkenmerken receptief Strategieën 
 onderwerp 

Alledaagse onderwerpen en onderwerpen die 
aansluiten bij het eigen vakgebied. 
 
 woordgebruik en zinsbouw 

Er zijn geen beperkingen mits woordenboeken e.d. 
voorhanden zijn. 
 
 tekstindeling 

Er zijn geen beperkingen. 
 
 tekstlengte 

Speelt geen rol. 

 signalen herkennen en interpreteren 
Kan een variëteit aan strategieën gebruiken om 
tot tekstbegrip te komen, inclusief letten op 
hoofdpunten en begrip checken met gebruik van 
contextuele aanwijzingen. 
 
 hulpmiddelen 

Incidenteel gebruik van een woordenboek bij 
gespecialiseerde artikelen buiten het eigen 
gebied. 
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B2 Correspondentie 

lezen 
 

Kan brieven of e-mails over onderwerpen in de 
eigen interessesfeer met gemak lezen en snel de 
essentie vatten. 

Duits 

 
 
 

3p 11  Noteer de namen van de drie briefschrijvers die positief reageren op de vraag “Muss die 
deutsche Sprache gerettet werden?” 
 

 

Briefe an die Redaktion   
Zu „Muss die deutsche Sprache 
gerettet werden?“ in WELT am 
SONNTAG vom 11. Februar 
über ein von Politikern 
gefordertes Sprachschutzgesetz 
 
 
 
Die Art und Weise, wie in Ihrer 
Zeitung von so genannten Sach-
verständigen (vor allem auf der 
„Ja“-Seite) Sprache, Rechtschrei-
bung, Soziologie und eigene Ideo-
logie in einen Topf geworfen wer-
den, ist unerträglich. Ich würde 
diesen Herren eine der erhellenden, 
wissenschaftlich fundierten Lehrver-
anstaltungen bei Hartwig Franke am 
Institut für allgemeine Sprach-
wissenschaft an der Uni Münster ans 
Herz legen. 

Robert Memerung 
48147 Münster 

 
Was nützt eine saubere deutsche 
Sprache, wenn von Jahr zu Jahr 
immer weniger Menschen in 
Deutschland „deutsch“ sprechen? 

Dietmar Vespermann 
46119 Oberhausen 

 
Ich begrüße den Vorstoß der Poli-
tik, unsere Sprache zu schützen. 
Dieser Schutz muss sich aber 
auch auf die unselige Recht-
schreibreform erstrecken. 

Karin Kahlert 
22147 Hamburg 

 
„Überfremdung“, „Sprachschutz-
gesetz“ und so weiter. Es ist 
schon beeindruckend, wie hier 
Rassismus durch die Hintertür 
sichtbar wird. 

Rüdiger Stobbe 
52076 Aachen 

 

Der Verein Deutsche Sprache ist 
erfreut über die öffentliche Sym-
pathie der politischen Parteien. 
Also haben sich unsere bisherigen 
Bemühungen für unsere Sprache 
doch gelohnt. Wir stellen fest, 
dass eine zunehmende Zahl von 
Menschen, selbst Nichtdeutschen, 
sich uns anschließt. Wir sind 
keine Puristen. 

Franz Karl Burgmer 
Verein Deutsche Sprache e V. 

51429 Bergisch-Gladbach 
 
Der zu beobachtende Sprach-
Imperialismus führt meines Er-
achtens zu einer neuen Spaltung 
der Nation. In der ehemaligen 
DDR, wo die wenigsten Bürger 
Englisch gelernt haben, wird 
durch die Verhunzung des Deut-
schen von westlicher Seite eine 
neue „Sprach-Mauer“ durch 
Wirtschaft und Werbung errichtet. 
Was soll denn die alte Witwe 
Niedergesäß in Uecker-Randow 
an der polnischen Grenze zum 
Beispiel mit dem Imponiergefasel 
wie „The Future. Together Now!“  
einer großen deutschen Versiche-
rung anfangen? 

Rolf B. Sievers 
18292 Krakow am See 

 
Englisch ist nun einmal die Ver-
kehrssprache, in der die Völker 
dieser Erde sich heute unterhalten 
können. Für 341 Millionen Men-
schen ist Englisch die Mutter-
sprache, für weitere 300 Millio-
nen ist es die fließend beherrschte 
Zweitsprache. Anstatt gegen das 
Eindringen des Englischen zu 
opponieren, muss mehr getan 
werden, damit sich diese Sprache 
auch beim Durchschnittsbürger 
festsetzt. 

Michael Peters 

21244 Buchholz 
 
Zu Panik besteht kein Anlass. 
Dass unsere Umgangssprache zu-
nehmend mit Anglizismen durch-
setzt wird, ist wohl dem ober-
flächlichen, kurzlebigen Zeitgeist 
anzulasten. 

Arnold Haars 
31171 Nordstemmen 

 
Gesetze zur Vermeidung der 
Sprachverhunzung wirken lä-
cherlich und helfen nicht viel. 
Man sollte die Selbstreinigung 
einer lebenden Sprache nicht 
unterschätzen. Wer benutzt denn 
heute noch Worte wie „Trottoir“ 
oder „echauffieren“? 

