
De IB-Groep komt je tegemoet

StaatSexamenS 
nederlandS alS tweede taal 

Als het Nederlands niet uw moedertaal is 
en u wilt laten zien dat u deze taal goed 
beheerst, kunt u het NT2-examen doen. 
NT2 betekent: Nederlands als tweede taal. 
In deze brochure leest u wat u moet doen 
om aan het examen te kunnen deelnemen, 
hoe het examen is opgebouwd, wanneer 
de examens plaatsvinden en wanneer u 
de uitslag ontvangt. Achter in de brochure 
vindt u belangrijke adressen en telefoon-
nummers

wat iS het nt2-examen?

Het NT2-examen is een door de overheid 
georganiseerd examen dat sinds 1992 
bestaat. De minister van Onderwijs, Cul-
tuur en Wetenschap heeft toen de staats-
examencommissie Nederlands als tweede 
taal benoemd. Deze commissie is verant-
woordelijk voor de inhoud en de organisa-
tie van het examen. Het NT2-examen word 
georganiseerd door de IB-Groep.

Met ingang van 2007 gaat de examen-
organisatie veranderen. 

• Het examen
• Aanmelden 
• Kosten
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Het examen kende in voorgaande jaren 
drie examens voor programma I en II in een 
jaar. In de nieuwe organisatie wordt gedu-
rende het hele jaar vrijwel elke week een 
examen voor programma I en II afgenomen. 
De Informatie Beheer Groep heeft hiervoor 
verspreid over het land zes vaste locaties 
beschikbaar. U kunt nu in principe examen 
doen in een week die u het beste uitkomt. 

Voor wie?
Het NT2-examen valt onder het beroeps- en 
volwassenenonderwijs en is in principe 
bedoeld voor iedereen van 18 jaar en 
ouder die wil laten zien dat hij of zij de 
Nederlandse taal voldoende beheerst voor 
opleiding of werk. Het heeft geen zin om 
aan het examen mee te doen als u al een 
Nederlands schooldiploma hebt. Uit dat 
diploma, bijvoorbeeld het vmbo-diploma, 
blijkt al dat u voldoende kennis hebt van 
de Nederlandse taal.

twee programma’S
Er zijn twee NT2-examenprogramma ’s. 
Aan welk examen u meedoet, hangt af van 
uw vooropleiding en wat u met het diploma 
wilt gaan doen. Het is niet zo dat u eerst 
programma I moet doen en dan pas pro-
gramma II. U doet óf programma I óf 
programma II. Beide NT2-examens be-
staan uit vier examenonderdelen; Lezen, 
Spreken, Luisteren en Schrijven.

nt2-programma i
Examenprogramma I is bedoeld voor 
mensen die een lagere functie op de ar-
beidsmarkt willen vervullen of daarvoor 
een beroepsopleiding willen gaan volgen. 
U kunt daarbij bijvoorbeeld denken aan 
een vakopleiding binnen een Regionaal 
Opleidingen Centrum (ROC).

nt2-programma ii
U kiest voor examenprogramma II als u 
bijvoorbeeld een midden- of hogere kader-
functie wilt gaan vervullen of daarvoor 
een opleiding wilt gaan volgen. U kunt 
hierbij denken aan een studie in het hoger 
beroepsonderwijs of aan een universiteit.

Let op! De precieze toelatingseisen worden 
bepaald door de onderwijsinstelling waar-
aan u wilt studeren. Het is dus niet zo dat 
u met het NT2-diploma automatisch wordt 
toegelaten. U moet er rekening mee hou-
den dat u met het NT2-diploma alleen kunt 
laten zien dat u voldoende kennis van de 
Nederlandse taal hebt. Om toegelaten te 
worden tot een opleiding of om een baan te 
krijgen moet u vaak nog andere diploma’s 
of werkervaring hebben. Neem dus altijd 
eerst contact op met de onderwijsinstelling 
van uw keuze. Het is ook verstandig om 
van tevoren bij de opleiding die u wilt gaan 
volgen na te vragen of, en zo ja, welk NT2-
diploma er wordt gevraagd. Er zijn namelijk 
opleidingen waarvoor u geen NT2-diploma 
hoeft te hebben.
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het aanmelden

