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Doorlopende leerlijn vaardigheden Duits ERK (PO - havo/vwo)  2009 
Streefniveaus en eindniveaus ERK per kernvaardigheid 
 
Kernvaardigheden PO 

 
Onderbouw havo en vwo Tweede fase havo Tweede fase vwo 

1. 
Leesvaardigheid 
 

Kerndoel 12, 13, 14 

 
Domein A Leesvaardigheid 
 
 

  
A2  
 
Correspondentie lezen 
Kan korte, eenvoudige brieven, faxen en e-mails 
over vertrouwde onderwerpen begrijpen. 
 
 
Oriënterend lezen 
Kan specifieke, voorspelbare informatie vinden 
in eenvoudig alledaags materiaal.  
Kan specifieke informatie in lijsten vinden en de 
benodigde informatie daaruit halen. Kan 
alledaagse borden en mededelingen begrijpen. 
 
Lezen om informatie op te doen 
Kan specifieke informatie vinden in eenvoudiger 
geschreven materiaal dat hij/zij tegenkomt zoals 
brieven, brochures of korte krantenartikelen die 
gebeurtenissen beschrijven. 
 
Instructies lezen 
Kan eenvoudige instructies begrijpen bij 
apparatuur die men in het dagelijks leven 
tegenkomt. 

 
B1/B2 
 
Correspondentie lezen 
Kan correspondentie, die gerelateerd is aan eigen vakgebied en eigen 
interesses lezen en kan snel de essentie vatten. 
Kan zakelijke correspondentie van verschillende instanties begrijpen. 
 
Oriënterend lezen 
Kan lange en complexe teksten snel scannen en relevante details 
vinden. 
Kan snel de inhoud en relevantie bepalen van nieuwsberichten, 
artikelen en rapporten over een breed scala aan professionele 
onderwerpen en besluiten of nadere studie ervan de moeite waard is. 
 
Lezen om informatie op te doen 
Kan artikelen en rapporten begrijpen die gaan over actuele problemen 
waarbij de schrijver een bepaald standpunt inneemt. 
 
 
 
Instructies lezen 
Kan lange en complexe instructies op het eigen terrein begrijpen, 
inclusief details over condities en waarschuwingen als hij/zij de 
gelegenheid heeft moeilijke stukken te herlezen. 
 

 
B1/B2/C1 
 
Correspondentie lezen 
Kan alle correspondentie begrijpen als incidenteel een woordenboek 
gebruikt kan worden. 
 
 
Oriënterend lezen 
Kan lange en complexe teksten snel scannen en relevante details 
vinden. 
Kan snel de inhoud en relevantie bepalen van nieuwsberichten, 
artikelen en rapporten over een breed scala aan professionele 
onderwerpen en besluiten of nadere studie ervan de moeite waard is. 
 
Lezen om informatie op te doen 
Kan een breed scala aan lange en complexe teksten zoals men die 
tegenkomt in het sociale, professionele en academische leven tot in 
detail begrijpen waarbij fijnere details zoals attitudes en opinies, 
impliciet en expliciet verwoord, worden onderkend. 
 
Instructies lezen 
Kan tot in detail lange en complexe instructies bij een nieuwe machine 
of procedure begrijpen, al dan niet gerelateerd aan zijn/haar 
specialisatiegebied, als de mogelijkheid bestaat om moeilijke stukken 
te herlezen. 
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Kernvaardigheden PO 

 
Onderbouw havo en vwo Tweede fase havo Tweede fase vwo 

2. 
Luistervaardigheid 
 
 

Kerndoel: 

11, 12, 13, 14 

Domein B Kijk- en 
luistervaardigheid 
 

  
A2 
 
Gesprekken tussen moedertaalsprekers 
verstaan 
Kan gewoonlijk het onderwerp bepalen in 
gesprekken om hem/haar heen, wanneer er 
langzaam en duidelijk gesproken wordt. 
 
Luisteren als lid van een live publiek 
(geen descriptor op dit niveau). 
 
 
 
Luisteren naar aankondigingen en 
instructies 
Kan de hoofdzaken begrijpen in korte, heldere 
en eenvoudige boodschappen en 
aankondigingen. 
Kan eenvoudige aanwijzingen begrijpen. 
 
Luisteren naar tv, video- en geluidsopnames 
Kan hoofdpunten van korte en duidelijke 
berichten op radio en tv begrijpen als onderwerp 
en context bekend zijn en wanneer. 
 