Gernot Bauer 
34369 Hofgeismar 

 
 

Welt am Sonntag 
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B2 Oriënterend 

lezen 
Kan snel belangrijke detailinformatie vinden in 
lange en complexe teksten. 
 

Engels 

 
Mystery of Marlowe murder is solved 
 

by Amelia Hill 
 
THE DEATH of Christopher 
Marlowe is one of the most 
enduring mysteries of literary 
history. Now a new twist to the 
tale has been uncovered by an 
author who claims to know why 
the playwright was murdered. 
 Marlowe died at 29 in a 
tavern brawl. Historians have 
claimed his death was an 
accident, or a premeditated 
killing designed to protect a 
high-ranking member of the 
Elizabethan government. Some 
have even said the killing was 
faked to allow Marlowe to 
escape his political enemies. 
 New research, however, 
backs the theory that his death 
was ordered by the higher 
echelons of society – and 
claims to reveal the secret 
behind it. 
 Marlowe, a spy, counter-spy, 
atheist, homosexual and 
government critic, was fêted for 
his plays, including 
Tamburlaine, The Jew of Malta, 
Edward II and Dr Faustus. In 
the official version of his death, 
Marlowe was murdered in 1593 
after spending the day smoking 
and playing backgammon with 
Ingram Frizer, Nicholas Keres 
and Robert Poley in Deptford, 
south London. Shortly after the 
four had eaten supper, Marlowe 
and Frizer quarrelled over who 
was to pay the bill. Marlowe 
grabbed Frizer’s dagger, 
slashing at him wildly about the 

head. Frizer drove the dagger 
into Marlowe’s head, above the 
right eye. Death was 
instantaneous. 
 ‘It has come down to us as a 
brawl,’ said Mei Trow, a scholar 
and author of Who Killed Kit 
Marlowe? ‘Except it did not 
happen that way. It was an 
elaborate fabrication to cover 
up the murder.’ 
 The truth, Trow maintains, 
was discovered in a document 
in the British Museum, 
indicating that members of the 
then Privy Council, the highest 
court in the land, were atheists 
– a heresy in Elizabethan law 
that was punished with 
execution. 
 Trow believes Marlowe 
discovered the truth about four 
Council members: William 
Cecil, Baron Burghley; his son 
Robert Cecil; Lord Henry 
Howard and Baron Henry 
Carey Hunsdon. 
 ‘Marlowe had evidence of 
their heretical and 
blasphemous views,’ Trow said. 
‘Exactly how he found out we 
cannot know, but as the winter 
of 1592-93 turned into spring 
Marlowe was becoming ever 
more outrageous.’ 
 In January 1593 Edward II 
was performed, slipping past 
the censor, despite a general 
acknowledgement that Marlowe 
had used the play to hint at his 
knowledge. ‘The play’s Edward 
II is clearly used to symbolise 
Elizabeth, while Burghley and 
the Cecil clan are represented 

by Gaveston,’ said Trow. ‘Could 
there be a clearer denunciation 
of the Machiavellians who ran 
Elizabethan England? 
 The four subjects of his 
taunts, Trow maintains, had to 
silence Marlowe ‘because of 
what he knew’. Frizer, Keres 
and Poley were promised 
immunity from prosecution if 
they carried out the murder, a 
claim supported by the fact that 
all were cleared after a short 
trial and granted titles and 
positions of wealth and 
influence. 
 Trow said: ‘Marlowe was a 
maverick, a rebel, a whistle-
blower. In the paranoia of the 
Elizabethan police state, great 
men bent the law to their own 
ends. Many suffered as a 
result; Marlowe was only the 
most famous of them.’ 

‘The Observer’ 

 
“Mystery of Marlowe murder is solved” (titel) 
Je vraagt je af waarom Marlowe werd vermoord. 
Welke uiteenzetting geeft het artikel? 
 
 

Christopher Marlowe’s portrait at 
Corpus Christi College, Cambridge 
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B2 Lezen om 
informatie op te 
doen 
 

Kan teksten begrijpen over actuele 
onderwerpen waarin de schrijver een 
bepaald standpunt inneemt. 

Engels 

 
Power of the pocket 
 
IT WAS only a small down-page news item. It may even 
have slipped your attention entirely. And yet it was a 
major victory for the power of ordinary people against 
the great multinational juggernauts of profit and power. 
On Thursday one of America’s biggest soya producers 5 
told US farmers for the first time to begin segregating 
genetically modified strains from conventional soya – a 
move that they had previously insisted was technolo-
gically too difficult. The day before, Britain’s biggest 
chicken producer had announced that it was to stop 10 
lacing its animal feed with antibiotics to make its birds 
grow faster. 
 The common factor? Both said they were 
responding to consumer pressure. Customers, it seemed, 
felt so strongly about the need to choose that they were 15 
prepared to go without rather than just accept what 
bullying companies sought to impose on people and 
governments alike. Multinational firms may be so 
powerful that they can afford to ignore governments and 
democratic sentiment alike. But the pound in our pockets 20 
is an economic vote. When we use that en masse, it 
seems even the multinationals have to listen. 
 ‘The Independent on Sunday
 
 
 
“On Thursday … conventional soya” (lines 5-7) 

   How is this fact presented in the article? 
A As a logical step in a recent chain of agricultural innovations. 
B As an event that meant less than the newspapers had suggested. 
C As an important scientific breakthrough that few people know about. 
D As a significant development that got hardly any media coverage. 

