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De Nederlandse School Stockholm neemt jaarlijks het examen Certificaat Nederlands als Vreemde Taal
(CNaVT) niveau B2 ‘Educatief start bekwaam’ af. Het examen bestaat uit 6 onderdelen: schrijven (2 taken),
mondeling (2 taken) en luisteren (2 taken). De taken worden geclusterd per domein geëxamineerd, verdeeld
over drie dagen. Alle taken dienen gemaakt te worden om in aanmerking te kunnen komen voor het
certificaat. De kandidaat moet dus op alle drie de dagen aanwezig zijn.
De locatie en de data voor de af te leggen examens worden bepaald door De Nederlandse School Stockholm.
De kandidaat dient op alle vastgestelde data aanwezig te zijn. Het examen is verspreid over drie dagen; twee
woensdagen en een zaterdag. De data verschillen per jaar, maar het is altijd tussen 1 en 15 mei. Wanneer de
data bekend zijn, worden ze op de website gezet.
Het examen wordt afgenomen in het schoolgebouw van de British International School Stockholm,
Rinkebyvägen 4, 182 36 Danderyd
Het examen is voor leerlingen uit VO4 en externe kandidaten. We hebben plaats voor maximaal 10
examenkandidaten. De leerlingen uit VO4 kunnen altijd examen doen, voor externe kandidaten kan dit
alleen als er nog plek is.
Interne kandidaten
De leerlingen uit VO4 die willen deelnemen worden door de leerkracht opgegeven. De leerlingen betalen het
examengeld samen met het schoolgeld aan het begin van het schooljaar.
Externe kandidaten
De externe kandidaat dient minimaal 16 jaar oud te zijn en de kosten voor het examen dienen te worden
voldaan uiterlijk 1 maart van het jaar van inschrijving. Als de betaling niet tijdig binnen is, wordt er niet
overgegaan tot de inschrijving van de kandidaat.
De kosten die aan het examen zijn verbonden voor externe kandidaten zijn 3000 SEK. Deze kosten zijn
inclusief het inschrijfgeld dat afgedragen moet worden aan het CNaVT. Restitutie van het examengeld is in
geen enkel geval mogelijk. Wij kunnen geen enkele slagingskans of slagingsgarantie afgeven voor deze
externe kandidaat. Deze kandidaat schat zijn eigen kansen in. Mocht het examen niet worden gehaald, zijn
er geen mogelijkheden tot herkansingen. De kandidaat kan het dan pas een volgend jaar weer proberen en
dan zal wederom 3000 SEK betaald moeten worden.
Op de momenten dat het examen wordt afgenomen dient de externe kandidaat een identiteitsbewijs mee te
nemen.
Voor eventuele vragen omtrent het examen kan er contact opgenomen worden met de schoolleider van De
Nederlandse School Stockholm, schoolleider@nlschoolstockholm.se
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