
Vaardigheid: Gesprekken voeren 
Niveau: A1  
 
Beheersingsniveau:  
Ik kan deelnemen aan een eenvoudig gesprek, wanneer de gesprekspartner bereid is om zaken in 
een langzamer spreektempo te herhalen of opnieuw te formuleren en mij helpt bij het formuleren 
van wat ik probeer te zeggen. Ik kan eenvoudige vragen stellen en beantwoorden die een directe 
behoefte of zeer vertrouwde onderwerpen betreffen. 
 
Tekstkenmerken receptief Tekstkenmerken productief  
 
 woordenschat  
Woorden en uitdrukkingen zijn 
hoogfrequent. Woordgebruik is concreet en 
alledaags, niet-idiomatisch. 
Zinnen zijn kort en eenvoudig. 
 
 tempo en articulatie  
Het spreektempo is laag. Woorden worden 
heel langzaam en zorgvuldig uitgesproken. 
Er zijn lange pauzes, zodat de taalgebruiker 
kan nadenken over de betekenis.  
 
 hulp  
De gesprekspartner spreekt zorgvuldig, 
langzaam en articuleert duidelijk, en is 
bereid om veel te herhalen en te 
herformuleren en na te gaan of hij/zij 
begrepen wordt.  

 
 bereik van de woordenschat  
Heeft een zeer elementaire woordenschat die bestaat uit 
geïsoleerde woorden en eenvoudige uitdrukkingen met betrekking 
op persoonlijke gegevens en bepaalde concrete situaties. 
 
 beheersing van de woordenschat 
Nog geen omschrijving voor dit niveau. 
 
 grammaticale correctheid  
Toont slechts beperkte beheersing van enkele eenvoudige 
grammaticale constructies en zinspatronen in een geleerd 
repertoire. 
 
 vloeiendheid  
Kan zeer korte, geïsoleerde, voornamelijk kant-en-klare uitingen 
hanteren, met veel pauzes om naar uitdrukkingen te zoeken, 
minder vertrouwde woorden uit te spreken en de communicatie te 
herstellen. 
 
 samenhang 
Kan woorden of woordgroepen met elkaar verbinden met heel 
elementaire lineaire verbindingswoorden als 
‘en’ of ‘dan'. 
 
▪   uitspraak 
De uitspraak van een zeer beperkt repertoire van geleerde 
woorden en zinsdelen is met enige inspanning verstaanbaar voor 
moedertaalsprekers die gewend zijn om te gaan met sprekers uit 
zijn of haar taalgroep. 
 
▪   afstemming taalgebruik op doel en gesprekspartner(s) 
Kan elementair sociaal contact leggen door gebruik te maken van 
de eenvoudigste alledaagse beleefdheidsvormen. 
 
 interactie  
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Kan vragen stellen en beantwoorden over persoonlijke 
gegevens. Kan op een simpele manier interactief zijn maar de 
communicatie is totaal afhankelijk van herhaling, herformulering 
en correcties.  
 
 interactiestrategieën 
Kan aangeven wat hij of zij bedoelt door het aan te wijzen ('Een 
van deze, alstublieft'). 
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