  
 
“the pound in our pockets is an economic vote” (regels 20-21) 

   Leg uit wat de schrijver hiermee bedoelt. 
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2 Schrijfvaardigheid (geldt alleen voor Engels) 
 
Hieronder vindt u een voorbeeld van een opgave van het CSE Schrijfvaardigheid 
 
SCHRIJFOPDRACHT: SAINSBURY’S 
 
Inleiding 
 
Tijdens een vakantie met je familie in Zuid-Engeland ben je in de supermarkt Sainsbury’s geweest. Je 
hebt daar een van hun folders (zie tekst 10) gekregen. Je bent fel tegen het testen van 
cosmeticaproducten op dieren en vindt dat dat al lang verboden had moeten zijn. 
Het standpunt dat Sainsbury’s heeft over dierproeven spreekt je erg aan en je zou over dit onderwerp 
op school een presentatie willen houden om het ook meer onder de aandacht van je klasgenoten te 
brengen. Je wilt meer informatie en dus schrijf je een brief aan de hoofdvestiging van Sainsbury’s. Het 
adres is: 
Sainsbury’s 
Stamford Street 
London 
SE1 9LL 
Great Britain 
 
13p    
 
Opdracht 
Schrijf de brief (in het Engels!) naar het bovenvermelde adres. 
 
Gebruik de informatie uit de inleiding bij het uitwerken van de volgende punten: 
• Vermeld wie je bent en waar je woont. 
• Schrijf wanneer je aan informatie gekomen bent over Sainsbury’s campagne tegen dierproeven en 
• wat je vindt van Sainsbury’s campagne. 
• Schrijf dat je je ergert …  
• omdat dierproeven nog steeds toegepast worden en 
• dat je een presentatie wilt houden over dit onderwerp. 
• Vraag of er in Nederland ook winkels van Sainsbury’s zijn … 
• omdat je graag iemand zou interviewen voor je presentatie. 
• Schrijf een passende slotzin. 
 
Aanwijzingen 
Maak een logische alinea-indeling en sla na elke alinea een regel over. 
Denk aan je eigen adres en dat van Sainsbury’s, de datum, de aanhef en de afsluiting. 
(Om je te helpen staat op de volgende pagina een lijstje met adresconventies.) 
Gebruik tussen 100 en 140 woorden: datum, adres en aanhef tellen niet mee. 
Noteer het aantal woorden van de inhoud van de brief linksboven in de marge. 
 
Beoordeling 
Bij de beoordeling wordt er niet alleen op gelet of je taalfouten gemaakt hebt, maar ook of je brief een 
goedlopend geheel is. Verder wordt beoordeeld of je alle elementen (9) van de opdracht hebt 
uitgevoerd. Je mag ook best zelf iets (zinvols) toevoegen, maar schrijf niet veel minder dan 100 of veel 
meer dan 140 woorden. 
 
SUCCES! 
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Geglobaliseerd examenprogramma 
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2.2 Franse taal 
 
  BB KB GL/TL 
MVT/K/1 Oriëntatie op leren en werken 

 
   

1. De kandidaat kan zich oriënteren op de eigen loopbaan en 
het belang van de Moderne Vreemde Talen in de 
maatschappij. 
 

X X X 

MVT/K/2 Basisvaardigheden 
 

   

2. De kandidaat kan basisvaardigheden toepassen die 
betrekking hebben op communiceren, samenwerken en 
informatie verwerven, verwerken en presenteren. 
 

X X X 

MVT/K/3 Leervaardigheden in de Moderne Vreemde Talen 
 

CE CE CE 

3. De kandidaat kan strategische vaardigheden toepassen die 
bijdragen tot: 

− het bereiken van verschillende lees-, schrijf-, luister- en 
kijk-, en spreek-en gespreksdoelen 

− de bevordering van het eigen taalleerproces 
− het compenseren van eigen tekortschietende taalkennis 

of communicatieve kennis. 
− kennis van land en samenleving toepassen bij het 

herkennen van cultuuruitingen 
 

X X X 

MVT/K/4 Leesvaardigheid 
 

CE CE CE 

4. De kandidaat kan: 
− aangeven welke relevante informatie een tekst bevat, 

gegeven een bepaalde informatiebehoefte 
− de hoofdgedachte van een tekst(gedeelte) aangeven 
− de betekenis van belangrijke elementen van een tekst 

aangeven 
− gegevens uit één of meer teksten met elkaar vergelijken 

en daaruit conclusies trekken 
− verbanden tussen delen van een tekst aangeven. 
 

X X X 

MVT/K/5 Luister- en kijkvaardigheid 28 
 

CE CE CE 

5. De kandidaat kan: 
− aangeven welke relevante informatie een tekst bevat, 

gegeven een bepaalde informatiebehoefte 
− de hoofdgedachte van een tekst(gedeelte) aangeven 
− de betekenis van belangrijke elementen van een tekst 

aangeven 
− anticiperen op het meest waarschijnlijke vervolg van 

een gesprek. 
 