 
B1 
 
Gesprekken tussen moedertaalsprekers verstaan 
Kan in het algemeen de hoofdpunten volgen van een uitgebreide 
discussie om hem/haar heen, op voorwaarde dat er duidelijk 
gearticuleerd wordt in de standaardtaal. 
 
 
Luisteren als lid van een live publiek 
Kan ongecompliceerde korte praatjes over vertrouwde onderwerpen 
in grote lijnen volgen, op voorwaarde dat er duidelijk gearticuleerde 
standaardtaal gesproken wordt. 
 
Luisteren naar aankondigingen en instructies 
Kan eenvoudige technische informatie begrijpen, zoals 
gebruiksaanwijzingen voor apparaten.  
Kan gedetailleerde aanwijzingen opvolgen. 
 
 
 
Luisteren naar tv, video- en geluidsopnames 
Kan de hoofdpunten begrijpen van radionieuwsberichten en 
eenvoudig geluidsmateriaal over vertrouwde onderwerpen, indien 
langzaam en duidelijk gepresenteerd. 
 

 
B2 
 
Gesprekken tussen moedertaalsprekers verstaan 
Kan met enige moeite veel van wat om hem/haar heen gezegd wordt 
volgen, maar kan het moeilijk vinden om effectief mee te doen aan 
een gesprek met meerdere 'native speakers' die hun taal op geen 
enkele wijze aanpassen. 
 
Luisteren als lid van een live publiek 
Kan de essentie van lessen, lezingen en rapportages en andere 
vormen van educatieve/professionele presentaties volgen die 
inhoudelijk en linguïstisch complex zijn. 
 
Luisteren naar aankondigingen en instructies 
Kan aankondigingen en boodschappen begrijpen over concrete en 
abstracte onderwerpen, gesproken in standaardtaal en in normaal 
tempo. 
 
 
 
Luisteren naar tv, video- en geluidsopnames 
Kan de meeste in standaardtaal gesproken radiodocumentaires en 
ander uitgezonden of opgenomen geluidsmateriaal begrijpen en kan 
de stemming, toon et cetera van de spreker bepalen. 
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Kernvaardigheden PO 

 
Onderbouw havo en vwo Tweede fase havo Tweede fase vwo 

3. 
Gesprekken voeren 
 
 
 

Kerndoel  

12, 15, 16 

Domein C Gespreksvaardigheid 
 
 

  
A1/A2  
 
Informele gesprekken 
Kan sociale contacten tot stand brengen: 
groeten en afscheid nemen, zichzelf of anderen 
voorstellen, bedanken, reageren op 
uitnodigingen, suggesties en 
verontschuldigingen indien direct tot hem/haar 
gericht en langzaam en duidelijk gesproken, en 
ze zelf doen. Is echter niet een staat zonder 
medewerking van de gesprekspartner het 
gesprek op gang te houden. Kan op eenvoudige 
wijze voorkeur en mening uitdrukken over 
vertrouwde alledaagse onderwerpen. 
 
Bijeenkomsten en vergaderingen 
Kan zeggen wat hij/zij denkt in een formele 
vergadering als hij/zij rechtstreeks wordt 
aangesproken, op voorwaarde dat hij/zij, indien 
nodig, om herhaling kan vragen. 
 
 
 
Zaken regelen 
Kan aangeven dat hij/zij de gesprekspartner 
volgt en kan, als de gesprekspartner zich 
daarvoor inspant, begrijpen wat er gedaan moet 
worden Kan informatie vragen over reizen en 
kan gebruik maken van het openbaar vervoer. 
Kan informatie vragen over zaken en kan 
eenvoudige transacties doen in winkels, 
postkantoren en banken. Kan informatie geven 
en ontvangen over hoeveelheden, nummers, 
prijzen, et cetera 
 
Informatie uitwisselen 
Kan eenvoudige aanwijzingen en instructies 
geven en opvolgen. 
Kan communiceren binnen eenvoudige en 
dagelijkse taken waarin gevraagd wordt om een 
eenvoudige en directe uitwisseling van 
informatie. 
 

 
B1+ 
 
Informele gesprekken 
Kan gevoelens uitdrukken en erop reageren. Kan persoonlijke 
standpunten en meningen geven en ernaar vragen in gesprekken 
over onderwerpen die binnen het eigen interessegebied liggen, en 
commentaar geven op standpunten van anderen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bijeenkomsten en vergaderingen 
Kan een standpunt duidelijk overbrengen, maar heeft moeite mee te 
doen in een debat. Kan deelnemen aan routinematige formele 
discussies over vertrouwde onderwerpen, waarbij duidelijk gesproken 
wordt in de standaardtaal en waarbij sprake is van uitwisseling van 
feitelijke informatie, het geven van instructies of het bespreken van 
praktische problemen. 
 