De Informatie Beheer Groep stelt alles in 
het werk om u vanaf 1 december 2006 de 
mogelijkheid te geven u aan te melden voor 
een NT2-examen. Dit gaat digitaal via onze 
internetsite www.ib-groep.nl. 
Via het aanmeldscherm krijgt u direct te 
zien welke examendata in de examen-
plaats van uw voorkeur beschikbaar zijn. 
Het kan zijn dat andere kandidaten op 
dezelfde datum examen willen doen dan u. 
Meldt u daarom op tijd aan. 

Tip! Is de examendatum van uw voorkeur 
niet meer beschikbaar geef dan een andere 
voorkeursplaats op. Het kan zijn dat daar 
uw voorkeursdatum nog wel beschikbaar 
is. De examenplaatsen waaruit u kunt 
kiezen zijn:

Amsterdam   
Rotterdam
Breda    
Utrecht
Eindhoven    
Zwolle

Let op! Tussen het moment van aanmelden 
en het examen zelf zit altijd minimaal zes 
weken in verband met de betaaltermijn en 
de administratieve organisatie van uw exa-
men. Heeft u voorkeur voor een bepaalde 
week dan moet u zich dus minimaal zes 
weken van te voren aanmelden. 

Tip! Maak altijd een print van uw inter-
netaanmelding. Voor kandidaten die op 
geen enkele wijze kunnen beschikken over 
internet bestaat er ook de mogelijkheid om 
vanaf 1 december een aanmeldformulier te 
bestellen via de IB-Groep Infolijn, telefoon: 
(050) 599 77 55.

Belangrijk!
Maakt u gebruik van het formulier dan 
heeft u geen vrije keus meer in de examen-
week die u het beste uitkomt. Deze wordt 
dan door de NT2-administratie bepaald. Bij 
gebruik van het formulier moet u altijd een 
kopie van uw legitimatie meesturen zodat 
wij uw gegevens juist kunnen registreren. Dit 
kan een kopie van uw paspoort, gemeen-
telijke identiteitskaart, verblijfsvergunning 
of rijbewijs zijn. Bij een internet aanmel-
ding is het meesturen van een kopie van 
uw legitimatie niet nodig.

Let op! Tijdens het examen zelf moet u zich 
altijd legitimeren. Identificatie aan de hand 
van uw geldige legitimatie vindt plaats in 
de examenzaal. Neem telefonisch contact 

eenVoudig aanmelden Via 
www.iB-groep.nl
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De overheid organiseert het staatsexamen 

Nederlands als tweede taal (NT2) sinds 1992. 

De staatsexamencommissie Nederlands 

als tweede taal is verantwoordelijk voor de 

inhoud en de organisatie. De IB-Groep zorgt 

voor het organiseren van het examen.

op met de NT2-administratie als u op dit 
moment geen geldig legitimatiebewijs hebt 
(050) 599 89 ��.

Bijzondere omStandigheden
Bij het afnemen van het examen kan reke-
ning worden gehouden met uw persoon-
lijke omstandigheden. Zo kan bijvoorbeeld 
iemand die slechtziend is een examen met 
grote letters krijgen. Denkt u in aanmer-
king te komen voor een dergelijke maat-
regel? Geef dit dan aan bij uw aanmelding. 
Schrijf in een brief de voorziening die u 
nodig hebt op en stuur deze, met een be-
vestiging van een (medisch) specialist, 
per post naar de NT2-administratie. De 
aangepaste examens worden zoveel moge-
lijk centraal afgenomen. Het kan dus zijn 
dat u voor een aangepast examen een 
andere examendatum en plaats wordt aan-
geboden dan uw keuze.

na het aanmelden
Binnen één week nadat u de aanmelding 
hebt verzonden, ontvangt u een brief met 
een acceptgiro. In deze terugmelding leest 
u hoe u bij de IB-Groep in de computer 

staat. Ook staat in de brief uw ED-nummer, 
het nummer waaronder de NT2-administra-
tie u heeft ingeschreven. Als er fouten 
op de terugmelding staan (uw naam is 
bijvoorbeeld niet goed geschreven of het 
onderdeel waarin u examen wilt doen is 
niet goed), geef dan de verbetering direct 
schriftelijk of per e-mail door aan de NT2-
administratie van de IB-Groep. Hebt u 
binnen één week na het insturen van uw 
aanmelding nog geen terugmelding en 
acceptgiro ontvangen? Neem dan direct 
telefonisch contact op met de NT2-admini-
stratie.

