
Communicatie 
basisvaardigheden









OBA Leef en leer

De OBA is de plek bij uitstek 
voor Amsterdammers om 
informatie in te winnen over-, 
en om aan de slag te gaan 
met de 3 basisvaardigheden 
taal, rekenen en computer. 
Waardoor deze mensen 
uiteindelijk helemaal mee
kunnen doen in de 
samenleving. 



OBA Leef en leer
Vraag en kom verder.

Missie: 
Amsterdammers zelfredzaam maken op het gebied van 
taal, computer en rekenen/budget. Zodat zij volwaardig
mee kunnen doen in de maatschappij.





Taalniveaus 2 indelingen 
Nt1 
= Nederlands als moedertaal 
Referentieniveaus (Meyerink)

Nt2 
= Andere taal als moedertaal 
Europees Referentiekader 



Nt1 indeling

Niveau Fundamentele kwaliteit Drempel
1F en 1S Eind primair onderwijs Van po naar vo
2F Eind vmbo en mbo-2 en 

mbo-3
Van vmbo naar 
mbo of havo en 
van mbo-3 naar 
mbo-4

3F Eind mbo-4 en havo Van havo en mbo-
4 naar ho

4F Eind vwo van vo naar wo

1S = Instroom



Nt2 indeling

A1 = 1.000 woorden
A2 = 2.000 woordenwoorden

B1 = 5.000 woorden
B2 = 10.000 woorden

C1: 60.000 woorden
C2:  > 80.000 woorden





75% meer mensen bereiken?

5%

95%

Taalniveau teksten
gemiddeld hoog

85%

15%

Taalniveau bevolking
gemiddeld hoog



Waar lopen 
laagletterden tegen 

aan? 



Voorbeeld zin
C1: Wat is de beoogde instandhoudingstermijn 
van het seizoensgebonden bouwwerk?

B1: Vul het aantal jaren in dat u het bouwwerk wil 
laten staan. 



Voorbeeldzinnen
• Voorbeeld gesprek A1:
Hallo, mijn naam is Peter. Hoe heet jij? Waar 
kom jij vandaan? Ik ga vandaag naar mijn 
werk.

• Voorbeeld gesprek A2:
Hallo, mijn naam is Peter en ik ben 28 jaar 
oud. Hoe heet jij en wat is jouw leeftijd? Ik 
ga vandaag naar kantoor om te werken.



Voorbeeldzinnen
• Voorbeeld leestekst B1:
Bij het invullen van de meterstanden ontstaat er nog wel eens 
een misverstand. Bj het invullen worden namelijk weleens de 
verkeerde standen op de verkeerde plaats genoteerd. Hierdoor 
wordt er een verkeerd bedrag in rekening gebracht. Dergelijke 
misverstanden kunnen voorkomen worden door uw 
meterstanden goed te controleren.

• Voorbeeld leestekst B2:
Suikerziekte komt veel voor in de bevolking. In tegenstelling tot 
vroeger komt vooral suikerziekte (diabetes) type 2 veel vaker 
voor. Dit is een rechtstreeks gevolg van het toegenomen 
percentage mensen met overgewicht in Nederland. Als 
iedereen een gezond gewicht zou hebben, dan zou deze vorm 
van suikerziekte veel minder frequent voorkomen.



Voorbeeldzinnen
• Voorbeeld gesprek C1:
Dames en heren. Het is mijn taak om de volgende spreker op 
dit congres aan te kondigen. Hij heeft een revolutionair 
ontdekking gedaan op het gebied van experimentele 
behandeling met betrekking tot suikerziekte. Het is mij dan ook 
een groot genoegen dat deze man ons op dit congres wil 
inlichten over zijn onderzoek.

• Voorbeeld gesprek C2:
Het afgelopen jaar het ik zowel intra- als extramuraal onderzoek 
gedaan naar de incidentie van pancreaskopcarcinoom in de 
Nederlands bevolking. Uit dit onderzoek kon ik concluderen 
dat deze incidentie een rechtstreeks en causaal verband 
vertoond met de grootte van de alcoholconsumptie van de 
proefpersonen.



Nt2 overzicht examens & 
taalniveaus

Inburgeringsexamen

A2
Staatsexamen 1

B1
Staatsexamen 2

B2



Vergelijking van de 2 taalniveaus 
Nt1 & Nt2 











OBA Leef en leerpas



Pilot rondleiding



Stempelkaart









Om op te letten

• Testen doelgroep
• Veel beeld
• Persoonlijk/ Je
• A2/ B1 niveau