Zaken regelen 
Kan overweg met de meeste transacties die zich waarschijnlijk voor 
zullen doen bij het reizen, bij het regelen van vervoer of onderdak en 
bij contacten met autoriteiten tijdens een bezoek aan het buitenland. 
Kan bij het bespreken van hoe verder te gaan met een klus of 
mogelijke oplossingen voor iets, zeggen wat hij/zij ervan vindt en 
daarbij kort een reden of een uitleg geven. Kan minder routinematige 
situaties aan in winkels, postkantoren, banken, bijvoorbeeld bij het 
terugbrengen van een aankoop of bij klachten over producten en/of 
diensten. 
 
 
Informatie uitwisselen 
Kan eenvoudige feitelijke informatie achterhalen en doorgeven. 
Kan om gedetailleerde aanwijzingen vragen en ze opvolgen. 
Kan meer gedetailleerde informatie verkrijgen. 
Kan in beperkte mate initiatieven nemen in een vraaggesprek, 
bijvoorbeeld over een nieuw onderwerp beginnen. 
 

 
B2 
 
Informele gesprekken 
Kan deelnemen aan uitvoerige gesprekken over de meeste algemene 
onderwerpen op een duidelijk actieve manier, zelfs in een rumoerige 
omgeving. Kan mate van emotie uitdrukken en de persoonlijke 
betekenis van gebeurtenissen en ervaringen naar voren brengen. 
 
  
 
 
 
 
 
 
Bijeenkomsten en vergaderingen 
Kan actief participeren in routinematige en niet-routinematige formele 
discussies. Kan zijn/haar mening naar voren brengen, verantwoorden 
en handhaven, alternatieve voorstellen op waarde toetsen en 
hypotheses opstellen en erop reageren. 
 
 
 
Zaken regelen 
Kan de voortgang van het werk op weg helpen door anderen uit te 
nodigen om mee te doen, om te zeggen wat zij denken et cetera. 
Kan een vraagstuk of probleem helder schetsen, door te speculeren 
over oorzaken en consequenties, en voor- en nadelen van 
verschillende wijzen van aanpak af te wegen. Kan een probleem 
uitleggen en met de desbetreffende instantie of personen 
onderhandelen over een oplossing voor een onenigheid. 
 
 
 
 
Informatie uitwisselen 
Kan betrouwbaar gedetailleerde informatie doorgeven. 
Kan een heldere, gedetailleerde beschrijving geven van hoe een 
procedure uitgevoerd moet worden. Kan informatie en argumenten uit 
een aantal bronnen bijeenvoegen en daarover rapporteren. Kan 
initiatief nemen in een vraaggesprek, kan ideeën ontwikkelen en ze 
uitbreiden met een beetje hulp of stimulans van de gesprekspartner. 
 



Bron: http://www.slo.nl/voortgezet/onderbouw/themas/leerlijn/progr/  4/5 

 
Kernvaardigheden PO 

 
Onderbouw havo en vwo Tweede fase havo Tweede fase vwo 

4. 
Spreken 
 

Kerndoel 12, 15 

Domein C Gespreksvaardigheid 
 

  
A1/A2 
 
Monologen 
Kan zijn/haar familie, woonomstandigheden, 
onderwijservaring, huidige of meest recente 
baan beschrijven. 
Kan in eenvoudige bewoordingen mensen, 
plaatsen en eigendommen beschrijven. 
 
 
 
 
Een publiek toespreken 
Kan een eenvoudig, kort, vooraf ingeoefend 
praatje houden over een bekend onderwerp. 
Kan op eenvoudige vragen reageren als hij/zij 
om herhaling kan vragen en enige hulp geboden 
wordt bij het formuleren van het antwoord. 
 
 

 
B1+ 
 
Monologen 
Kan eenvoudige beschrijvingen geven over allerlei vertrouwde 
onderwerpen binnen zijn/ haar interessegebied. 
Kan gedetailleerd verslag doen van ervaringen, en meningen en 
reacties beschrijven. Kan echte of verzonnen gebeurtenissen 
beschrijven. 
Kan vertellen over zijn/haar dromen, verwachtingen en ambities. 
Kan een verhaal vertellen. 
Kan plannen uitleggen en toelichten. 
 
