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[ TITEL VAN DE OPGAVE ] 

Criterium Beoordelingstaak Omschrijving Score 

 
Inhoud 

 

 Beoordeel of de opdracht goed is uitgevoerd, oftewel: 
- volledig; 
- vlot, dus redelijk vloeiend en spontaan; 
- interactie is succesvol, leerling begrijpt vragen en geeft passende antwoorden, eventueel (indien nodig) met 
gebruik van compensatiestrategieën; het beoogde doel is bereikt en de boodschap is voor de 
moedertaalspreker duidelijk. 

[ hier: beschrijving van de inhoudelijke 
elementen van de opdracht, bijvoorbeeld: 
- bedankt voor de hulp; 
- vraagt om informatie; 
- stelt een datum voor een afspraak voor; 
etc…]  
 

 

(vrijwel) de hele opdracht is goed uitgevoerd, 
eventueel ook met inzet van compensatiestrategieën 
(5 pt als het vlot is) 

5 

4 

75% van de elementen van de opdracht is goed 
uitgevoerd 
(3 pt als het vlot is) 

3 

2 

50% van de elementen van de opdracht is goed 
uitgevoerd 

1 

minder dan 50% van de elementen van de opdracht 
is goed uitgevoerd 

0 

 

Correctheid 

Beoordeel: 
- woordgebruik; 
- grammaticale correctheid (vooral de 
woordvolgorde) 
 
Omschrijving A2-niveau: 
Standaard patronen, uit het hoofd 
geleerde uitdrukkingen, kleine groepen 
van woorden. 
Correct gebruik van eenvoudige 
constructies, kan echter ook systematisch 
elementaire fouten bevatten. 

De uitingen passen goed bij het niveau en soms 
ontstijgen het. 

3 

 
De uitingen sluiten over het algemeen voldoende aan 
bij het verwachte niveau. 

2 

 
De uitingen passen maar matig bij het verwachte 
niveau. 

1 

De uitingen schieten tekort, waardoor de 
begrijpelijkheid soms moeilijk gemaakt wordt. 

0 

Uitspraak  
 

Beoordeel: 
- klankrealisatie; 
- intonatie en zinsmelodie. 

Omschrijving A2-niveau: 
Duidelijk genoeg om verstaanbaar te zijn, 
ondanks een hoorbaar accent.  
Veel voorkomende pauzes, valse starts en 
herformuleringen. 

De uitingen passen goed bij het niveau en soms 
ontstijgen het. 

2 

De uitingen sluiten meestal voldoende aan bij het 
verwachte niveau, op enkele slordigheden na. 

1 

De uitingen passen maar matig bij het verwachte 
niveau. 
Of de kandidaat heeft zo weinig gezegd dat de 
uitspraak niet beoordeelbaar is. 

0 

TOTAAL SCORE  