X X X 

                                                           
28 De Cevo kan bepalen dat het centraal examen geen betrekking heeft op MVT/K/5; deze bepaling 
kan per leerweg verschillen. 
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  BB KB GL/TL 
MVT/K/6 Gespreksvaardigheid 

 
   

6. De kandidaat kan: 
− adequaat reageren in veel voorkomende sociale 

contacten, zoals begroeten 
− informatie geven en vragen 
− naar een mening/oordeel vragen en een 

mening/oordeel geven 
− uitdrukking geven aan en vragen naar 

(persoonlijke) gevoelens 
− een persoon, object of gebeurtenis, ook uit het verleden 

en in de toekomst, beschrijven. 
 

X X X 

MVT/K/7 Schrijfvaardigheid 29 
 

CE CE CE 

7. De kandidaat kan: 
− (persoonlijke) gegevens verstrekken 
− een kort bedankje, groet of goede wensen schriftelijk 

overbrengen 
− een briefje schrijven om informatie te vragen of te 

geven, om verzoeken of voorstellen te doen of daarop 
te reageren, om gevoelens te uiten en ernaar te vragen 

− op eenvoudig niveau briefconventies gebruiken.  
 

X X X 

MVT/V/1 
 

Leesvaardigheid 
 

   

8. De kandidaat kan: 
− het gebruik van speciale stijlmiddelen herkennen 
− conclusies trekken met betrekking tot het schrijfdoel, de 

opvattingen, de gevoelens van de auteur en tot het 
beoogde publiek. 

 

  X 

MVT/V/2 
 

Schrijfvaardigheid nvt nvt nvt 

9.  
 

   

MVT/V/3 Kennis van land en samenleving 
 

  CE 

10. De kandidaat kan kennis van land en samenleving rond 
bepaalde onderwerpen toepassen bij het herkennen en 
interpreteren van cultuuruitingen die specifiek zijn voor het 
taalgebied of daarmee in directe relatie staan. 
 

  X 

                                                           
29 De Cevo kan bepalen dat het centraal examen geen betrekking heeft op MVT/K/7; deze bepaling 
kan per leerweg verschillen. 
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  BB KB GL/TL 

MVT/V/4 Verwerven, verwerken en verstrekken van informatie 
 

   

11. De kandidaat kan zelfstandig informatie verwerven, 
verwerken en verstrekken in het kader van het 
sectorwerkstuk. 
 

  X 

MVT/V/5 Vaardigheden in samenhang 
 

  CE 

12. De kandidaat kan de vaardigheden uit het kerndeel in 
samenhang toepassen. 
 

  X 
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2.3 Duitse taal 
 
  BB KB GL/TL 
MVT/K/1 Oriëntatie op leren en werken 

 
   

1. De kandidaat kan zich oriënteren op de eigen loopbaan en 
het belang van de Moderne Vreemde Talen in de 
maatschappij. 
 

X X X 

MVT/K/2 Basisvaardigheden 
 

   

2. De kandidaat kan basisvaardigheden toepassen die 
betrekking hebben op communiceren, samenwerken en 
informatie verwerven, verwerken en presenteren. 
 

X X X 

MVT/K/3 Leervaardigheden in de Moderne Vreemde Talen 
 

CE CE CE 

3. De kandidaat kan strategische vaardigheden toepassen die 
bijdragen tot: 

− het bereiken van verschillende lees-, schrijf-, luister- en 
kijk-, en spreek-en gespreksdoelen 

− de bevordering van het eigen taalleerproces 
− het compenseren van eigen tekortschietende taalkennis 

of communicatieve kennis. 
− kennis van land en samenleving toepassen bij het 

herkennen van cultuuruitingen 
 

X X X 

MVT/K/4 Leesvaardigheid 
 

CE CE CE 

4. De kandidaat kan: 
− aangeven welke relevante informatie een tekst bevat, 

gegeven een bepaalde informatiebehoefte 
− de hoofdgedachte van een tekst(gedeelte) aangeven 
− de betekenis van belangrijke elementen van een tekst 

aangeven 
− gegevens uit één of meer teksten met elkaar vergelijken 

en daaruit conclusies trekken 
− verbanden tussen delen van een tekst aangeven. 
 

X X X 

MVT/K/5 Luister- en kijkvaardigheid 30 
 

CE CE CE 

5. De kandidaat kan: 
− aangeven welke relevante informatie een tekst bevat, 

gegeven een bepaalde informatiebehoefte 
− de hoofdgedachte van een tekst(gedeelte) aangeven 
− de betekenis van belangrijke elementen van een tekst 

aangeven 
− anticiperen op het meest waarschijnlijke vervolg van 

een gesprek. 
 

