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De examens:

Basisniveau Nederlandse taal A1
5 examens:
•
lezen
A1
•
luisteren
A1
•
schrijven
A1
•
spreken
A1
•
gesprekken A1
Basisniveau Nederlandse taal A2
5 examens:
•
lezen
A2
•
luisteren
A2
•
schrijven
A2
•
spreken
A2
•
gesprekken A2
Nederlandse taal, ingang
beroepsonderwijs 2F*
4 examens:
•
CE 		
2F
(lezen en luisteren)
•
schrijven
2F
•
spreken
2F
•
gesprekken 2F
(* 2F komt overeen met ERK niveau B1)

Examenovereenkomst Educatie
Educatie van het ROC van Amsterdam is
een erkende exameninstelling.
Als je een diploma wil halen, sluit je een
examenovereenkomst af.
•
•
•
•

Geldigheidsduur van 6 maanden
Mogelijkheid om 2 keer alle examens
te doen (indien nodig)
Geen recht op onderwijs
Kosten 200 euro

Examenbegeleiding
Voordat je de examens gaat maken, krijg
je:
•
•
•
•
•

een intake;
informatie over aangepaste
examinering (indien nodig);
informatie over de examens;
antwoorden op vragen;
een korte examentraining.

Examenlocatie
Alle examens worden afgenomen in
Amsterdam bij het ROC van Amsterdam.
•

•

Voor het Centrale Examen (CE)
Nederlands 2F ga je naar het MBO
College Westpoort.
Alle andere examens worden
afgenomen op een locatie van
Educatie.

Aanmelden voor een
examenovereenkomst
Je vindt het aanmeldformulier op de
website van het ROC van Amsterdam:
www.rocva.nl/examenseducatie
Na de aanmelding word je uitgenodigd
voor een intakegesprek.

Et acequiatur
audae ditium
inum acusdae
erspiditas
eiuscit exero

Ruimte
voor
QR-code

Contact

www.rocva.nl
Wil je meer informatie?
www.rocva.nl/examenseducatie
Je kunt ook een mail sturen naar de
examencommissie van Educatie:
examenseducatie@rocva.nl

Bezoekadres Fraijlemaborg 141, 1102 CV Amsterdam
Postadres Postbus 2584, 1000 CN Amsterdam
T 020 579 10 87 | E info@rocva.nl

