
 
Staatsexamens: algemene informatie en procedures 

 

Wat zijn de staatsexamens? 

Programma I en Programma II 

De Staatsexamens Nt2 bestaan uit vier onderdelen: Lezen, Luisteren, Spreken en Schrijven. Er zijn 

twee niveaus: Programma I en Programma II. 

• Programma I is bedoeld voor mensen die willen werken of studeren op mbo-3 of -4 niveau. 

Het taalniveau van dit programma is B1. Dit niveau is gelijk aan taalniveau B1 van het 

Europees Referentiekader (ERK) / Common European Framework of Reference (CEFR). De 

inhoud en taken van het examen zijn gericht op situaties die voorkomen in opleiding, werk 

en het dagelijks leven op mbo-3 of -4 niveau. 

• Programma II is voor mensen die willen werken of studeren aan het hbo of de universiteit. 

Het taalniveau van dit programma is B2. Dit niveau is gelijk aan taalniveau B2 van het 

Europees Referentiekader (ERK) / Common European Framework of Reference (CEFR). De 

inhoud en taken van het examen zijn gericht op situaties die voorkomen in opleiding, werk 

en het dagelijks leven van hoogopgeleiden. 

U hoeft niet eerst Programma I te doen en daarna pas Programma II. Het mag wel, maar dit is niet 

verplicht. Het is belangrijk dat u het niveau kiest dat bij u past. 

 

Voor wie zijn de Staatsexamens Nt2? 

• U wilt een opleiding volgen op het mbo, hbo of universiteit. De opleiding vraagt een Diploma 

Staatsexamen Nt2 als bewijs van taalvaardigheid. 

• U hebt geen officieel diploma van een Nederlandse opleiding, maar u wilt werken op mbo-, 

hbo-, of universitair niveau. 

• U wilt inburgeren op een hoog taalniveau. 

• U wilt naturaliseren en een officieel Nt2-examen op een hoog taalniveau doen. 

 

Meer informatie over de Staatsexamens is te vinden op: https://www.staatsexamensnt2.nl/  

 

  

https://www.staatsexamensnt2.nl/item/examenonderdelen
https://www.staatsexamensnt2.nl/


 
Waarom doen wij Staatsexamens op de ISK? 

De Staatsexamens worden gedaan door leerlingen die in potentie op niveau mbo 2 of hoger kunnen 

instromen. Uiteraard is het rekenniveau en niveau van Engels en andere vakken ook van belang voor 

de schakeling naar hogere niveaus. Met de Staatsexamens kan worden aangetoond dat het 

taalniveau van de leerling voldoende is om in te stromen op mbo 2 of hoger.  

 

De volgende richtlijnen worden gehanteerd:  

 

Uitstroomniveau Staatsexamen (SE) Rekenen Engels 

Mbo 2 SE programma 1: 

- Lezen 

- 1 ander onderdeel naar keuze  

2F A2 

Mbo 3 SE programma 1: alle onderdelen 2F-3F. 

Minimaal 2F 

A2-B1 

Mbo 4 - SE programma 1: alle onderdelen 

- SE programma 2: lezen + minimaal 1 

ander onderdeel (voorkeur alle 

onderdelen)  

Op weg naar 

3F 

B1 

Vavo  SE programma 1: alle onderdelen 

SE programma 2: alle onderdelen 

3F B1 

 

Uiteraard is het per leerling afhankelijk op welk niveau ze instromen. Het Staatsexamen is een basis, 

maar geen garantie om op een hoger niveau in te kunnen stromen. Het is altijd aan de vervolgschool 

om een leerling aan te nemen of af te wijzen. Daarbij kan het voorkomen dat een vervolgschool 

(mbo) ervoor kiest om een capaciteitentoets af te nemen indien er geen diploma’s zijn van een 

leerling.  

 

  



 
Wanneer is een leerling klaar voor het Staatsexamens? 

De mentor bepaalt samen met de leerling wanneer hij/zij Staatsexamen kan gaan doen. De 

procedure voor een Staatsexamenleerling (of Staatsexamenklas) voor de mentor en leerling ziet er 

als volgt uit: 

1. Inschatting van de mentor: is het haalbaar voor de leerling om B1 te halen voor één of 

meerdere onderdelen.  

2. Huidige taalniveau: is het huidige taalniveau van de leerling rond de B1 (mag er nog net iets 

onder zitten) en is B1 te behalen binnen een bepaalde periode? 

3. Afnemen proefexamens: er worden eerst proefexamens afgenomen per onderdeel om te 

kijken waar iemand staat. Het is handig als je als docent deze proefresultaten bijhoudt. Dan 

kun je zien hoe een leerling zich ontwikkeld heeft t.o.v. een vorig proefexamen.  

4. Opgeven Staatsexamen: heeft een leerling de potentie (1), het taalniveau (2) en het 

proefexamen goed gemaakt (3)? Dan kan een leerling zich opgeven voor het Staatsexamen. 

Indien een leerling bijna geslaagd is voor het examen (dus ongeveer tussen de 1 en 3 fouten 

te veel), dan komt een leerling ook in aanmerking voor het Staatsexamen. Als een leerling 

zich opgeeft, kan hij/zij pas over 1-2 maanden terecht. De stappen die daarvoor gevolgd 

moeten worden, staan hieronder beschreven in het schema. 

5. Examentraining: wanneer een leerling zich heeft opgegeven voor het examen, kan de 

leerling gericht examens gaan oefenen (voor een onderdeel/ onderdelen)  

6. Het examen **: de leerling mag een eigen woordenboek meenemen naar het Staatsexamen. 

De examenkandidaat moet minimaal een half uur van tevoren aanwezig zijn. De leerling 

MOET een geldig ID-bewijs én de oproepbrief meenemen. Anders kan er geen examen 

worden gedaan.  