X X X 

                                                           
30 De Cevo kan bepalen dat het centraal examen geen betrekking heeft op MVT/K/5; deze bepaling 
kan per leerweg verschillen. 
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  BB KB GL/TL 
MVT/K/6 Gespreksvaardigheid 

 
   

6. De kandidaat kan: 
− adequaat reageren in veel voorkomende sociale 

contacten, zoals begroeten 
− informatie geven en vragen 
− naar een mening/oordeel vragen en een 

mening/oordeel geven 
− uitdrukking geven aan en vragen naar 

(persoonlijke) gevoelens 
− een persoon, object of gebeurtenis, ook uit het verleden 

en in de toekomst, beschrijven. 
 

X X X 

MVT/K/7 Schrijfvaardigheid 31 
 

CE CE CE 

7. De kandidaat kan: 
− (persoonlijke) gegevens verstrekken 
− een kort bedankje, groet of goede wensen schriftelijk 

overbrengen 
− een briefje schrijven om informatie te vragen of te 

geven, om verzoeken of voorstellen te doen of daarop 
te reageren, om gevoelens te uiten en ernaar te vragen 

− op eenvoudig niveau briefconventies gebruiken.  
 

X X X 

MVT/V/1 
 

Leesvaardigheid 
 

   

8. De kandidaat kan: 
− het gebruik van speciale stijlmiddelen herkennen 
− conclusies trekken met betrekking tot het schrijfdoel, de 

opvattingen, de gevoelens van de auteur en tot het 
beoogde publiek. 

 

  X 

MVT/V/2 
 

Schrijfvaardigheid nvt nvt nvt 

9.     
MVT/V/3 Kennis van land en samenleving 

 
  CE 

10. De kandidaat kan kennis van land en samenleving rond 
bepaalde onderwerpen toepassen bij het herkennen en 
interpreteren van cultuuruitingen die specifiek zijn voor het 
taalgebied of daarmee in directe relatie staan. 
 

  X 

                                                           
31 De Cevo kan bepalen dat het centraal examen geen betrekking heeft op MVT/K/7; deze bepaling 
kan per leerweg verschillen. 
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  BB KB GL/TL 

MVT/V/4 Verwerven, verwerken en verstrekken van informatie 
 

   

11. De kandidaat kan zelfstandig informatie verwerven, 
verwerken en verstrekken in het kader van het 
sectorwerkstuk. 
 

  X 

MVT/V/5 Vaardigheden in samenhang 
 

  CE 

12. De kandidaat kan de vaardigheden uit het kerndeel in 
samenhang toepassen. 
 

  X 
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2.4 Engelse taal 
 
  BB KB GL/TL 
MVT/K/1 Oriëntatie op leren en werken 

 
   

1. De kandidaat kan zich oriënteren op de eigen loopbaan en 
het belang van de Moderne Vreemde Talen in de 
maatschappij. 
 

X X X 

MVT/K/2 Basisvaardigheden 
 

   

2. De kandidaat kan basisvaardigheden toepassen die 
betrekking hebben op communiceren, samenwerken en 
informatie verwerven, verwerken en presenteren. 
 

X X X 

MVT/K/3 Leervaardigheden in de Moderne Vreemde Talen 
 

CE CE CE 

3. De kandidaat kan strategische vaardigheden toepassen die 
bijdragen tot: 

− het bereiken van verschillende lees-, schrijf-, luister- en 
kijk-, en spreek-en gespreksdoelen 

− de bevordering van het eigen taalleerproces 
− het compenseren van eigen tekortschietende taalkennis 

of communicatieve kennis. 
− kennis van land en samenleving toepassen bij het 

herkennen van cultuuruitingen 
 

X X X 

MVT/K/4 Leesvaardigheid 
 

CE CE CE 

4. De kandidaat kan: 
− aangeven welke relevante informatie een tekst bevat, 

gegeven een bepaalde informatiebehoefte 
− de hoofdgedachte van een tekst(gedeelte) aangeven 
− de betekenis van belangrijke elementen van een tekst 

aangeven 
− gegevens uit één of meer teksten met elkaar vergelijken 

en daaruit conclusies trekken 
− verbanden tussen delen van een tekst aangeven. 
 

X X X 

MVT/K/5 Luister- en kijkvaardigheid 32 
 

CE CE CE 

5. De kandidaat kan: 
− aangeven welke relevante informatie een tekst bevat, 

gegeven een bepaalde informatiebehoefte 
− de hoofdgedachte van een tekst(gedeelte) aangeven 
− de betekenis van belangrijke elementen van een tekst 

aangeven 
− anticiperen op het meest waarschijnlijke vervolg van 

een gesprek. 
 

X X X 

                                                           
32 De Cevo kan bepalen dat het centraal examen geen betrekking heeft op MVT/K/5; deze bepaling 
kan per leerweg verschillen. 
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  BB KB GL/TL 
MVT/K/6 Gespreksvaardigheid 

 
   

6. De kandidaat kan: 
− adequaat reageren in veel voorkomende sociale 

contacten, zoals begroeten 
− informatie geven en vragen 
− naar een mening/oordeel vragen en een 

mening/oordeel geven 
− uitdrukking geven aan en vragen naar 

(persoonlijke) gevoelens 
− een persoon, object of gebeurtenis, ook uit het verleden 

en in de toekomst, beschrijven. 
 