Betalen

Met de acceptgiro die u ontvangt, kunt u 
het examengeld betalen. De hoogte van 
het examengeld is afhankelijk van het 
aantal onderdelen waarin u examen wilt 
doen. De kosten van zowel programma I 
als programma II bedragen € 22,50* per 
onderdeel. Voor een volledig examen van 
vier onderdelen betaalt u dus € 90,00 *. 
Op de acceptgiro staat vóór welke datum 
uw betaling bij de IB-Groep binnen moet 
zijn. Als uw betaling te laat is, kunt u niet 
meedoen aan het examen en vervalt uw 
reservering. Betaal dus direct na ontvangst 
van de acceptgiro. Soms betaalt iemand 
anders uw examengeld, bijvoorbeeld uw 

* De hoogte van het examengeld kan in de loop van een jaar 

worden aangepast.
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school, de gemeentelijke sociale dienst of 
een stichting vluchtelingenwerk. Ook zij 
moeten uw examengeld op tijd betalen, 
want anders kunt u niet meedoen. U moet 
zelf goed controleren of er op tijd voor uw 
examen wordt betaald.

Let op! Er zit soms veel tijd tussen het 
moment waarop u de acceptgiro verstuurt 
en het moment waarop het geld op de reke-
ning van de IB-Groep staat. Dit kan ruim 
een week duren. Betaal dus direct.

Betalen Vanuit het Buitenland
Als u vanuit het buitenland betaalt, zijn 
daar bijna altijd extra kosten aan verbon-
den. Deze kosten brengt de bank in min-
dering op het bedrag dat u overmaakt. Het 
gevolg is dat u dan te weinig betaalt voor 
het examen en daardoor niet mag deel-
nemen. Vaak zal de bank u om de volgende 
codes vragen:
BIC: RABONL2U
IBAN nummer: NL50 RABO 0�85187�19

Let op! Het Staatsexamen NT2 is gericht op 
in Nederland wonende of verblijvende kan-
didaten. Verzending van correspondentie 
vanuit en naar het buitenland kan tot aan-
zienlijke vertragingen leiden, houdt u daar 
rekening mee. Wij adviseren kandidaten 
die in het buitenland verblijven een corres-
pondentieadres in Nederland te nemen.

afzeggen examen
Misschien besluit u niet aan het examen 
deel te nemen nadat u het examengeld 
hebt betaald. Met uw betaling wordt echter 
een examenplek definitief gereserveerd en 
een examen voor u georganiseerd. Alleen 
als er sprake is van ziekte of een andere 
vorm van overmacht, kunt u verzoeken 
om een uitgesteld examen. U moet dit dan 
schriftelijk aan de NT2-administratie ver-
zoeken. Dit kan tot uiterlijk tien dagen na 
het examen. In geval van ziekte moet u met 
uw verzoek een bevestiging van een onaf-
hankelijke arts meesturen, waaruit blijkt 
dat u niet kunt deelnemen. Ook bij een 
andere vorm van overmacht moet u bewijs-
stukken meesturen. Wanneer u in aanmer-
king komt voor een uitgesteld examen, dan 
wordt in overleg met u een nieuwe examen-
datum vastgesteld.

