
Artık derdinizi anlatabilecek kadar Hollandaca biliyorsunuz. 

Örnegin komsunuzla hava hakkında basit sohbetler veyahut kisi-

sel verilerinizi doldurmakta artık çok fazla zorluk çekmiyorsunuz. 

Bu kursta, Hollandacanızı daha da gelistirmeyi ögreneceksiniz. 

Bu kursun sonunda, Hollandacanız staatsexamen Nederlands 

als tweede taal, sınavına katılmak için yeterlidir.

Kursun sonucu
Bütün bölümleri kazandıktan sonra, Ikinci dil olarak Hollandaca 

diplomasını alırsınız. Bu diplomayla, Hollandacanızın belirli 

meslekleri icra edecek ve çogu meslek egitimlerini görecek 

kadar iyi oldugunu gösterebilirsiniz.

Iki Seviye
ki seviye vardır: NT2’nin devlet sınavı 1.programı için olanı ve 

devlet sınavı 2.programı için olanı. 1. program 2. programın 

ön eğitimi değildir. Siz 1. programı veya 2. programı yapabilir-

siniz. Bu sizin önceki eğitiminize ve bu diplomayla ne yapmak 

istediğinize bağlıdır. 

Program I

pazarındaki daha düşük fonksiyonları doldurmak isteyen 

ve bunun için gereken mesleki eğitimi almak isteyen kişiler 

içindir. Örneğin NTI’nin MBO Koleji’nde (MBO=Orta seviyeli 

meslek eğitimi). Bu kursla Avrupa Birliği Ortak Çerçevesi’nin 

B1 dil seviyesine kadar eğitilirsiniz.

Program II

Orta ve yüksek seviyeli yönetici fonksiyonlarında görev yap-

mak isteyen kişiler içindir. Bununla yüksek meslek okulu veya 

üniversitede bir eğitim akla gelebilir. Örneğin NTI Yüksek 

Okulu ya da NTI Üniversitesi gibi. Bu kursla Avrupa Birliği 

Ortak Çerçevesi’nin B2 dil seviyesine kadar eğitilirsiniz.

Ön Eğitim
Herhangi bir ön eğitim almış olmanıza gerek yoktur. 

Hollandaca bilginize ve önceki eğitiminizin düşük vaya yük-

sek olmasına bağlı olarak dört programdan birini seçersiniz. 

Eğer Hollandacaya hiç hakim değilseniz, sizi A1 seviyesin-

den B1 veya B2 seviyesine getirecek NTI’nin komple NT2 

kursunu tavsiye ederiz. Hollandaca bilginize bağlı olarak NTI 

size dört ayrı NT2 kursu sunar.

Kursu
Program II (A2-B2 Seviyesi )
İş pazarı için veya yüksek meslek okulunda bir eğitim ala-

bilmek için bir Hollandaca diploması almak istiyorsunuz. 

Kendinizi kurtaracak orta derecede Hollandaca bilginiz var 

(Avrupa Birliği Ortak Çerçevesi’nin A2 dil seviyesi) ve 

bir müteakip eğitim almak istiyorsunuz. Bu kurs yüksek 

eğitimliler içindir.

Program II (A1-B2 Seviyesi)
Biraz Hollandaca konuşabiliyorsunuz ya da hiç Hollandaca 

konuşamıyorsunuz. Daha düşük bir başlama seviyesinden 

başlayarak aynı kursu takip edersiniz. Bu kurs yüksek 

eğitimliler içindir.

Program I (A2-B1 Seviyesi)
İş pazarı için veya düşük seviyeli meslek okulunda bir eğitim 

alabilmek için bir Hollandaca diploması almak istiyorsunuz. 

Kendinizi kurtaracak orta derecede Hollandaca bilginiz var 

(Avrupa Birliği Ortak Çerçevesi’nin A2 dil seviyesi) ve bir 

müteakip eğitim almak istiyorsunuz. Bu kurs orta seviyede 

eğitimliler içindir.

Program I (A1-B1 Seviyesi)
Biraz Hollandaca konuşabiliyorsunuz ya da hiç Hollandaca 

konuşamıyorsunuz. Daha düşük bir başlama seviyesinden 

başlayarak aynı kursu takip edersiniz. Bu kurs orta seviyede 

eğitimliler içindir.

Sınav 
Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO), Nederlands als tweede 

taal (kısaltılısı: NT2) devlet sınavını organize eder. Bu sınav, 

anadili Hollandaca olmayıp da Hollanda’da çalısabilecek 

veya okula gidebilecek kadar Hollandaca bildigini göstermek 

isteyen 18 yas ve üstü olan herkes içindir. Degisik okul ve 

is çesitleri var ve bu nedenle iki degisik sınav programı 

da vardır: programma I ve programma II. Sınav, 4 sınav 

Ikinci dil olarak Hollandaca



bölümünden ibarettir: Okuma, Dinleme, Yazma ve Konusma.

Bu kursta sınava hazırlıga ilgi gösteriyoruz. Evde sınav örne-

kleriyle alıstırma yapabilirsiniz. Sınava hazırlık ve resmi sınav 

hakkındaki tüm bilgileri bu Ögrenim kılavuzunda bulursunuz.

Başarı gösterdiğiniz her bölüm için bir sertifika alırsınız. Bu 

dört sertifikayı İkinci Dil Olarak Hollandaca (NT2) diplomasıyla 

değiştirebilirsiniz. Alamadığınız bölümler için daha sonra 

tekrar sınava girebilirsiniz. Daha fazla bilgi için www.duo.nl. 

adresine bakınız.

Nasıl? 
Bu kursta bagımsız bir sekilde kendi evinizden çalısırsınız. Ekte 

verilen cd-rom şu yardımcı dilleri içerir: Ispanyolca, Fransızca, 

Türkçe, Arapça veya Ingilizce. Her iki eğitim programıyla birlikte 

size kullanışlı bir çalışma kılavuzu gönderilir. 

Çalışma kılavuzu İngilizce, Fransızca, İspanyolca,Türkçe veya 

Arapça dillerindedir. Çalışma kılavuzları büyük oranda tercüme 

edilmiştir ve bu beş yardımcı dilden birinde temin edilebilir. Her 

iki program için de çalışma kılavuzlarını ders paketinizle birlikte 

sipariş edebilirsiniz. Kayıt esnasında çalışma kılavuzunu hangi 

dilde istediğinizi bildiriniz.