X X X 

MVT/K/7 Schrijfvaardigheid 33 
 

CE CE CE 

7. De kandidaat kan: 
− (persoonlijke) gegevens verstrekken 
− een kort bedankje, groet of goede wensen schriftelijk 

overbrengen 
− een briefje schrijven om informatie te vragen of te 

geven, om verzoeken of voorstellen te doen of daarop 
te reageren, om gevoelens te uiten en ernaar te vragen 

− op eenvoudig niveau briefconventies gebruiken.  
 

X X X 

MVT/V/1 
 

Leesvaardigheid 
 

  CE 

8. De kandidaat kan: 
− het gebruik van speciale stijlmiddelen herkennen 
− conclusies trekken met betrekking tot het schrijfdoel, de 

opvattingen, de gevoelens van de auteur en tot het 
beoogde publiek. 

 

  X 

MVT/V/2 
 

Schrijfvaardigheid 
 

  CE 

9. De kandidaat kan een formele brief schrijven om informatie 
te vragen of om iets te arrangeren of af te zeggen. 
 

  X 

MVT/V/3 Kennis van land en samenleving 
 

nvt nvt nvt 

10. De kandidaat kan kennis van land en samenleving rond 
bepaalde onderwerpen toepassen bij het herkennen en 
interpreteren van cultuuruitingen die specifiek zijn voor het 
taalgebied of daarmee in directe relatie staan. 
 

   

                                                           
33 De Cevo kan bepalen dat het centraal examen geen betrekking heeft op MVT/K/7; deze bepaling 
kan per leerweg verschillen. 
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  BB KB GL/TL 

MVT/V/4 Verwerven, verwerken en verstrekken van informatie 
 

   

11. De kandidaat kan zelfstandig informatie verwerven, 
verwerken en verstrekken in het kader van het 
sectorwerkstuk. 
 

  X 

MVT/V/5 Vaardigheden in samenhang 
 

  CE 

12. De kandidaat kan de vaardigheden uit het kerndeel in 
samenhang toepassen. 
 

  X 
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2.5 Spaanse taal 
 
  BB KB GL/TL 
MVT/K/1 Oriëntatie op leren en werken 

 
   

1. De kandidaat kan zich oriënteren op de eigen loopbaan en 
het belang van de Moderne Vreemde Talen in de 
maatschappij. 
 

X X X 

MVT/K/2 Basisvaardigheden 
 

   

2. De kandidaat kan basisvaardigheden toepassen die 
betrekking hebben op communiceren, samenwerken en 
informatie verwerven, verwerken en presenteren. 
 

X X X 

MVT/K/3 Leervaardigheden in de Moderne Vreemde Talen 
 

CE CE CE 

3. De kandidaat kan strategische vaardigheden toepassen die 
bijdragen tot: 

− het bereiken van verschillende lees-, schrijf-, luister- en 
kijk-, en spreek-en gespreksdoelen 

− de bevordering van het eigen taalleerproces 
− het compenseren van eigen tekortschietende taalkennis 

of communicatieve kennis. 
− kennis van land en samenleving toepassen bij het 

herkennen van cultuuruitingen 
 

X X X 

MVT/K/4 Leesvaardigheid 
 

CE CE CE 

4. De kandidaat kan: 
− aangeven welke relevante informatie een tekst bevat, 

gegeven een bepaalde informatiebehoefte 
− de hoofdgedachte van een tekst(gedeelte) aangeven 
− de betekenis van belangrijke elementen van een tekst 

aangeven 
− gegevens uit één of meer teksten met elkaar vergelijken 

en daaruit conclusies trekken 
− verbanden tussen delen van een tekst aangeven. 
 

X X X 

MVT/K/5 Luister- en kijkvaardigheid 34 
 

CE CE CE 

5. De kandidaat kan: 
− aangeven welke relevante informatie een tekst bevat, 

gegeven een bepaalde informatiebehoefte 
− de hoofdgedachte van een tekst(gedeelte) aangeven 
− de betekenis van belangrijke elementen van een tekst 

aangeven 
− anticiperen op het meest waarschijnlijke vervolg van 

een gesprek. 
 

X X X 

                                                           
34 De Cevo kan bepalen dat het centraal examen geen betrekking heeft op MVT/K/5; deze bepaling 
kan per leerweg verschillen. 
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  BB KB GL/TL 
MVT/K/6 Gespreksvaardigheid 

 
   

6. De kandidaat kan: 
− adequaat reageren in veel voorkomende sociale 

contacten, zoals begroeten 
− informatie geven en vragen 
− naar een mening/oordeel vragen en een 

mening/oordeel geven 
− uitdrukking geven aan en vragen naar 

(persoonlijke) gevoelens 
− een persoon, object of gebeurtenis, ook uit het verleden 

en in de toekomst, beschrijven. 
 

X X X 

MVT/K/7 Schrijfvaardigheid 35 
 

CE CE CE 

7. De kandidaat kan: 
− (persoonlijke) gegevens verstrekken 
− een kort bedankje, groet of goede wensen schriftelijk 

overbrengen 
− een briefje schrijven om informatie te vragen of te 

geven, om verzoeken of voorstellen te doen of daarop 
te reageren, om gevoelens te uiten en ernaar te vragen 

− op eenvoudig niveau briefconventies gebruiken.  
 

