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Procedure certificerende taaltest Nederlands A2 

Wil je het certificaat Nederlands A2 behalen?  

Leg de certificerende taaltest Nederlands (CT-test) niveau A2 af. 

Wat is de CT-test A2? 

De volledige test bestaat uit 2 testdelen: 

• A2 schriftelijk (lezen en schrijven in het Nederlands) 

• A2 mondeling (luisteren en spreken in het Nederlands) 

 

Je legt enkel het testdeel of de testdelen af die je nodig hebt. 

Moet je de volledige test doen? Je doet eerst A2 schriftelijk. Daarna doe je A2 mondeling. 

Wie mag de CT-test afleggen? 

Je kan altijd een CT-taaltest afleggen, behalve in deze situaties: 

• Volg je nu les bij een Centrum voor Volwassenenonderwijs (CVO), Ligo Centrum voor Basiseducatie 

of een Universitair Talencentrum? Je mag geen test afleggen voor het niveau van die cursus. 

• Was het einde van je laatste cursus Nederlands bij CVO, Ligo of een Universitair Centrum minder 

dan 3 maanden geleden? Je mag geen test afleggen voor het niveau van die cursus. 

• Heb je minder dan 3 maanden geleden een CT-test afgelegd? Je mag geen taaltest afleggen voor 

de testdelen (lezen, luisteren, schrijven, spreken) die je deed voor dat niveau. Je moet minimum 3 

maanden wachten om de test opnieuw te doen. 

• Heb je de CT-test al afgelegd en was je niet geslaagd? En ben je verplicht om het 

inburgeringstraject te volgen? Dan mag je de CT-test niet meer afleggen. Je moet les volgen. 

 

Meer info? Lees het document ‘reglement certificerende taaltest Nederlands’ op  

www.atlas-antwerpen.be/sites/default/files/uploads/Reglement-certificerende-taaltest.pdf 

Hoeveel kost de CT-test? 

De CT-test A2 kost in totaal 180 euro: 

• Het schriftelijke deel (lezen en schrijven) kost 90 euro.  

• Het mondelinge deel (luisteren en spreken) kost 90 euro.  

Wanneer betaal je voor de CT-test? 

Je betaalt 90 euro elke keer als je een afspraak maakt voor een test.  

Je betaalt per deel. 

Je moet onmiddellijk betalen als je een afspraak maakt. 

 

Kan je geen 90 euro betalen?  

Dan kan je geen afspraak maken voor de test. Contacteer Atlas wanneer je wel 90 euro kan betalen. 

http://www.atlas-antwerpen.be/sites/default/files/uploads/Reglement-certificerende-taaltest.pdf
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Wie moet niet betalen voor de CT-test? 

Je wil of moet een inburgeringstraject volgen. Je wil een vrijstelling voor het trajectonderdeel Nederlands 

niveau A2. 

Let op:  

• Je legt de test af voor je het inburgeringscontract ondertekent.  

• Je mag de test maximum 1 keer gratis afleggen. 

• Ben je verplicht om het inburgeringstraject te volgen? Je mag de CT-test maar 1 keer afleggen. 

Hoe betaal je voor de test? 

Je betaalt met bancontact, of via pay.nl met VISA/Mastercard/Maestro/Payconiq. 

Je krijgt eerst een reservering voor een afspraak.  

Is je betaling goed ontvangen? Dan krijg je een definitieve bevestiging van de afspraak. 

Hoe vraag je een afspraak voor de CT-test A2? 

Vraag eerst een afspraak voor A2 schriftelijk: 

• Vul het afsprakenformulier in:  

www.atlas-antwerpen.be/nl/testen/certificerende-taaltest-nederlands-a1-a2/afspraak-certificerende-

taaltest 

of 

• Mail naar atlas.cttest@antwerpen.be. Schrijf in je e-mail: 

o het onderwerp ‘CT-test A2’ 

o je voornaam 

o je naam 

o telefoonnummer 

o e-mailadres 

o rijksregisternummer 

o Waarom wil je de test doen? 

 

Je krijgt eerst een afspraak voor informatie over de CT-test. Je kan dan een afspraak maken voor de test. 

Let op: tijdens een afspraak info CT-test kan je de test nog niet doen. 

 

Je betaalt en je krijgt een afspraak voor de test A2 schriftelijk. 

Kan je niet naar de afspraak komen? 

Annuleer je afspraak zo snel mogelijk via atlas.cttest@antwerpen.be 

 

Annuleer je voor de dag van de afspraak of de dag van de afspraak zelf? En heb je een geldige reden?  

Je kan 1 keer gratis een nieuwe afspraak krijgen. 

 

Annuleer je na de dag van je afspraak?  

Je moet opnieuw betalen voor een nieuwe afspraak. Atlas betaalt je geld niet terug. 

 

Wil je de test niet meer doen? Atlas betaalt je geld niet terug. 

 

http://www.atlas-antwerpen.be/nl/testen/certificerende-taaltest-nederlands-a1-a2/afspraak-certificerende-taaltest
http://www.atlas-antwerpen.be/nl/testen/certificerende-taaltest-nederlands-a1-a2/afspraak-certificerende-taaltest
mailto:atlas.cttest@antwerpen.be
mailto:atlas.cttest@antwerpen.be
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Hoe is de CT-test A2 georganiseerd? 

Wat breng je mee? 

Je identiteitskaart, paspoort of verblijfsdocument. 

