Veel bruikbare, nieuwe lesboeken
Er zijn de afgelopen jaren veel nieuwe lesboeken
uitgekomen voor het Staatsexamen NT2.
We geven een kort overzicht. Een uitgebreider overzicht van leermiddelen is te vinden op de website
www.staatsexamensnt2.nl onder ‘Voorbereiden’.

Vragen? Advies nodig?
Alle informatie over de Staatsexamens
NT2 vindt u op de website
www.staatsexamensnt2.nl. U vindt
hier voorbeeldexamens, informatie
over hoe men zich kan voorbereiden
op het examen, over de gang van
zaken op het examen en rond de
uitslag, en meer.

Materiaal voor Programma I – Naar taalniveau B1
Vooruit! Voorbereiding op het Staatsexamen NT2 I is een uitstekende examen
voorbereiding voor het Staatsexamen NT2 Programma I. De cursisten
trainen met authentiek oefenmateriaal. Uitgeverij: Boom.
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Hebt u een vraag over de Staats
examens NT2 of wilt u advies? Met al
uw inhoudelijke vragen kunt u terecht
bij het Steunpunt Staatsexamens NT2:

Taaltalent is bedoeld voor midden- en hoogopgeleide anderstaligen die een
opleiding willen volgen, een baan zoeken of Staatsexamen Programma I
willen doen. Taaltalent werkt van niveau A2 naar B1 en is ook geschikt voor
wie in het buitenland aan Nederlands wil werken. Uitgeverij: Coutinho.

info@itta.uva.nl / 020 – 525 38 44.
Specifieke informatie over aanmelden,
betalen, certificaten of het diploma
NT2 kunt u vinden op de website van

Sterk naar Staatsexamen biedt proefexamens voor alle vaardigheden. Er zijn
drie examens per vaardigheid, genoeg materiaal voor 12 dagdelen studeren.
Uitgeverij: Kleurrijker.

DUO, die de examens organiseert:
www.duo.nl. DUO is verder te bereiken
via: nt2@duo.nl / 050 - 599 89 33.

Drie vliegen in één klap: beter Nederlands,
beter functioneren én een diploma

Voor schrijfvaardigheid zijn er: Schrijven in Nederland van Thieme Meulenhoff,
geschikt voor zelfstudie (niveau A0-A1) en Schrijf vaardig 1 en 2 van Coutinho,
voor brieven, e-mails en korte teksten schrijven op niveau A2-B1.

Materiaal voor Programma II – Naar taalniveau B2
Er zijn drie nieuwe titels om speciaal toe te werken naar het examen:
Luisteren op B2 en Lezen op B2 – met informatie, tips en oefeningen voor
de examens Luisteren en Lezen, en Schrijven op B2 – met oefeningen voor
alle aspecten waarop bij Schrijven beoordeeld wordt. Ze zijn ook geschikt
voor zelfstudie en bieden oefeningen op een website. Uitgeverij: Boom.
Aansluitend op Nederlands in gang (0-A2) zijn nu verschenen: Nederlands in
actie (A2-B1) met opdrachten voor alle vaardigheden rond thema’s als werk,
vrije tijd en cultuur, en Nederlands op niveau (B1-B2), een totaalmethode met
aandacht voor woordenschat en grammatica. Uitgeverij: Coutinho.

E-nieuwsbrief
Wilt u deze nieuwsbrief (ook) digitaal
ontvangen? Stuur dan een e-mail naar
info@itta.uva.nl o.v.v. ‘E-nieuwsbrief

In de reeks De opmaat en De finale is nu ook De sprong uitgekomen. De sprong
biedt oefenmateriaal voor alle vaardigheden rond thema’s, van niveau A2
naar B1. Uitgeverij: Boom.

Staatsexamens NT2’.

Werkende anderstaligen zijn een belangrijke groep deelnemers aan het Staatsexamen NT2. Met het Diploma
NT2 laten zij hun werkgever zien dat hun taalniveau
voldoende is om werk of een opleiding op midden- of
hoger niveau te doen. Voor werkgevers is het diploma
ook interessant. Als zij hun medewerkers een goede
taalcursus aanbieden en examen laten doen, levert dat
beter functionerende medewerkers op, die bovendien
een landelijk erkend diploma op zak hebben.
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De nieuwsbrief is gratis en verschijnt twee
keer per jaar. Extra exemplaren en een
abonnement kunt u aanvragen via:
info@itta.uva.nl / 020 525 38 44.