nadat u heBt Betaald
Als uw betaling is bijgeschreven op de 
rekening van de IB-Groep, krijgt u de exa-
menoproep. In de oproep staat wanneer, 
waar en hoe laat u examen doet. Ook staat 
erin wat u mee moet nemen naar het exa-
men. Door middel van routeplanners die 
u op het internet kunt raadplegen, kunt 
u precies opzoeken hoe u op de examen-
locatie kunt komen. Onder het hoofdstukje 
“Belangrijke adressen en telefoonnum-
mers” vindt u een aantal handige websites.
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Let op! Hebt u de oproep tien dagen voor 
het examen nog steeds niet gekregen, dan 
moet u meteen telefonisch contact opne-
men met de NT2-administratie van de 
IB-Groep.

wijzigingen doorgeVen
Als er iets verandert in de gegevens die de 
IB-Groep van u heeft, bijvoorbeeld omdat u 
gaat verhuizen, geef dit dan meteen schrif-
telijk of per e-mail door aan de NT2-admini-
stratie. Vermeld in uw brief of e-mail uw 
ED-nummer en de datum waarop u examen 
doet.

het examen

legitimeren
Op de examendag moet u zich legitimeren. 
U hebt hiervoor een geldig origineel legiti-
matiebewijs nodig dat is voorzien van uw 
pasfoto. Dit kan een paspoort, verblijfsver-
gunning, rijbewijs of gemeentelijke identi-
teitskaart zijn. Zonder geldige legitimatie 
wordt u niet tot het examen toegelaten.

Let op! Als u zich niet  kunt legitimeren, 

moet u zo snel mogelijk telefonisch con-
tact opnemen met de NT2-administratie. 
Misschien kan er een oplossing worden 
gevonden. Op de examendag zelf kunnen 
wij niets meer voor u doen.

moBiele telefoonS
Rinkelende en piepende mobiele tele-
foons verstoren de rust in de examenzaal. 
Voordat het examen begint, zal de examen-
leiding u dan ook vragen uw mobiele tele-
foon uit te zetten. Als uw mobiele telefoon 
overgaat, wordt u uitgesloten van verdere 
deelname aan het examen.

de examenonderdelen
Hierna is per examenonderdeel aange-
geven hoe het examen wordt afgenomen.

lezen
Het examen ‘lezen’ bestaat uit ongeveer 
acht teksten met ongeveer veertig vragen. 
U krijgt honderd minuten om deze teksten 
te lezen en de vragen te beantwoorden. 
Het is belangrijk dat u goed met uw tijd om-
gaat: voor sommige vragen moet u infor- 
matie in een tekst opzoeken, voor andere 
vragen moet u een tekst of een tekstdeel 
goed lezen en begrijpen. U mag hierbij 
maximaal drie woordenboeken gebruiken. 
Er mogen geen aantekeningen in uw woor-
denboeken staan. Elektronische hulpmid-
delen (bijvoorbeeld een vertaalcomputer) 
zijn tijdens het examen niet  toegestaan. 

geen geldige legitimatie?
Als u op dit moment geen geldig legitimatie-

bewijs hebt, neem dan contact op met de  

IB-Groep, telefoon (050) 599 89 33.
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In totaal duurt het examenonderdeel lezen 
ruim twee uur. Dit is inclusief de tijd die 
nodig is voor legitimatie en instructie.

Spreken
Het examen ‘spreken’ wordt afgenomen in 
een talenpracticum. U hoort de opdrachten 
via een koptelefoon. De antwoorden moet 
u inspreken in een microfoon en worden 
opgenomen. Bij programma I bestaat het 
onderdeel spreken uit twee delen en bij 
programma II uit drie delen. Tussen deze 
delen zit geen pauze. Bij deel één van het 
examen krijgt u vragen waarop u een kort 
antwoord moet geven. Bij deel twee krijgt 
u vragen waarop u een langer antwoord 
van een paar zinnen of meer moet geven. 
Bij deel drie (alleen bij programma II) moet 
u twee minuten over een bepaald onder-
werp spreken. In totaal duurt het examen-
onderdeel spreken ongeveer één uur. Dit is 
inclusief de tijd die nodig is voor legitima-
tie en instructie.

luiSteren
Tijdens het examen ‘luisteren’ luistert u 
met behulp van een koptelefoon naar een 
cd met korte stukjes tekst. De meeste tek-
sten gaan over onderwerpen die te maken 
hebben met opleiding en beroep. In totaal 
zijn er ongeveer veertig vragen en het exa-
menonderdeel luisteren duurt ongeveer 
twee uur. Dit is inclusief de tijd die nodig is 
voor legitimatie en instructie.

