Nederlands leren: Wie? Wat? Waar? Wanneer?
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Je volgt een debat zonder duidelijke structuur.
Je begrijpt een lezing over onbekende onderwerpen.
Je discussieert in onbekende groep over ingewikkelde, nieuwe thema’s.
Je spreekt vloeiend in een onbekende groep. Je zoekt niet meer naar uitdrukkingen.
Je formuleert meningen en ideeën met precisie.
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B2 Vantage
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Wat k a n j e ?
•• Je begrijpt de essentie van een speech van de burgemeester.
•• Je begrijpt het nieuws op de televisie.
•• Je legt aan de balie van de gemeente uit wat het probleem is bij het invullen
van een formulier.
•• Je verwoordt duidelijke argumenten in een overleg met bekenden.
•• Je maakt nauwelijks fouten. Heel soms haper je nog even.
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B1 Threshold
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Wat k a n j e ?
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Je vertelt over een reis.
Je volgt de hoofdlijnen van een presentatie.
Je geeft kort je mening tijdens een wijkvergadering.
Je vraagt zelf je paspoort aan aan de balie van de gemeente.
Je spreekt redelijk correct en duidelijk.
Soms haper je en neem je een pauze.
Hulp van de gesprekspartner: spreek duidelijk, niet te snel en
gebruik correct Nederlands.
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A2 Waystage
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Wat k a n j e ?
•• Je voert korte, sociale gesprekjes.
•• Je geeft basisinfo over je werk, je omgeving,
je opleiding, …
•• Je spreekt langzaam en met een sterk accent.
•• Hulp van de gesprekspartner is ook hier nog
cruciaal: spreek langzaam en duidelijk, help
het gesprek op gang te houden.
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A1 Breakthrough
1.1

Wat k a n j e ?
•• Je stelt jezelf voor: wie je bent,
hoe oud je bent, waar je woont, of je
kinderen hebt, …
•• Je spreekt langzaam met een sterk en
vaak moeilijk verstaanbaar accent.
•• Hulp van de gesprekspartner is hier
cruciaal: spreek langzaam en duidelijk.
Herhaal, stel bijvragen, herformuleer.

Deze infographic is een initiatief van Huis van het Nederlands provincie Antwerpen vzw.
Het legt de focus op de mondelinge vaardigheden. In het schema zie je de gemiddelde
termijnen van standaardtrajecten bij verschillende aanbieders NT2. Er is een hele variatie
aan NT2-trajecten: voor het juiste aanbod NT2 in jouw regio kan je terecht bij de Huizen
van het Nederlands. www.huizenvanhetnederlands.be.
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1.2

1.1

Th. 1 (2.1)

•• Hij spreekt langzaam
en met een duidelijk,
soms minder goed
verstaanbaar accent. Hij
maakt nog veel fouten.

•• Hij spreekt langzaam
en met een sterk, vaak
moeilijk verstaanbaar
accent. Hij maakt nog
zeer veel fouten.

•• Over vertrouwde zaken:
familie, werk, winkelen.

•• Hij kan spreken over typische reissituaties.

•• Je houdt het gesprek
op gang.

•• Je helpt je gesprekspartner, je stelt
veel bijvragen en
herformuleert.

•• Hij kan korte sociale
gesprekjes voeren.

•• Hij kan basisinfo geven
over werk, omgeving,
opleiding, winkelen.

•• Hij kan zichzelf
voorstellen.

•• Hij kan persoonlijke
gegevens geven.

Wat betekent dit in de praktijk?

•• Je spreekt langzaam en
duidelijk.

•• Je spreekt heel
langzaam en duidelijk.

Th. 3 (2.3)

Th. 4 (2.4)

•• Over vertrouwde zaken:
familie, hobby’s, werk, actualiteit,… .

•• Hij spreekt redelijk correct. De boodschap is duidelijk
ondanks haperingen en pauzes.

•• Hij kan ervaringen, gebeurtenissen, dromen, ambitie,…
beschrijven.

•• Hij kan onvoorbereid een gesprek voeren, waar hij dan de
hoofdpunten van begrijpt.

•• Hij kan korte argumenten geven voor zijn mening.

•• Hij kan aan de balie een paspoort aanvragen.

•• Hij kan tijdens een wijkvergadering een mening geven.

•• Hij kan de hoofdlijnen volgen van een presentatie.

•• Je gebruikt standaardtaal.

•• Je spreekt duidelijk, niet te snel.

Wat is je houding als Nederlandstalige gesprekspartner?

•• Over vertrouwde zaken:
zichzelf, familie.

Waarover gaat het gesprek?

•• Hij begrijpt en gebruikt
alledaagse woorden en
uitdrukkingen.

•• Hij begrijpt en gebruikt
alledaagse woorden en
basiszinnen.

Th. 2 (2.2)

B1 • Threshold

Wat begrijpt de anderstalige? Hoe drukt hij zich uit?

A2 • Waystage

A1 • Breakthrough
Vantage 2 (3.2)

Eff.2 (4.2)

•• Hij kan in een overleg argumenten
tegen een nieuw sportveld duidelijk
verwoorden.

•• Hij kan bij een inspraakavond van
de gemeente discussiëren over
ingewikkelde, onbekende zaken.

•• Hij kan een lezing begrijpen over
onbekende onderwerpen.
•• Hij kan het nieuws op TV begrijpen.
•• Hij kan bij de balie van de gemeente
uitleggen wat het probleem is bij het
invullen van een formulier.

•• Hij kan een discussieprogramma
volgen op de radio.

•• Als het gaat over vertrouwde
onderwerpen, kan je woorden uit
de omgangstaal gebruiken.

•• Je spreekt in een normaal tempo.

•• Over vertrouwde en complexe
zaken.

•• Hij kan meningen en ideeën met
precisie formuleren.

•• Hij kan zich vloeiend uitdrukken,
moet niet merkbaar zoeken naar
uitdrukkingen.

•• Hij kan een langer betoog
begrijpen, ook zonder duidelijke
structuur.

Eff.1 (4.1)

C1 • Effectiveness

•• Hij kan de essentie van een speech van
de burgermeester begrijpen.

•• Je gebruikt standaardtaal en spreekt
in een normaal tempo.

•• Over redelijk vertrouwde zaken.

•• Hij hapert zelden en maakt zeer weinig
fouten.

•• Hij kan actief deelnemen aan een
discussie binnen een vertrouwde
context.

•• Hij kan vlot een normaal gesprek voeren
met moedertaalsprekers.

•• Hij kan een langer betoog begrijpen en
complexe redeneringen volgen.

Vantage 1 (3.1)

B2 • Vantage
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