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Kan gemakkelijk zo goed als alles begrijpen wat hij/zij hoort of leest. Kan
informatie van verschillende gesproken en geschreven bronnen samenvatten,
waarbij argumenten en verklaringen samengebracht worden in een
samenhangend betoog. Kan zichzelf spontaan uitdrukken, zeer vloeiend en
duidelijk, met duidelijke differentiatie van fijne nuances, en dit zelfs in
complexer situaties.
Kan een breed gamma aan veeleisende, langere teksten begrijpen en de
impliciete betekenis afleiden. Kan zichzelf vloeiend en spontaan uitdrukken
zonder al te veel te moeten zoeken naar uitdrukkingen. Kan de taal flexibel
en efficiënt gebruiken voor sociale, academische en professionele
doeleinden. Kan een duidelijke, goed gestructureerde en gedetailleerde tekst
samenstellen over complexe onderwerpen, waarbij blijk wordt gegeven van
een beheerst gebruik van opbouwmodellen, verbindingselementen en
samenhang bevorderende elementen.
Kan de belangrijkste ideeën begrijpen van een complexe tekst over zowel
concrete als abstracte thema’s, met inbegrip van technische besprekingen in
zijn/haar vakgebied. Kan communiceren met een zodanige vlotheid en
spontaneïteit dat gewone interactie met native speakers goed mogelijk is
zonder dat een van beiden zich hoeft in te spannen. Kan duidelijke en
gedetailleerde tekst vormen over een breed gamma aan onderwerpen, en een
standpunt verwoorden over een actueel thema met daarbij voor- en nadelen
van verschillende keuzemogelijkheden.
Kan de hoofdpunten begrijpen van duidelijke standaardinput over
gebruikelijke zaken zoals die voorkomen op het werk, op school, in de vrije
tijd, enz. Kan zich redden in de meeste situaties die opduiken op reis in een
gebied waar de taal gesproken wordt. Kan eenvoudige gebonden tekst
vormen over vertrouwde thema’s of waar belangstelling voor bestaat. Kan
ervaringen en gebeurtenissen, dromen, verwachtingen en ambities
beschrijven, en in het kort redenen en uitleg geven over meningen en
plannen.
Kan zinnen en vaak gebruikte uitdrukkingen begrijpen die te maken hebben
met de naaste omgeving (bv. Louter basisinformatie over zichzelf en de
familie, winkelen, plaatselijke wegbeschrijvingen, tewerkstelling). Kan
communiceren in simpele en routineopdrachten waarbij het gaat over
eenvoudige en rechtstreekse informatie-uitwisseling over vertrouwde en
routinezaken. Kan in eenvoudige termen aspecten bespreken in verband met
zijn/haar achtergrond, nabije omgeving en zaken die te maken hebben met
domeinen van onmiddellijke behoefte.
Kan vertrouwde alledaagse uitdrukkingen en echte basiszinsneden begrijpen
die gericht zijn op het voldoen van concrete behoeften. Kan zichzelf en
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 eenvoudig communiceren op voorwaarde dat de ander traag en
duidelijk spreekt, en is ook bereid te helpen.