 

Je leest het reglement van de test op  

www.atlas-antwerpen.be/sites/default/files/uploads/Reglement-certificerende-taaltest.pdf. 

Wat zijn de regels tijdens de test? 

• Je bent 15 minuten voor de start van de test op de afgesproken locatie.  

• Je krijgt een uitnodiging voor de test. Een medewerker controleert je identiteit via je 

identiteitsdocument. Gebruik je de identiteit van een andere persoon? Dat is strafbaar. De rechtbank 

kan je vervolgen.  

• Je legt de test individueel af. Je praat niet met andere deelnemers tijdens de test. Breng geen 

kinderen mee naar de test.  

• Je mag de test niet kopiëren of fotograferen. Je mag de vragen niet overschrijven. Je mag de vragen 

niet publiek maken. Dat is strafbaar. De rechtbank kan je vervolgen.  

• Je gebruikt enkel toegelaten hulpmiddelen. Je zet je mobiele telefoon uit. Je legt hem weg tot na de 

testen.  

• Je blijft in het testlokaal tijdens de test.  

• Je neemt niets mee uit het testlokaal. Je geeft je notities aan de medewerker na de test. 

A2 schriftelijk 

Wat? 

• A2 schriftelijk kost 90 euro. 

• Je start altijd met de test lezen. Je maakt de test lezen op de computer. 

• Je moet 26/30 halen om te slagen voor de test lezen. 

• Ben je geslaagd voor lezen? Je mag onmiddellijk de test schrijven afleggen. 

• De test is om 09:00, 13:00 of 17:30. 

• De testen lezen en schrijven duren samen 3 uur. 

• Hoe ziet de test eruit? Bekijk de film van de voorbeeldtest op https://youtu.be/UKbrX9pkQm.   

Waar?  

Je krijgt het adres wanneer je de afspraak maakt.  

Resultaat 

• Je krijgt het resultaat van de test lezen onmiddellijk. 

• Het resultaat van de test schrijven krijg je maximum 3 weken na de test via mail.  

A2 Mondeling 

Wat? 

• A2 mondeling kost 90 euro. 

• Je start altijd met de test luisteren. Je maakt de test luisteren op de computer. 

• Je moet 26/30 halen om te slagen voor de test luisteren.  

• Ben je geslaagd voor luisteren? Je mag onmiddellijk de test spreken afleggen. 

• De test is om 09:00, 13:00 of 17:30.  

http://www.atlas-antwerpen.be/sites/default/files/uploads/Reglement-certificerende-taaltest.pdf
https://youtu.be/UKbrX9pkQm
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• De testen luisteren en spreken duren samen 2 uur. 

• Hoe ziet de test eruit? Bekijk de film van de voorbeeldtest op https://youtu.be/UKbrX9pkQm.  

Waar?  

Je krijgt het adres wanneer je de afspraak maakt.  

Resultaat  

• Je krijgt het resultaat van de test luisteren onmiddellijk. 

• Het resultaat van de test spreken krijg je maximum 3 weken na de test via mail.  

Ben je niet geslaagd? 

• Heb je de test lezen gedaan en ben je niet geslaagd? De test stopt. Je mag de test schrijven niet 

afleggen 

• Heb je de test luisteren gedaan en ben je niet geslaagd? De test stopt. Je mag de test spreken niet 

afleggen. 

• Ben je niet geslaagd voor lezen, schrijven, luisteren of spreken? Je mag de test opnieuw afleggen 

na minimum 3 maanden. Je moet opnieuw betalen.  

• Ben je verplicht om het inburgeringstraject te volgen? Je mag de CT-test niet meer afleggen. Je 

moet les volgen. 

 

Je kan ook inschrijven in een cursus Nederlands. Misschien moet je eerst een test Nederlands doen om te 

bepalen in welk niveau je kan starten. 

Hoe lang duurt de procedure? 

De totale procedure (start = je vraagt een afspraak, einde = je krijgt het resultaat van de test) kan maximum 

8 weken duren.  

 

Heb je een bewijs A2 nodig voor de aanvraag van de Belgische nationaliteit? 

1. Verzamel eerst al de nodige documenten. 

2. Betaal daarna de registratiekosten (€150). 

Wil je de test oefenen? 

Oefen hoe je de test moet invullen 

Let op: dit is een test op niveau A1. 

Ga naar de website https://www.proef-toets.nl/hvhn/E9NM5X23. 

Vul je naam in. Klik op ‘start de demo’. 

Oefen voor lezen, schrijven, luisteren en spreken (A2) 

Ga naar de website www.inburgeren.nl/examen-doen/oefenen.jsp. 

Let op: Dit zijn oefentesten uit Nederland. De uitspraak en sommige woorden zijn soms anders dan in 

België. Deze testen tonen wel het type vragen en het niveau van de CT-test. 

Er zijn geen Vlaamse oefentesten. Dit is geen officiële voorbereiding op de CT-test. 

https://youtu.be/UKbrX9pkQm
https://www.proef-toets.nl/hvhn/E9NM5X23
https://www.inburgeren.nl/examen-doen/oefenen.jsp
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Zelf Nederlands studeren bij Taalgarage 

Een medewerker van de Taalgarage vertelt je welke boeken of websites jou helpen.  

Maak een afspraak met de Taalgarage: taalgarage@antwerpen.be. 

 

mailto:taalgarage@antwerpen.be

