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SCHRIFTELIJKE PRODUCTIE IN HET ALGEMEEN 
C2  Kan heldere, soepel lopende, complexe teksten schrijven in een gepaste en doelmatige 

stijl en met een logische structuur die de lezer helpt belangrijke punten te herkennen.  
 

C1  Kan heldere, goed gestructureerde teksten schrijven over ingewikkelde onderwerpen, 
waarin de relevante belangrijke kwesties worden benadrukt en standpunten uitgebreid 
worden uitgewerkt en ondersteund met aanvullende punten, redenen en relevante 
voorbeelden, en afronden met een passende conclusie.  
Kan gebruikmaken van de structuur en conventies van een verscheidenheid aan 
schriftelijke genres en de toon, de stijl en het register variëren afhankelijk van de 
ontvanger, het teksttype en het thema.  
 

B2  Kan heldere, gedetailleerde teksten schrijven over uiteenlopende onderwerpen die 
verband houden met zijn of haar interessegebied, waarin informatie en argumenten uit 
verschillende bronnen worden bijeengevoegd en beoordeeld.  
 

B1  Kan heldere samenhangende teksten schrijven over uiteenlopende vertrouwde 
onderwerpen binnen zijn of haar interessegebied door een reeks kortere afzonderlijke 
elementen lineair met elkaar te verbinden.  
 

A2  Kan een reeks eenvoudige frasen en zinnen schrijven, verbonden door simpele 
voegwoorden als ‘en’, ‘maar’ en ‘omdat’.  
 

A1  Kan schriftelijk informatie geven over zaken van persoonlijk belang (bijvoorbeeld 
voorkeuren en afkeuren, familie, huisdieren) met behulp van eenvoudige woorden en 
elementaire uitdrukkingen.  
 
Kan eenvoudige op zichzelf staande frasen en zinnen schrijven.  
 

Pre-A1  Kan elementaire persoonlijke informatie opschrijven (bijvoorbeeld naam, adres, 
nationaliteit), eventueel met behulp van een woordenboek.  
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CREATIEF SCHRIJVEN 
C2  Kan heldere, soepel lopende en ten volle boeiende verhalen schrijven en ervaringen 

beschrijven in een stijl die past bij het gekozen genre.  
Kan op passende wijze gebruikmaken van idioom en humor om het effect van de tekst te 
versterken.  
 

C1  Kan heldere, gedetailleerde, goed gestructureerde en uitgewerkte beschrijvingen en 
fantasierijke teksten schrijven in een trefzekere, persoonlijke, natuurlijke stijl die past bij 
de beoogde lezer.  
Kan gebruikmaken van idioom en humor, hoewel dat laatste niet altijd gepast is.  
Kan een gedetailleerde kritische recensie van culturele evenementen (bijvoorbeeld 
toneelstukken, films, concerten) of literaire werken schrijven.  
 

B2  Kan helder en gedetailleerd schrijven over waargebeurde of aan de verbeelding 
ontsproten gebeurtenissen en ervaringen, en daarbij het verband tussen ideeën 
aangeven in heldere samenhangende tekst en zich houden aan de aanvaarde 
conventies van het betrokken genre.  
 
Kan duidelijke, gedetailleerde beschrijvingen geven over een breed scala van 
onderwerpen die betrekking hebben op zijn of haar interessegebied. Kan een recensie 
schrijven over een film, boek of toneelstuk.  
 

B1  Kan de chronologische volgorde in een verhalende tekst duidelijk aangeven.  
Kan een eenvoudige recensie schrijven over een film, boek of tv-programma met behulp 
van een beperkte woordenschat en grammatica.  
 
Kan heldere beschrijvingen op papier zetten over een scala van vertrouwde onderwerpen 
binnen zijn of haar interessegebied. Kan ervaringen op papier zetten en daarbij 
gevoelens en reacties beschrijven in eenvoudige samenhangende tekst.  
Kan schrijven over een gebeurtenis, bijvoorbeeld een onlangs gemaakte reis – 
waargebeurd of verbeeld.  
Kan een verhaal schrijven.  
 

A2  Kan schrijven over alledaagse aspecten van zijn of haar omgeving, bijvoorbeeld over 
mensen, plaatsen, werk- of studie-ervaringen in zinnen die met elkaar verbonden zijn.  
Kan zeer kort en elementair gebeurtenissen, activiteiten in het verleden en persoonlijke 
ervaringen beschrijven.  
een eenvoudig verhaal vertellen (bijvoorbeeld over gebeurtenissen op vakantie of over 
het leven in de verre toekomst).  
 
