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Niveaustufenbeschreibung Niederländisch UNIcert®-Stufen I und II
UNIcert®-Niveau I
Het talencertificaat van UNIcert®-niveau I is het bewijs voor de succesvolle deelname van ca. xxx lesuren in een
vreemde taal. Degene die dit certificaat heeft verworven, beschikt over een goede basiskennis om uitgezochte
situaties wat betreft het leven van alledag, het beroep en de studie aan te kunnen.
Hij / Zij begrijpt bij het horen, resp. lezen belangrijke informaties op het gebied van algemene thema´s en
thema´s die betrekking op de studie hebben. Hij / Zij kan over thema´s van algemeen belang, resp. van de eigen
omgeving en de studie d.m.v. het gebruik van fundamentele uitdrukkingen en grammaticale structuren en door
het gebruik van een eenvoudige woordenschat schriftelijk en mondeling communiceren, resp. van gedachten
wisselen. Hij / Zij is op de hoogte met belangrijke culturele feiten.
Dit certificaat wordt door de werkgroep voor talencentra (AKS) als UNIcert®-certificaat niveau I (overeenkomstig
het systeem van niveau I tot IV) erkend. Het bereikte niveau van opleidingsniveau UNIcert®-niveau I komt
overeen met het niveau B1 "Threshold" van het Gemeenschappelijke Europese Referentiekader voor Talen.

UNIcert®-Niveau II
Het talencertificaat van UNIcert®-niveau II is het bewijs voor de succesvolle deelname van ca. xxx lesuren in een
vreemde taal. Degene die dit certificaat heeft behaald, vervult de fundamentele eisen wat betreft de taal voor een
studie- en werkverblijf in het land van de taal, die hij / zij bestudeert. (het laagste niveau van de parate kennis.
Hij / Zij begrijpt in hoge mate de inhoud van algemene teksten en van studie- en beroepsmatige teksten met een
algemene en beperkte woordenschat, bijv. toespraken en lezingen en ook langere teksten met een tamelijk grote
moeilijkheidsgraad. Hij / Zij kan zich schriftelijk en mondeling uiten met betrekking tot een groot aantal culturele
en vakkundige thema´s en aan bepaalde gesprekken actief deelnemen, waarbij hij / zij ook tot op een bepaalde
hoogte ingewikkelde zinsconstructies en een vakgerichte woordenschat gebruikt.
Dit certificaat wordt door de werkgroep voor talencentra (AKS) als UNIcert®-niveau II (overeenkomstig het
systeem van niveau I tot IV) erkend. Het bereikte niveau van opleidingsniveau UNIcert®-niveau II komt overeen
met het niveau B2 "Vantage" van het Gemeenschappelijke Europese Referentiekader voor Talen.

