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Begrijpend lezen
Voor je ligt het rapport van de ACT Begrijpend Lezen. In deze test heb je een aantal teksten gelezen en vragen
over die teksten beantwoord. Door middel van deze vragen is jouw taalniveau bepaald.
Hieronder wordt allereerst jouw taalniveau getoond, vervolgens wordt ook aangegeven hoeveel vragen je per
taalniveau juist hebt beantwoord.

Resultaten
In onderstaande grafiek wordt jouw taalniveau weergegeven. Op basis van jouw taalniveau kan een
omschrijving gegeven worden van het soort teksten dat je kunt lezen en begrijpen.

Een persoon met een bepaald taalniveau is ook in staat om teksten die onder zijn of haar taalniveau liggen te
begrijpen. Teksten die boven het taalniveau van een persoon liggen kunnen echter problemen opleveren.
Iemand zal dan bijvoorbeeld meer moeite hebben om een tekst in korte tijd te lezen of zal niet alle details eruit
kunnen halen.
In onderstaande grafiek zie je op welk taalniveau je bent ingedeeld, maar ook of je binnen dit taalniveau
beneden- of bovengemiddeld scoort.

A1 A2 B1 B2 C1 C2

Taalniveau

Jouw taalniveau is B1.

Dit wil zeggen dat je feitelijke teksten kunt lezen. Deze teksten zullen dan gaan over onderwerpen die voor jou
bekend zijn, bijvoorbeeld onderwerpen uit jouw leef- of werkomgeving of onderwerpen waar je een interesse in
hebt. Als je nieuwe woorden tegenkomt dan kun je de betekenis vaak afleiden uit de tekst of op basis van
andere (woord)kennis.

Resultaten per taalniveau

In onderstaande tabel zie je hoeveel vragen je per taalniveau juist hebt beantwoord. Aangezien de test
adaptief was kan het zo zijn dat je niet op ieder taalniveau vragen hebt beantwoord. In dat geval staat dat
aangegeven in de onderstaande tabel.

Taalniveau Score

A1 Dit taalniveau is niet gemeten.

A2 Op dit niveau had je 10 van de 12 vragen goed.

B1 Op dit niveau had je 6 van de 16 vragen goed.

B2 Dit taalniveau is niet gemeten.

C1 Dit taalniveau is niet gemeten.

C2 Dit taalniveau is niet gemeten.
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Toelichting op de resultaten
Deze rapportage is gebaseerd op de indeling in taalniveaus die is vastgelegd in het Europees Referentiekader
Talen. Dit referentiekader bestaat uit zes niveaus om het taalniveau van een persoon aan te duiden met
betrekking tot verschillende vaardigheden zoals luisteren, lezen, spreken en schrijven. In deze test is het
taalniveau enkel bepaald met betrekking tot de vaardigheid lezen. Het leesniveau is mede bepalend voor het
niveau waarop mensen een opleiding kunnen volgen of kunnen werken.

Hieronder zie je een kort overzicht van de taalniveaus en de concrete vaardigheden die daarbij horen met
betrekking tot de leesvaardigheid.

A1
Basisgebruiker – Is in staat korte simpele teksten te lezen over zeer vertrouwde en bekende
onderwerpen.

A2
Basisgebruiker – Is in staat korte simpele teksten te lezen met daarin veelvoorkomende
woorden.

B1
Onafhankelijk gebruiker – Is in staat teksten te lezen met daarin veelvoorkomende woorden of
woorden die betrekking hebben op onderwerpen uit de werk- of leefomgeving.

B2
Onafhankelijk gebruiker – Heeft geen beperkingen in het lezen van teksten, mits onbekende
woorden opgezocht kunnen worden in een woordenboek.

C1
Vaardig gebruiker – Kan teksten lezen met laagfrequent of specialistisch woordgebruik. Is in
staat lange samengestelde zinnen te begrijpen.

C2
Vaardig gebruiker – Kan complexe teksten lezen met lange samengestelde zinnen en
laagfrequent of specialistisch woordgebruik. Is ook in staat abstracte taal zoals
spreekwoorden en uitdrukkingen te begrijpen.

Disclaimer en copyright

De geldigheidsduur van deze rapportage is conform NIP richtlijnen maximaal twee jaar, omdat mensen in de loop der
tijd kunnen veranderen.

© 2014-2022 Ixly. Het intellectueel eigendom en copyright van de testen en rapportages berust bij de testleverancier.
Opdrachtgevers en cliënten mogen deze voor intern gebruik kopiëren.
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