Een publiek toespreken 
Kan een eenvoudige, voorbereide presentatie geven over een 
onderwerp binnen zijn/haar werkveld, die ondanks afwijkend accent 
en intonatie over het algemeen duidelijk genoeg is om zonder 
moeilijkheden te volgen, en waarin de hoofdpunten redelijk 
gedetailleerd geformuleerd zijn. 
Kan hierop volgende vragen beantwoorden, moet eventueel wel om 
herhaling vragen als het spreektempo hoog lag. 
 

 
B2 
 
Monologen 
Kan over een groot aantal onderwerpen binnen zijn/haar 
interessegebied een argumentatie systematisch opbouwen en op 
adequate wijze de belangrijke punten en relevante details markeren. 
Kan een reeks van beredeneerde argumenten opbouwen. 
Kan een standpunt uitleggen en daarbij de voor- en nadelen van 
verschillende opties presenteren. 
 
 
 
Een publiek toespreken 
Kan een duidelijke, voorbereide presentatie geven waarbij hij/zij 
argumenten kan noemen voor of tegen een bepaald standpunt of 
voor- en nadelen van diverse opties. 
Kan omgaan met een aantal daaropvolgende vragen met een mate 
van vloeiendheid en spontaniteit die noch voor hem/haarzelf, noch 
voor het publiek ongemak oplevert. 
Kan aankondigen over de meeste algemene onderwerpen zo helder, 
vlot en spontaan brengen dat toehoorders het zonder inspanning 
kunnen volgen. 
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Kernvaardigheden PO 

 
Onderbouw havo en vwo Tweede fase havo Tweede fase vwo 

5. 
Schrijven 
 

Kerndoel 12, 17 

Domein D Schrijfvaardigheid 
 

  
A1/A2 
 
Correspondentie 
Kan heel eenvoudige persoonlijke brieven 
schrijven om dankbaarheid of 
verontschuldigingen over te brengen. 
 
Aantekeningen, berichten, formulieren 
Kan een korte, eenvoudige boodschap noteren 
als om herhaling of herformulering gevraagd kan 
worden.  
Kan korte, eenvoudige aantekeningen of 
boodschappen gerelateerd aan zaken van 
onmiddellijke noodzaak schrijven. 
 
Verslagen en rapporten 
(geen descriptor op dit niveau). 
 
 
 
 
Vrij schrijven 
Kan een aantal eenvoudige frases en zinnen 
over familie, leefomstandigheden, educatieve 
achtergrond, huidige of meest recente baan 
schrijven. 
 

 
A2+ 
 
Correspondentie 
Kan heel eenvoudige persoonlijke brieven schrijven om dankbaarheid 
of verontschuldigingen over te brengen. 
 
 
Aantekeningen, berichten, formulieren 
Kan een korte, eenvoudige boodschap noteren als om herhaling of 
herformulering gevraagd kan worden.  
Kan korte, eenvoudige aantekeningen of boodschappen gerelateerd 
aan zaken van onmiddellijke noodzaak schrijven. 
 
 
 
Verslagen en rapporten 
(geen descriptor op dit niveau). 
 
 
 
 
Vrij schrijven 
Kan een aantal eenvoudige frases en zinnen over familie, 
leefomstandigheden, educatieve achtergrond, huidige of meest 
recente baan schrijven. 
 

 
B1 
 
Correspondentie 
Kan vrij gedetailleerde persoonlijke brieven schrijven over ervaringen, 
gevoelens en gebeurtenissen. 
Kan een korte, eenvoudige zakelijke brief schrijven. 
 
Aantekeningen, berichten, formulieren 
Kan notities/berichten schrijven waarin eenvoudige informatie van 
onmiddellijke relevantie voor vrienden, mensen van diensten, 
docenten en anderen die in zijn/haar dagelijks leven een rol spelen 
overgebracht wordt, waarbij de belangrijke punten begrijpelijk 
overkomen. 
 
 
Verslagen en rapporten 
Kan heel korte rapporten schrijven volgens een vastgestelde 
standaard, waarin routinematige, feitelijke informatie doorgegeven 
wordt en redenen voor het ondernemen van bepaalde acties 
aangegeven worden. 
 
Vrij schrijven 
Kan eenvoudige, gedetailleerde beschrijvingen maken over een 
aantal bekende onderwerpen binnen het eigen interessegebied. Kan 
verslag doen van ervaringen, en daarbij gevoelens en reacties 
beschrijven in eenvoudige lopende tekst. Kan een gebeurtenis, een 
recent uitstapje - waar gebeurd of verzonnen - beschrijven. 
 

 
 


