Common European Framework of Reference (CEFR)
Niveaus van taalvaardigheid volgens de Raad van Europa
Het Europees Referentiekader is ontwikkeld door de Raad van Europa om op eenduidige wijze de
taalvaardigheden van personen te bepalen en te evalueren..
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