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NT2 (İkinci Dil Olarak Hollandaca) Sınavına Hazırlık Kursu  

 
Hollanda’da çalışmayı ve para kazanmayımı istiyorsunuz? Tek başınıza doktora gidebilmeyi 
veya cocuklarınızın ev odevlerine yardım etmeyi istemezmisiniz? Bu isteklerinizi yerine 
getirebilmeniz için Hollandaca dilini iyi bir seviyede öğrenmeniz gerekiyor.  
 
Hollanda’da ancak Hollandacayı öğrenmiş olduğunuz zaman kendinizi daha rahat 
hissedebilir ve günlük hayatta daha aktif olabilirsiniz. Bu kursa katıldıktan sonra, 
Hollandalılarla daha kolay bir şekilde iletişim kurabilirsiniz. Bu diplomayı aldığınızda, iş 
arayabilir veya eğitim hayatınıza devam edebilirsiniz.  
 
 

 
 
 
NT2 Sınavı Proğram 1 (Staatsexamen Nederlands als tweede taal programma I)  
Hollanda devletinin düzenledigi bu sınav sizi meslek liselerinde okumaya veya iş piyasasında 
kalifiyesiz işlerde çalışmaya yönlendirebilir. 
 
Hollanda devletinin düzenledigi sınav dört ayrı bölümden oluşur: okumak, dinlemek, yazmak 
ve konuşmak. 
 
Neden NT2 diploması?  
NT2 diploması ile Hollandada eğitiminize devam edebilir veya çalışabilirsiniz. Ayrıca bu 
diplomayı Hollanda vatandaşlığına geçmek içinde kullanabilirsiniz.  
 
Kimler katılabilir?   
Bu kurs Hollanda devletinin düzenledigi NT2 Programma I (İkinci Dil Olarak Hollandaca – 
proğram 1) sınavına hazırlanmak isteyen kursiyerler için düzenlenmistir. Ayrica Hollandaca 
öğrenmek veya Hollandacasını geliştirmek ve düzeltmek isteyen kursiyerlerde bu kursa 
katılabilir.  
 
Kurs Seviyesi  
Hollandaca kursu A1/A2 (niveau 1/2)  seviyesinde başlar ve kursiyerleri B1 (niveau 3) 
seviyesine getirmeyi amaçlar. Haftada alınacak 1,5 saat kursun yanında, kursiyerlerimizin 
kendi başınada çalışıp sınava hazırlanması gerekmektedir.  
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Kurs İçeriği 
Bütün kursiyerlerimiz kursa başlamadan önce ve kurs sonunda seviye sınavına girerler. Bu 
şekilde kursiyerimizin gösterdiği gelişme ölçülür. NT2 (İkinci Dil Olarak Hollandaca) Sınavına 
Hazırlık Kursunda ‘Okuma ,Konuşma, Yazma ve Dinleme’ önemli bir yer kaplar ve A1/A2 
seviyesinde konular geniş bir şekilde işlenir.   
  
Hollandaca kursu her pazar günü 15:15 – 16:45 saatleri arasında A1 grubuna ve 17:00 – 
18:30 saatleri arasinda A2 grubuna verilmekte olup, toplam 9 ay sürmektedir. Hollandaca 
kursu 9 Eylul 2019 Pazar günü başlayacaktır.  
 
Kurs Ūcreti 
Hollandaca kurs ücreti aylik € 40 olup, kurs için kullanılacak eğitim seti ücrete dahil degildir. 
Eğitim seti ucreti € 50’ dur. Kayıt anında ilk ayin ücreti € 40 ve eğitim seti ücreti € 50’ nun 
odenmesi gerekmektedir. 
 
Neden Educaplus?   
Uygun kurs ücretlerine ek olarak, Educaplus kursiyerlerine başka avantajlarda sunmaktadır; 

 Küçük sınıflar 
Sınıflarımız en fazla on kursiyerden  oluşmaktadır.  

 Kişisel İlgi  
Kursiyerlerimize kurs sırasında ve kurs sonrasında kişisel ilgi gösterilmektedir. 

 Ūcretsiz deneme dersi   
 Deneyimli öğretmenler 

Hollandaca kursu eğitim sektöründe çalışan deneyimli öğretmenler 
tarafından verilmektedir.   
 

Ders Lokasyonlari  
Stichting Educaplus’un Roterdam’in Delfshaven bolgesinde ofisi bulunmaktadir; 
 
Locatie Rotterdam-West:   Catharina Beersmanstraat 78, 3025 EJ Rotterdam   

 
 
İletişim & Kayıt  
Hollandaca kursu ile ilgili sorularınız için yönetim kurulumuzdan Sayın S. Yıldırım (06-
14593054 of info@educaplus.nl) ile görüşebilirsiniz.  Hollandaca kursuna iki şekilde kayıt 
olabilirsiniz;  
 

 Web sayfamızdan istediginiz zaman.    
 Sayın S. Yıldırım ile ofisimizde randevu yaparak.    
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