Ook voor werkgevers die iemand met
een andere moedertaal in dienst willen nemen is het van belang te weten
hoe het staat met het Nederlands.
Begrijpt de werknemer voldoende
om zijn functie goed te kunnen uitvoeren? Begrijpt hij de instructies
op papier en kan hij duidelijk een
e-mail of een verslag schrijven?
Taal leren voor het werk,
op het werk
Is de taal van de sollicitant of de
medewerker nog niet helemaal

voldoende? Met een taalcursus die
voorbereidt op een Staatsexamen NT2
oefent hij de taal op een praktische
manier. Op het examen wordt namelijk getoetst aan de hand van situaties
en teksten uit dagelijks leven, werk
en opleiding. Wie zich voorbereidt
op een Staatsexamen NT2 moet
daarom oefenen met het gebruik
van taal in allerlei situaties, zoals
een klant in een elektronicawinkel
advies geven en een e-mail schrijven
naar de secretaresse met de vraag
waar een map gebleven is. >>

Wat werkgevers
willen weten:
Kan ik de Irakese medewerker
van ons installatiebedrijf bij
klanten thuis de verwarming
laten controleren, zonder
communicatieproblemen?
Kan ik de Spaanse medewerker
op kantoor mailtjes zonder
storende fouten naar klanten
laten sturen? Is het Nederlands
van mijn Ghanese magazijn
medewerker goed genoeg om
een bedrijfscursus op mboniveau te gaan doen, zodat hij
voorman kan worden? En is de
Afghaanse ingenieur die nu als
monteur werkt taalvaardig
genoeg om hem een baan op
een hoger niveau aan te bieden,
zodat hij bij ons wil blijven?

Staatsexamens Nederlands als tweede taal

Diploma NT2 als kroon op het werk

>> De taalleerder moet weten wat je
zegt in zo’n situatie, welke woorden
je nodig hebt en welke handige
zinnen kun je gebruiken. Ook moet
hij de juiste toon en stijl kunnen
kiezen.
Werknemers leren dit in een
functiegerichte taaltraining of
training Nederlands op de werkvloer. In zo’n taalcursus oefenen
zij met de taal ván het werk, vóór
het werk, zoals een storing door
geven, een overdracht schrijven,
een verslag van een vergadering
maken en een presentatie voor
collega’s geven.
Succesfactoren
Een cursus heeft de meeste kans
van slagen als de werkgever achter
de werknemer staat. Manieren
waarop werkgevers hun betrokkenheid tot uiting kunnen brengen
zijn de kosten voor hun rekening
nemen en de cursus onder werktijd
laten doen. Veel werkgevers tonen
al hun betrokkenheid op die
manier. Door een taalcursus aan
te bieden die goed aansluit op de
werkzaamheden van de cursist en
waarmee wordt toegewerkt naar
een Staatsexamen NT2, wordt
gewaarborgd dat de cursus ook
echt effect heeft op het functio
neren op de werkvloer.

Zelf een cursus zoeken om je taal te
verbeteren en die af willen sluiten
met een officieel examen. Dat werd
gewaardeerd door de werkgever van
Dicky Ekklesia. Dicky zocht een cursus
waarmee hij kon toewerken naar
het Staatsexamen NT2 programma
II en kreeg van zijn werkgever toe
stemming deze te volgen. Met goed
resultaat.
Dicky, afkomstig uit Indonesië, heeft in Maleisië aan
de universiteit gestudeerd. In Nederland volgde hij
verschillende taalcursussen en daarna ging hij aan het
werk. In zijn huidige functie als ontwikkelaar van ICTsystemen bij Mprise heeft hij veel contact met klanten.
Hij bespreekt met hen hoe het systeem eruit moet
komen te zien en tijdens het ontwikkelproces onderhoudt hij contact via de mail. Goed kunnen spreken
en schrijven is dus belangrijk in zijn werk.