X X X 

MVT/V/1 
 

Leesvaardigheid 
 

   

8. De kandidaat kan: 
− het gebruik van speciale stijlmiddelen herkennen 
− conclusies trekken met betrekking tot het schrijfdoel, de 

opvattingen, de gevoelens van de auteur en tot het 
beoogde publiek. 

 

  X 

MVT/V/2 
 

Schrijfvaardigheid nvt nvt nvt 

9.     
MVT/V/3 Kennis van land en samenleving 

 
  CE 

10. De kandidaat kan kennis van land en samenleving rond 
bepaalde onderwerpen toepassen bij het herkennen en 
interpreteren van cultuuruitingen die specifiek zijn voor het 
taalgebied of daarmee in directe relatie staan. 
 

  X 

                                                           
35 De Cevo kan bepalen dat het centraal examen geen betrekking heeft op MVT/K/7; deze bepaling 
kan per leerweg verschillen. 
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  BB KB GL/TL 

MVT/V/4 Verwerven, verwerken en verstrekken van informatie 
 

   

11. De kandidaat kan zelfstandig informatie verwerven, 
verwerken en verstrekken in het kader van het 
sectorwerkstuk. 
 

  X 

MVT/V/5 Vaardigheden in samenhang 
 

  CE 

12. De kandidaat kan de vaardigheden uit het kerndeel in 
samenhang toepassen. 
 

  X 
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2.6 Turkse taal 
 
  BB KB GL/TL 
MVT/K/1 Oriëntatie op leren en werken 

 
   

1. De kandidaat kan zich oriënteren op de eigen loopbaan en 
het belang van de Moderne Vreemde Talen in de 
maatschappij. 
 

X X X 

MVT/K/2 Basisvaardigheden 
 

   

2. De kandidaat kan basisvaardigheden toepassen die 
betrekking hebben op communiceren, samenwerken en 
informatie verwerven, verwerken en presenteren. 
 

X X X 

MVT/K/3 Leervaardigheden in de Moderne Vreemde Talen 
 

CE CE CE 

3. De kandidaat kan strategische vaardigheden toepassen die 
bijdragen tot: 

− het bereiken van verschillende lees-, schrijf-, luister- en 
kijk-, en spreek-en gespreksdoelen 

− de bevordering van het eigen taalleerproces 
− het compenseren van eigen tekortschietende taalkennis 

of communicatieve kennis. 
− kennis van land en samenleving toepassen bij het 

herkennen van cultuuruitingen 
 

X X X 

MVT/K/4 Leesvaardigheid 
 

CE CE CE 

4. De kandidaat kan: 
− aangeven welke relevante informatie een tekst bevat, 

gegeven een bepaalde informatiebehoefte 
− de hoofdgedachte van een tekst(gedeelte) aangeven 
− de betekenis van belangrijke elementen van een tekst 

aangeven 
− gegevens uit één of meer teksten met elkaar vergelijken 

en daaruit conclusies trekken 
− verbanden tussen delen van een tekst aangeven. 
 

X X X 

MVT/K/5 Luister- en kijkvaardigheid 36 
 

CE CE CE 

5. De kandidaat kan: 
− aangeven welke relevante informatie een tekst bevat, 

gegeven een bepaalde informatiebehoefte 
− de hoofdgedachte van een tekst(gedeelte) aangeven 
− de betekenis van belangrijke elementen van een tekst 

aangeven 
− anticiperen op het meest waarschijnlijke vervolg van 

een gesprek. 
 

X X X 

                                                           
36 De Cevo kan bepalen dat het centraal examen geen betrekking heeft op MVT/K/5; deze bepaling 
kan per leerweg verschillen 
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  BB KB GL/TL 
MVT/K/6 Gespreksvaardigheid 

 
   

6. De kandidaat kan: 
− adequaat reageren in veel voorkomende sociale 

contacten, zoals begroeten 
− informatie geven en vragen 
− naar een mening/oordeel vragen en een 

mening/oordeel geven 
− uitdrukking geven aan en vragen naar 

(persoonlijke) gevoelens 
− een persoon, object of gebeurtenis, ook uit het verleden 

en in de toekomst, beschrijven. 
 

X X X 

MVT/K/7 Schrijfvaardigheid 37 
 

CE CE CE 

7. De kandidaat kan: 
− (persoonlijke) gegevens verstrekken 
− een kort bedankje, groet of goede wensen schriftelijk 

overbrengen 
− een briefje schrijven om informatie te vragen of te 

geven, om verzoeken of voorstellen te doen of daarop 
te reageren, om gevoelens te uiten en ernaar te vragen 

− op eenvoudig niveau briefconventies gebruiken.  
 

X X X 

MVT/V/1 
 

Leesvaardigheid 
 

   

8. De kandidaat kan: 
− het gebruik van speciale stijlmiddelen herkennen 
− conclusies trekken met betrekking tot het schrijfdoel, de 

opvattingen, de gevoelens van de auteur en tot het 
beoogde publiek. 

