Attest Nederlands A2: procedure
Introductie
Wil je het attest Nederlands A2 behalen? Leg de civiele test Nederlands niveau A2 af.

Waarom leg je de test af?
Je hebt een bewijs kennis Nederlands niveau A2 nodig
 om de Belgische nationaliteit aan te vragen.
 om een vrijstelling te krijgen voor de lessen Nederlands (1.1. + 1.2.) binnen het
inburgeringsprogramma.

Wie mag de test afleggen?



Volg je nu les bij een CVO of bij Open School? Je mag geen test afleggen.
Heb je je maximum 3 maanden geleden ingeschreven voor een cursus Nederlands bij CVO of Open
School? Je mag geen test afleggen.

Meer info? Lees het document ‘reglement civiele testen’ op www.atlas-antwerpen.be/reglement-civiele-test

Wat is de civiele test Nederlands A2?
De test bestaat uit
 deel 1 (luisteren en lezen in het Nederlands)
 deel 2 (schrijven en spreken in het Nederlands)

Hoe maak je een afspraak voor civiele test Nederlands A2?
Maak eerst een afspraak voor deel 1.
Mail naar atlas.civieletest@antwerpen.be
Schrijf in je mail
 het onderwerp ‘civiele test Nederlands A2’
 je naam
 je voornaam
 telefoon
 emailadres
 rijksregisternummer
Voldoe je aan alle voorwaarden? Atlas geeft jou een afspraak voor een civiele test Nederlands A2 deel 1.

Deel 1 test
Wat is deel 1 van de civiele test Nederlands A2?






Je maakt de test op de computer.
De test heeft 2 delen:
o luisteren
o lezen
De test is op
o maandagvoormiddag om 9:00 OF
o dinsdagavond om 17:30 (niet tijdens de zomer)
De test duurt 3 uur.
Je moet 26/30 behalen om te slagen voor de test.
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Hoe vul je de test in op de computer? Bekijk de film van de voorbeeldtest op
https://youtu.be/UKbrX9pkQmY of www.atlas-antwerpen.be/nl/documenten-en-attesten/attestnederlands

Wil je de test oefenen?
Ga naar de website https://www.proef-toets.nl/hvhn/E9NM5X23 en vul in:
 je naam
 je e-mailadres
 je school: Atlas
Klik op 'start de oefentoets'.
Let op! Dit zijn vragen op niveau A1.

Waar is deel 1 van de test?
Je krijgt het adres wanneer je de afspraak maakt voor deel 1.

Wat breng je mee?
Geldig paspoort, identiteitskaart of verblijfsdocument

Resultaat deel 1 van de test




Je krijgt onmiddellijk je resultaat.
Ben je geslaagd? Je krijgt een afspraak voor deel 2 van de test.
Ben je niet geslaagd? Je kan je inschrijven voor lessen Nederlands.

Deel 2 test
Wat is deel 2 van de civiele test Nederlands A2 ?
Deel 2 heeft 2 delen:
 schrijven
 spreken
De test duurt 2 uur en 30 minuten. Misschien moet je lang wachten.

Waar is deel 2 van de test?
Je krijgt het adres wanneer je de afspraak maakt voor deel 2.

Resultaat deel 2 van de test





Je krijgt je resultaat via mail binnen de 3 weken na de test.
Ben je geslaagd? Je krijgt het attest Nederlands A2 (1.1.+1.2.).
Atlas verstuurt het attest naar jou
o via de post
o via e-mail
Ben je niet geslaagd? Je kan je inschrijven voor de lessen Nederlands.

Belangrijke informatie



Kan je niet komen naar de test? Contacteer Atlas via atlas.civieletest@antwerpen.be
Je moet het reglement van de test lezen op www.atlas-antwerpen.be/reglement-civiele-test
Je gebruikt geen hulpmiddelen tijdens de test:
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o geen internet
o geen telefoon
o geen woordenboek...
Je spreekt niet tijdens de test.
Breng geen kinderen mee naar de test. De test duurt 3 uur.
Deze procedure duurt lang. De periode tussen het maken van een afspraak en het resultaat kan 8
weken zijn.
Heb je een bewijs A2 nodig voor de aanvraag van de Belgische nationaliteit?
1. Verzamel eerst al de nodige documenten.
2. Betaal daarna de kosten in het stadsloket.
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