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     ALTE          ERK Communicatievaardigheden Aantal Boek  
 Quotering  Niveau uren inlingua 

 

 5 C2 Volledige beheersing - tweetaligheid -  

   U kunt moeiteloos deelnemen aan discussies en gesprekken voeren, 
   zowel formeel als informeel, ook in conflictsituaties. 
   U slaagt erin de standpunten van uw gesprekpartners tactvol te beïnvloeden, 
   zelfs in moeilijke situaties.  
   U geeft regelmatig presentaties zonder enige voorbereiding. 
   U beheerst de taal even goed aan de telefoon als van man tot man of tijdens  
   vergaderingen. 
   U begrijpt verslagen over heel uiteenlopende onderwerpen en kunt ze zelf  
   nauwkeurig opstellen. 
___________________________________________________________________________________________________  
  

 4 C1 Competentie & Management in het buitenland -  

   U discussieert moeiteloos met heel uiteenlopende gesprekspartners  
   (moedertaalsprekers of niet) 
   U neemt probleemloos deel aan vergaderingen, onderhandelt en leidt  
   gesprekken. 
   U identificeert de toon waarop anderen spreken, begrijpt insinuaties 
   en reageert gepast op diverse uitlatingen.  
   U geeft korte uiteenzettingen en beantwoordt onvoorbereid vragen die hierop  
   betrekking hebben. 
   U telefoneert moeiteloos. 
   U leest en schrijft regelmatig in de doeltaal en gebruikt daarbij een eentalig 
   woordenboek.   
   U denkt in de doeltaal en reageert bijna even snel als in uw moedertaal.   
  
    

 3 B2 Efficiëntie 350-400 3 

    
   U neemt moeiteloos deel aan een gesprek met een groep moedertaalsprekers 
   en kunt met gezag een bijdrage leveren aan discussies over uw activiteiten;  
   U kunt zelfs onderhandelen in situaties die niet te delicaat of verward zijn.  
   U beschrijft haarfijn alle processen op uw professioneel gebied. 
   U voelt zich prettig in sociale situaties, 
   u kunt voorzichtig omgaan met standpunten en ze beoordelen. 
   U begrijpt directe humor 
   en bent opgewassen tegen onaangename situaties. 
   Aan de telefoon spreekt u over onderwerpen die u goed beheerst. 
   U begrijpt publicaties en stelt verslagen op die betrekking hebben 
   op uw professionele bezigheden. 
   

 2.5  Uitwisseling met verscheidene gesprekspartners   

   U begrijpt moeiteloos een discussie met verscheidene gesprekspartners. 
   U gebruikt eerder meer ingewikkelde en nauwkeurige bewoordingen dan 
   simpele zinnen. 
   U kunt zonder angst een presentatie aan tenzij in moeilijke gevallen. 
   U bent in staat een complexere tekst uit te werken die weliswaar nagekeken 
   moet worden in geval van publicatie. 
    . 
    

 2 B1 Operationeel 200-240 2 

    U discussieert met een gesprekspartner die zich duidelijk uitdrukt en  
    u neemt deel aan interne vergaderingen.  
     U kunt hem vragen iets te herhalen of zijn gedachten te herformuleren.  
    U verdedigt uw standpunt en doet voorstellen. 

   U gebruikt de telefoon zonder voorbereiding. 
    U spreekt over algemene onderwerpen met een sympathieke gesprekspartner. 
    U begrijpt een professionele tekst die u vertrouwd is integraal  
    en stelt eenvoudige verslagen op. 
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    ALTE          ERK Communicatievaardigheden Aantal Boek 
 Quotering  Niveau uren inlingua 

 
 1.6 B1 Begin vlotheid 200-240 2 

   U kunt het verloop van een professioneel gesprek volgen 
   en vergaderingen bijwonen. 
   U kunt blijk geven van een zekere spontaneïteit, 
   u speurt naar relevante informatie maar uw betoog blijft onbeholpen.  
   U schrijft eenvoudige verslagen en samenvattingen. 
      

 1.3  Eerste autonomie   

   U begrijpt globaal, van man tot man,  
   als het over vertrouwde onderwerpen gaat. 

 U kan een algemeen gesprek voeren en   
 dagdagelijkse en voorspelbare professionele taken uitvoeren. 
 U aarzelt vaak, maakt voorspelbare fouten en interpreteert vaak verkeerd. 
 U stelt eenvoudige e-mails op. 

  

 1 A2 Communicatiedrempel 100-120 1 

   U begrijpt iemand die zich eenvoudig, duidelijk en langzaam uitdrukt 
   op voorwaarde dat het over vertrouwde onderwerpen gaat. 
   U geeft uw identiteit, uw beroep, uw werkplaats en uw adres op. 
   U vraagt en geeft toeristische informatie, inlichtingen over personen. 
   U vraagt de weg en kunt de weg uitleggen. 
   U kunt akkoord of niet akkoord gaan, klagen en iemand beleefd bedanken  
   (de angst om te spreken verdwijnt geleidelijk). 
   U kunt een eenvoudig telefoongesprek aan. 
   U begrijpt een eenvoudige professionele tekst en vult formulieren in. 
      
 

 0.6  Overleven   

   U begrijpt tamelijk goed vertrouwde onderwerpen als men bereid is  
   te herhalen.  
   U trekt uw plan in het dagelijkse leven en op reis maar   
   u moet inspanningen doen om zich uit te drukken en anderen te begrijpen. 
   U kunt een eerste contact leggen,  
   vragen stellen en eenvoudige instructies geven.  
___________________________________________________________________________________________________ 
   
 

 0.3 A1 Eerste contact 50-60  

   U kunt eenvoudige vragen beantwoorden bij een eerste contact. 
   U kunt woorden en eenvoudige uitdrukkingen herkennen. 
    

 0  Beginneling   

   Uw kennis is beperkt tot eenvoudige woorden en van buiten geleerde 
   Uitdrukkingen. 
 
 
 
 


