
12802

Aanmelden
Alternatieve centrale examens  
Nederlands
Dit formulier
Hebt u in het schooljaar 2022-2023 examenkandidaten van wie 
Nederlands niet de moedertaal is? Gebruik dan dit formulier om uw 
onderwijsinstelling aan te melden voor alternatieve centrale examens 
Nederlands.

Opsturen
Stuur het volledig ingevulde formulier, met het plan van aanpak,  
uiterlijk 15 september 2022, naar: 
nt2nieuwkomers@minocw.nl

Meer informatie
duo.nl

      1
1.1 Naam onderwijsinstelling

1.2  Vestigingscode (voorheen BRIN-
vestigingsnummer)

1.3  Contactpersoon voor verloop 
van de pilot

      2

2.1   Vermeld het aantal deelne-
mende kandidaten alternatieve 
examens naar niveau

      
        
      

2.2   Geef een korte omschrijving 
invulling pilot op school, onder 
andere over de wijze waarop 
examenkandidaten worden 
voorbereid op het examen.

2.3   Doen examenkandidaten naast 
het alternatieve examen ook het 
CE Nederlands?

2.4   Past de school het school-
examen Nederlands aan voor 
de deelnemende examen-
kandidaten?

Gegevens onderwijsinstelling

|

	

Voorletters         Achternaam

|           |                
Telefoonnummer*             E-mailadres*

  |

*Alleen voor eventuele vragen bij de verwerking van dit formulier

Schoolspecifieke invulling van de pilot
 

n Nt2  I vmbo  

n	 Nt2 II havo  

n	 EDUP vwo  

n	 Ja

n	 Nee

n	 Ja > Vul ook vraag 2.5 in

n	 Nee > Ga naar vraag 3



2.5   Maak inzichtelijk hoe het 
bevoegd gezag ervoor zorgt 
dat alle eindtermen worden 
getoetst.

      3

3.1   Hoe worden ouders en leerlin-
gen geïnformeerd over de pilot?

3.2   Hoe is de oudertoestemming 
geregeld?

3.3   Kunnen ouders van minderjarige 
leerlingen eventueel toestem-
ming weigeren?

      4

Informeren van ouders en (toekomstige) examenkandidaten

n	 Ja

n	 Nee

Ondertekening

Dag   Maand  Jaar      Plaats         

 |  
Naam ondertekenaar    

|
Handtekening    

|                           

Vergeet niet om met dit aanvraagformulier ook het plan van aanpak mee te zenden!
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