 

  X 

MVT/V/2 
 

Schrijfvaardigheid nvt nvt nvt 

9.     
MVT/V/3 Kennis van land en samenleving 

 
  CE 

10. De kandidaat kan kennis van land en samenleving rond 
bepaalde onderwerpen toepassen bij het herkennen en 
interpreteren van cultuuruitingen die specifiek zijn voor het 
taalgebied of daarmee in directe relatie staan. 
 

  X 

                                                           
37 De Cevo kan bepalen dat het centraal examen geen betrekking heeft op MVT/K/7; deze bepaling 
kan per leerweg verschillen. 
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  BB KB GL/TL 

MVT/V/4 Verwerven, verwerken en verstrekken van informatie 
 

   

11. De kandidaat kan zelfstandig informatie verwerven, 
verwerken en verstrekken in het kader van het 
sectorwerkstuk. 
 

  X 

MVT/V/5 Vaardigheden in samenhang 
 

  CE 

12. De kandidaat kan de vaardigheden uit het kerndeel in 
samenhang toepassen. 
 

  X 
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2.7 Arabische taal 
 
  BB KB GL/TL 
MVT/K/1 Oriëntatie op leren en werken 

 
   

1. De kandidaat kan zich oriënteren op de eigen loopbaan en 
het belang van de Moderne Vreemde Talen in de 
maatschappij. 
 

X X X 

MVT/K/2 Basisvaardigheden 
 

   

2. De kandidaat kan basisvaardigheden toepassen die 
betrekking hebben op communiceren, samenwerken en 
informatie verwerven, verwerken en presenteren. 
 

X X X 

MVT/K/3 Leervaardigheden in de Moderne Vreemde Talen 
 

CE CE CE 

3. De kandidaat kan strategische vaardigheden toepassen die 
bijdragen tot: 

− het bereiken van verschillende lees-, schrijf-, luister- en 
kijk-, en spreek-en gespreksdoelen 

− de bevordering van het eigen taalleerproces 
− het compenseren van eigen tekortschietende taalkennis 

of communicatieve kennis. 
− kennis van land en samenleving toepassen bij het 

herkennen van cultuuruitingen 
 

X X X 

MVT/K/4 Leesvaardigheid 
 

CE CE CE 

4. De kandidaat kan: 
− aangeven welke relevante informatie een tekst bevat, 

gegeven een bepaalde informatiebehoefte 
− de hoofdgedachte van een tekst(gedeelte) aangeven 
− de betekenis van belangrijke elementen van een tekst 

aangeven 
− gegevens uit één of meer teksten met elkaar vergelijken 

en daaruit conclusies trekken 
− verbanden tussen delen van een tekst aangeven. 
 

X X X 

MVT/K/5 Luister- en kijkvaardigheid 38 
 

CE CE CE 

5. De kandidaat kan: 
− aangeven welke relevante informatie een tekst bevat, 

gegeven een bepaalde informatiebehoefte 
− de hoofdgedachte van een tekst(gedeelte) aangeven 
− de betekenis van belangrijke elementen van een tekst 

aangeven 
− anticiperen op het meest waarschijnlijke vervolg van 

een gesprek. 
 

X X X 

                                                           
38 De Cevo kan bepalen dat het centraal examen geen betrekking heeft op MVT/K/5; deze bepaling 
kan per leerweg verschillen 
 



examenprogramma moderne vreemde talen BB – KB – GT – mei 2007 89

 
  BB KB GL/TL 
MVT/K/6 Gespreksvaardigheid 

 
   

6. De kandidaat kan: 
− adequaat reageren in veel voorkomende sociale 

contacten, zoals begroeten 
− informatie geven en vragen 
− naar een mening/oordeel vragen en een 

mening/oordeel geven 
− uitdrukking geven aan en vragen naar 

(persoonlijke) gevoelens 
− een persoon, object of gebeurtenis, ook uit het verleden 

en in de toekomst, beschrijven. 
 

X X X 

MVT/K/7 Schrijfvaardigheid nvt nvt nvt 
7.     

MVT/V/1 
 

Leesvaardigheid 
 

   

8. De kandidaat kan: 
− het gebruik van speciale stijlmiddelen herkennen 
− conclusies trekken met betrekking tot het schrijfdoel, de 

opvattingen, de gevoelens van de auteur en tot het 
beoogde publiek. 

 

  X 

MVT/V/2 
 

Schrijfvaardigheid nvt nvt nvt 

9.     
MVT/V/3 Kennis van land en samenleving 

 
  CE 

10. De kandidaat kan kennis van land en samenleving rond 
bepaalde onderwerpen toepassen bij het herkennen en 
interpreteren van cultuuruitingen die specifiek zijn voor het 
taalgebied of daarmee in directe relatie staan. 
 

  X 

MVT/V/4 Verwerven, verwerken en verstrekken van informatie 
 

   

11. De kandidaat kan zelfstandig informatie verwerven, 
verwerken en verstrekken in het kader van het 
sectorwerkstuk. 
 

  X 

MVT/V/5 Vaardigheden in samenhang 
 

  CE 

12. De kandidaat kan de vaardigheden uit het kerndeel in 
samenhang toepassen. 
 

  X 

 
 