Een examen op twee taalniveaus
Er zijn twee verschillende examens: Programma I,
voor werk of opleiding op mbo 3-4-niveau (Taal
niveau B1), en Programma II, voor werk of opleiding
op hbo/wo-niveau (Taalniveau B2). Afhankelijk van
het werkniveau of werkperspectief van de werk
nemer kiest men voor één van deze examens.
Het diploma NT2 is een startbewijs. De aanname is
dat de taal daarna nog verder zal verbeteren: wie
werkt of studeert leert vanzelf verder, door te doen.

Waar vind ik een cursus?

Wat kost het?

Adressen van taalinstituten zijn te vinden in
de brochure Cursussen en examentrainingen
Staatsexamens NT2 en op de website
www.staatsexamensnt2.nl . Daar zijn ook
examenvoorbeelden te vinden, en een overzicht
van materialen. Het is overigens niet verplicht
een cursus te volgen voor men examen doet,
maar het is wel aan te raden.

Examen doen kost 180 euro. De kosten van een
cursus zijn afhankelijk van wat een taalinstituut
aanbiedt, of van wat uw wensen zijn. De kosten
voor een cursus en het examen worden vaak
betaald uit het persoonlijk scholingsbudget van
de medewerker of, in verschillende branches uit
het Opleidings- & Ontwikkelingsfonds (O&O),
het scholingsfonds of het sectorfonds.

Brede inzetbaarheid
Dicky wil graag goed voor de dag komen bij klanten,
op zijn vakgebied, maar ook op taalgebied. Daarom
ging hij op zoek naar een taalcursus en vroeg hij zijn
werkgever deze voor hem te betalen. Die wilde zijn
initiatief graag ondersteunen. Juist omdat Dicky ook bij
klanten over de vloer komt, vond zijn leidinggevende
Renger Reitsema het belangrijk dat hij zijn Nederlands
zou verbeteren. ‘Klanten vinden het vaak niet erg om in
het Engels te communiceren, maar toch is het handig
als alle medewerkers goed Nederlands spreken. Dan
zijn ze breed inzetbaar, we kunnen ze naar alle klanten
sturen, en dat is in ons bedrijfsbelang.’

het belangrijk om te borgen.’ In het bedrijf waar Dicky
Ekklesia werkt zijn meer werknemers van buitenlandse
afkomst. Niet ongebruikelijk in de ICT. Voor een
Roemeense man die nu vijf jaar in Nederland woont,
zet Reitsema nu ook een cursus en een Staatsexamen
NT2 in gang.

Goede resultaten
Met het diploma van het Staatsexamen NT2
Programma II heeft Dicky bewezen dat zijn taal
vaardigheid op hoog niveau is. Hij kan nu goede
e-mails en handleidingen opstellen. Spreken vindt
hij nog wel lastig, al spreekt hij bijna foutloos.
Tijdens zijn werk probeert hij daaraan te werken.
Maar hij geeft toe: ‘Bij een presentatie voor collega’s
kies ik voor de veilige weg. Dan probeer ik zo een
voudig mogelijk te spreken, in korte zinnen, dan
maak ik ook de minste fouten.’ Reitsema is zeer
tevreden over de resultaten die Dicky bereikt
heeft: ‘Ik heb er laatst bij gezeten toen hij een
gesprek met een klant hield. Hij begreep heel goed
wat de klant zei, en kon ook goed reageren op wat
er gezegd werd.’

In één keer
De cursus volgde Dicky bij Suitcasetalen, gespecialiseerd in cursussen en examentrainingen voor hoger
opgeleiden. In vier maanden tijd bereidde hij zich voor
op het examen. Hij oefende met gesprekken voeren
en goede zinnen maken. Ook maakte hij voorbeeld
examens om goed voorbereid te zijn op het examen.
Hij slaagde in een keer.
Borgen met een diploma
Door het verzoek van Dicky raakte Reitsema bekend
met het Staatsexamen NT2. Het sprak hem aan dat Dicky
de cursus wilde afsluiten met een officieel examen:
‘Ik wil medewerkers een serieuze cursus aanbieden,
die ook wordt afgesloten met een certificaat. Ik vind

Dicky Ekklesia