SchrijVen
Het examen ‘schrijven’ bestaat uit twee 
delen. Voor elk deel hebt u een uur de tijd. 
Het eerste deel bestaat uit opdrachten, 
waarbij u steeds een korte tekst moet 
schrijven. Het tweede deel bestaat bij pro-
gramma I uit een aantal wat langere schrijf-
taken. Bij programma II moet u in deel 
twee één lange tekst schrijven. Bij beide 
delen mag u gebruik maken van maximaal 
drie woordenboeken naar keuze. Er mogen 
geen aantekeningen in uw woordenboeken 
staan. Elektronische hulpmiddelen (bij-
voorbeeld een vertaalcomputer) zijn niet 
toegestaan tijdens het examen. In totaal 
duurt het examenonderdeel schrijven onge-
veer twee uur en vijfenveertig minuten. Dit 
is inclusief de tijd die nodig is voor legiti-
matie en instructie.

de uitSlag

Ongeveer zes weken na het examen ont-
vangt  u schriftelijk uw uitslag. Telefonisch 
informeren naar de uitslag is niet mogelijk. 

Als u de oproep tien dagen voor het examen 

nog niet hebt gekregen, dan moet u meteen 

telefonisch contact opnemen met de  

IB-Groep, telefoon (050) 599 89 33
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Het examenwerk van de onderdelen lezen 
en luisteren wordt door een computer na-
gekeken. Het examenwerk van de onderde-
len schrijven en spreken wordt door twee 
verschillende personen nagekeken. Als er 
tussen de eindcijfers van deze twee beoor-
delaars veel verschil zit en u zou volgens 
de ene beoordelaar zakken en volgens de 
andere slagen, dan wordt uw examenwerk 
nogmaals door een derde beoordelaar 
nagekeken. De staatsexamencommissie 
bepaalt uiteindelijk uw uitslag.

diploma of certificaten
U krijgt een diploma als u voor vier onder-
delen van het NT2-examen programma I of 
II bent geslaagd. Slaagt u voor minder dan 
vier onderdelen, dan krijgt u geen diploma, 
maar wel een certificaat. Als u later ook 
voor de andere onderdelen slaagt, kunt u 
de certificaten bij de NT2-administratie van 
de IB-Groep inwisselen voor een diploma. 
Bewaar uw certificaten dan ook zorgvuldig.

opnieuw examen doen
Als u voor één of meer examenonderdelen 
zakt, kunt u zich weer via onze internetsite   
www.ib-groep.nl  aanmelden voor een 
nieuwe examendatum. U wordt door ons 
niet automatisch aangemeld voor het 
volgende examen.

nuttige informatie

examenS om mee te oefenen
Voordat u examen doet, kunt u oefenen 
met voorbeeldexamens. Veel scholen/
onderwijsinstellingen die cursussen 
Nederlands verzorgen, gebruiken ze tij-
dens de lessen. U kunt ze ook zelf bestel-
len door een e-mail, brief of fax te sturen, 
of te bellen naar de Klantenservice van 
Cito. Vermeld in de brief ook het artikel-
nummer. Ook op het internet kunt u via
www.expertisecentrumnt2.nl/staat/ 
een voorbeeldexamen NT2 vinden.