7. Uitslag staatsexamen: het duurt 5-6 weken voordat de uitslag bekend is. De uitslag is op te 

vragen via: https://tools.duo.nl/studiepunt/nt2examens/asp/select_nt2.asp. Je hebt 

hiervoor wel het examennummer nodig van de leerling.  

Schrijf de uitslagen van de staatsexamens ook op en noteer ze in een overzicht.  

 

 

 

 

https://tools.duo.nl/studiepunt/nt2examens/asp/select_nt2.asp


 

 

*Leerlingen van 18 jaar en ouder zijn zelf verantwoordelijk voor de betaling van het Staatsexamen. Bij leerlingen onder de 

18 jaar gaan de ouders deze betalingsverplichting aan.  

 

** Wanneer leerlingen voor het eerst examen doet, proberen de mentoren deze leerlingen zich zoveel mogelijk op dezelfde 

datum aan te melden. Ook proberen wij één docent met deze groep mee te laten als extra begeleiding. Dit laatste is niet 

altijd mogelijk.  

 

 

  

Stap Wat? Inhoud 

1 Brief ouders 

Staatsexamen 

De 1e keer dat een leerling zich op wil geven voor Staatsexamen, geeft de mentor een 

brief mee naar huis. Daarin staat dat we de leerling op willen geven voor het 

Staatsexamen en voor welke onderdelen dat geldt. Pas als de brief terug is bij de mentor 

met handtekening van ouders, mag de leerling zich opgeven voor het Staatsexamen.  

Deze brief wordt alleen de eerste keer gebruikt dat een leerling examen gaat doen. De 

andere keren is deze stap niet nodig. 

2 Opgeven SE in de 

klas 

De leerling geeft zich op in de klas of thuis (met toestemming mentor). Hij/ zij heeft wel 

een ID-bewijs of verblijfsvergunning nodig en het burgerservicenummer . 

Aanmelden kan via de website: 

https://apps.duo.nl/nt2registratie-gui/index.xhtml 

De leerling volgt de stappen. Zorg ervoor dat bij de locatie voor ‘Rotterdam’ gekozen 

wordt (indien mogelijk). Als dat niet lukt, kiest de leerling voor een andere locatie. Als 

alles in ingevuld, krijgt een leerling een aantal data te zien. Dit is altijd 1 of 2 maanden in 

de toekomst.  

Voer vóór dat de leerling op ‘verzenden’ klikt, voer stap 3 uit.  

3 Printen/ prt sc 

 

 

Laat de leerling een print maken van de bevestiging (dus vóórdat er op ‘verzenden’ wordt 

geklikt). Het kan ook een prtsc zijn en gemaild worden. Dan kun je als docent opschrijven 

in een overzicht wanneer welke leerling examen doet.  

Klik dan op verzenden. LET OP! Na het verzenden is er al een betalingsverplichting 

aangegaan.  

4 Betalingsverzoek* De leerlingen ontvangen thuis per brief een betalingsverzoek. Daarop staat hun 

examennummer, de uiterlijke betaaldatum en het betalingskenmerk.  

- Laat de leerling de brief meenemen en maak eventueel een kopie.  

- Noteer het examennummer in je overzicht. 

- Geef aan dat er vóór de uiterlijke betaaldatum ook betaald moet zijn. 

- Geef ook aan dat het betalingskenmerk vermeld moet worden. Anders weet 

DUO niet bij welke examenkandidaat de betaling hoort.  

5 Oproepbrief De examenkandidaat krijgt (indien er op tijd betaald is), een oproepbrief thuis gestuurd. 

Deze krijgt de leerling tussen de 1-2 weken voor het examen. Deze brief moeten ze 

meenemen naar het examen samen met hun ID-bewijs. 

Maak als mentor eventueel een kopie van de oproepbrief en bewaar deze.  

https://apps.duo.nl/nt2registratie-gui/index.xhtml


 
Opgave en dagen Staatsexamen 

Een leerling kan zich nog maar op bepaalde momenten opgeven voor het Staatsexamen. Het is dus 

van belang dat in overleg met de docent, dit op tijd gebeurt. Op 

https://www.staatsexamensnt2.nl/item/aanmelden-en-uitslag-2 staat het examenrooster van het 

betreffende kalenderjaar. Daar is ook te zien op welke vaste data een leerling zich kan aanmelden. 

Het is belangrijk dat dit direct om 09.00 uur plaatsvindt! Anders is er vaak geen plek meer.  

 

De Staatsexamens worden afhankelijk van het onderdeel op maandag, dinsdag, woensdag of 

donderdag afgenomen.  

Op vrijdag vinden er geen Staatsexamens plaats.  

 

Kosten en betaling Staatsexamen 

- Indien de examenkandidaat de leeftijd heeft van 18+, is de leerling zelf verantwoordelijk is 

voor de financiële verplichting die vastzit aan de Staatsexamens. 

- Indien de leerling jonger dan 18 jaar is, zijn de ouders of leerling verantwoordelijk voor de 

financiële verplichting die vastzit aan de Staatsexamens. 

Bij terugtrekken of niet opdagen op het examen, blijft de financiële verplichting bestaan.  

 

De kosten van het Staatsexamen bedragen €45,- per onderdeel. Een leerling die bijvoorbeeld alle 

onderdelen (lezen, schrijven, spreken, luisteren) van programma I doet, moet dus rekening houden 

met een bedrag van minimaal €180,-. Leerlingen die programma I en II volgen, moeten een bedrag 

van minimaal €360,- betalen. Indien de leerling een examen opnieuw moet doen, dient er wederom 

€45,- per onderdeel betaald te worden.  

 

 

https://www.staatsexamensnt2.nl/item/aanmelden-en-uitslag-2

