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1. Algemene informatie over de ERK-niveaus A, B en C
Het ERK is ‘een gemeenschappelijk Europees Referentie Kader voor het leren, onderwijzen
en beoordelen van taal’. Dit ERK wordt vanaf augustus 2007 ook in Nederland als officieel
instrument gehanteerd.
Op Europees niveau heeft men afspraken gemaakt, hoe men de taalvaardigheid kan
beschrijven. Voor de vaardigheden luisteren, lezen, schrijven en spreken (monoloog en
dialoog) heeft men een indeling gemaakt in de niveaus A, B en C.
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Niveau B is het drempelniveau. Iemand op niveau B is een zelfstandig taalgebruiker. Deze
kan zich onafhankelijk redden in de taal. Niveau A is het niveau van de beginnende
taalgebruiker en niveau C is het niveau van de vaardige taalgebruiker, het niveau van
perfectie. Binnen deze niveaus heb je dan nog weer een onderverdeling in twee niveaus :
A1, A2, B1, B2, C1, C2.
De niveaus gaan van A 1 = bijna beginners (‘’faux débutants’’) t/m C2 = perfecte
beheersing. Het kan voorkomen, dat iemand met lezen bijvoorbeeld niveau B1 heeft, terwijl
deze persoon met spreken niveau A2 of zelfs niveau A1 heeft. Men hoeft dus niet voor alle
vaardigheden hetzelfde niveau te hebben.
Op elk niveau maakt men fouten, maar deze zijn anders van aard. Anders gezegd: op elk
niveau valt er wat te leren, maar dat is steeds anders, omdat men groeit in de taal.
Hoe hoger het taalniveau wordt, hoe meer tijd het kost om van het ene niveau naar het
andere te gaan.
2. Testen ERK-niveaus
Niveaus kunnen momenteel nog gratis getest worden op: www.dialang.org
Op de pagina http://www.dialang.org/dutch/index.htm kunt u lezen:
‘’ Welkom bij DIALANG, waar u de sterke en zwakke kanten van uw beheersing van een
vreemde taal kunt onderzoeken en kunt nagaan wat uw niveau van taalvaardigheid is.
(…)
U kunt zichzelf toetsen in lezen, schrijven, luisteren, grammatica en woordenschat. De 14
talen in DIALANG zijn: Deens, Duits, Engels, Fins, Frans, Grieks, Iers, IJslands, Italiaans,
Nederlands, Noors, Portugees, Spaans en Zweeds. U kunt voor instructies en feedback
kiezen uit een van de 14 talen. DIALANG biedt u een breed scala aan feedback en adviezen.’’
www.taalleermethoden.nl