BeStelgegeVenS Voor de Voor-
BeeldexamenS zijn:
Voorbeeldexamen Staatsexamen NT2 
200�-200�
• Programma I (complete set) bestel-  
 nummer 58592,  prijs € 56,- 
• Programma I  (cursistenmateriaal, 
 set á 10 stuks) bestelnummer 
 5859� - prijs  € 26,55  
• Programma II (complete set) bestel- 
 nummer 5859�, prijs € 56,- 
• Programma II (cursistenmateriaal, 
 set á 10 stuks) bestelnummer  
 58595 - prijs € 26,55.  

opleidingen en examen-
trainingen
In heel Nederland worden taalcursussen 
verzorgd voor mensen die Nederlands 
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willen leren. Minder bekend zijn de examen-
trainingen die speciaal bedoeld zijn voor 
mensen die zich voorbereiden op deelname 
aan het staatsexamen NT2. In die examen-
trainingen maakt u kennis met het examen 
en de manier waarop het wordt afgenomen 
en beoordeeld. Zo’n examentraining kan 
vooral voor kandidaten die al één keer of 
vaker zijn gezakt, zinvol zijn. Het ITTA in 
Amsterdam stuurt u op verzoek gratis een 
brochure met een overzicht van examen-
trainingen in het hele land. U kunt de bro-
chure bestellen via (020) 525 �8 ��. Zie ook 
www.expertisecentrumnt2.nl/staats/

proefexamenS
Om te oefenen voor het examen NT2 kunt 
u deelnemen aan een proefexamen voor 
Spreken en Schrijven (dit kan alleen voor 
programma II). U kunt zich hiervoor aan-
melden na inschrijving voor het examen 
NT2 via de website van de Informatie 
Beheer Groep:  www.ib-groep.nl. 

Een proefexamen Spreken en Schrijven II 
duurt één dagdeel. Dit proefexamen wordt 
op verschillende plaatsen in het land afge-
nomen. Na afloop krijgt u een rapportage 
van uw resultaat.

StaatSexamenBeSluit, examen-
programma en examenreglement
In het Staatsexamenbesluit Nederlands 
als tweede taal staat de wettelijke rege-

kieS zelf hoe u uw examen 
VoorBereidt

ling van het staatsexamen. Er staat 
bijvoorbeeld in hoe de staatsexamen-
commissie Nederlands als tweede taal 
handelt als u zich tijdens het examen niet 
aan de regels houdt en hoe u tegen een 
beslissing van de commissie in beroep 
kunt gaan. Verder heeft de staatsexamen-
commissie een examenprogramma en een 
examenreglement vastgesteld. U kunt het 
Staatsexamenbesluit, het examen-
programma en het examenreglement 
aanvragen bij de NT2-administratie van 
de IB-Groep of downloaden via 
www.expertisecentrumnt2.nl/staat/
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Voor alle informatie oVer het nt2-

examen:

Informatie Beheer Groep
NT2-administratie
Postbus �0158
9700 LK Groningen
telefoonnummer: (050) 599 89 ��
faxnummer: (050) 599 88 99
e-mail: nt2@ib-groep.nl 
internet: www.ib-groep.nl

Voor het BeStellen Van een 

aanmeldingSformulier:

via internet www.ib-groep.nl 
via de IB-GroepInfolijn (050) 599 77 55.

Voor VoorBeeldexamenS:

Cito Klantenservice
Postbus 10��
6801 MG Arnhem
telefoonnummer (026) �52 11 11
faxnummer (026) �52 11 �5
e-mailadres  klantenservice@cito.nl
en www.expertisecentrumnt2.nl/staat/ 

contact

Belangrijke adreSSen en telefoonnummerS
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Voor het Vinden Van uw examen-

locatie:

www.map2�.nl of www.routenet.nl (voor 
routebeschrijving en kaartje locatie)
www.9292ov.nl (voor reisinformatie open-
baar vervoer, ook via telefoon bereikbaar 
0900 92 92)

Voor adreSSen Van opleidingS-

inStituten:

De afdeling Voorlichting van de gemeente 
waar u woont. Brochure Overzicht examen 
trainingen NT2 in Nederland van het ITTA, 
telefoon (020) 525 �8 ��
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Voor klachten oVer het examen:

Staatsexamencommissie NT2
Informatie Beheer Groep
NT2-administratie
Postbus �0158
9700 LK Groningen
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internet en e-mail

www.ib-groep.nl

iB-groep infolijn

(050) 599 77 55

SerVicekantoren 

en SerViceBalieS 

Kijk op de internetsite 

voor adressen en  

openingstijden.