Kan een reeks eenvoudige frasen en zinnen schrijven over zijn of haar familie, 
woonomstandigheden, onderwijsachtergrond en huidige of laatste werk.  
Kan korte, eenvoudige verzonnen biografieën en eenvoudige gedichten over mensen 
schrijven.  
Kan dagboekaantekeningen schrijven waarin activiteiten (bijvoorbeeld dagelijkse routine, 
uitstapjes, sport, hobby's), mensen en plaatsen worden beschreven, met behulp van een 
elementaire, concrete woordenschat en eenvoudige frasen en zinnen met eenvoudige 
voegwoorden als 'en', 'maar' en 'omdat'.  
Kan een inleiding tot een verhaal schrijven of een verhaal voortzetten, mits hij of zij een 
woordenboek en referentiemateriaal kan raadplegen (bijvoorbeeld tabellen met 
werkwoordvervoegingen in een lesboek).  
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A1  Kan eenvoudige frasen en zinnen schrijven over zichzelf en over verbeelde mensen, 
bijvoorbeeld waar zij wonen en wat zij doen.  
Kan in zeer eenvoudige taal beschrijven hoe een kamer eruitziet.  
Kan eenvoudige woorden en frasen gebruiken om bepaalde alledaagse voorwerpen te 
beschrijven (bijvoorbeeld de kleur van een auto, of deze groot of klein is).  
 

Pre-A1  Geen descriptoren beschikbaar  
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SCHRIFTELIJKE VERSLAGEN EN ESSAYS 
C2  Kan heldere vloeiend lopende, complexe verslagen, artikelen of essays voortbrengen 

waarin een zaak wordt beschouwd of een kritisch oordeel wordt gegeven over voorstellen 
of literaire werken.  
Kan een gepaste en doeltreffende logische structuur verschaffen die de lezer helpt 
belangrijke punten te onderscheiden.  
Kan meerdere perspectieven op complexe academische of professionele onderwerpen 
uiteenzetten en daarbij onderscheid maken tussen zijn of haar eigen ideeën en meningen 
en die uit de bronnen.  
 

C1  Kan heldere, goed gestructureerde uiteenzettingen schrijven over ingewikkelde 
onderwerpen, waarin de relevante belangrijke kwesties worden benadrukt.  
Kan standpunten uitvoerig uitwerken en ondersteunen met aanvullende punten, redenen 
en relevante voorbeelden.  
Kan een passende inleiding en conclusie schrijven bij een langer verslag, artikel of 
proefschrift over een complex academisch of professioneel onderwerp, mits het 
onderwerp binnen zijn of haar interessesfeer valt en er een mogelijkheid is om delen te 
herschrijven en herzien.  
 

B2  Kan een opstel of verslag schrijven waarin stelselmatig een argument wordt opgebouwd 
met de juiste benadrukking van belangrijke punten en relevante ondersteunende details.  
Kan een gedetailleerde beschrijving van een complex proces op papier zetten.  
Kan verschillende ideeën of oplossingen voor een probleem evalueren.  
 
Kan een opstel of verslag schrijven waarin een argument wordt opgebouwd en 
redenen voor of tegen een bepaald standpunt noemen en de voor- en nadelen van 
verschillende opties uitleggen.  
Kan informatie en argumenten uit verschillende bronnen bijeenvoegen.  
 

B1  Kan korte, eenvoudige opstellen schrijven over belangwekkende onderwerpen.  
Kan een tekst schrijven over een actueel onderwerp binnen zijn of haar 
persoonlijke interessesfeer, en daarbij eenvoudige taal gebruiken om de voor- en 
nadelen op te sommen en zijn of haar mening te onderbouwen.  
Kan met enig vertrouwen verzamelde feitelijke informatie over vertrouwde 
alledaagse en niet-alledaagse zaken binnen zijn of haar vakgebied samenvatten, in 
een verslag opnemen en becommentariëren.  
 
Kan zeer beknopte verslagen schrijven volgens een standaardindeling, waarin 
alledaagse feitelijke informatie wordt doorgegeven en redenen voor handelingen 
worden vastgelegd.  
Kan een onderwerp presenteren in een kort verslag of een poster, met behulp van foto's 
en korte tekstblokken.  
 

A2  Kan eenvoudige teksten schrijven over vertrouwde belangwekkende onderwerpen en 
daarbij zinnen verbinden met verbindingswoorden als 'en', 'omdat' of 'maar'.  
Kan schriftelijk zijn of haar indrukken en meningen geven over onderwerpen 
binnen zijn of haar persoonlijke interessesfeer (bijvoorbeeld levensstijl en cultuur, 
verhalen), gebruikmakend van elementaire alledaagse woorden en uitdrukkingen.  
 

A1  Geen descriptoren beschikbaar  
Pre-A1  Geen descriptoren beschikbaar  
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