
 

Pagina 1 van 2 
 

 Prijsoverzicht schooljaar 2020 - 2021 

 

Begeleiding CNaVT examen 
Wij bieden examenbegeleiding voor de CNaVT examens. Voorafgaan aan de begeleiding wordt er een 

inschaalles/ instaptoets afgenomen, de kosten hiervoor bedragen €59,-  

 

De kandidaten krijgen een vragenlijst die vooraf moet worden ingevuld. We kijken vooral naar de visie 

van het CNaVT, de functionele aanpak, wat wil de kandidaat doen met het diploma. Zo kunnen we kijken 

welk niveau het best aansluit bij de kandidaat.  

 

Begeleiding examen A2    Begeleiding examen B2  
Pakket Inhoud Kosten 
 Mini 02 X 60 minuten € 118,00 

Klein 04 X 60 minuten € 236,00 

Gemiddeld 06 X 60 minuten € 354,00 

Ruim 08 X 60 minuten € 472,00 

  Groot 10 X 60 minuten € 590,00 

 

 

 

Kosten CNaVT examen, zonder extra begeleiding      
Examen Duur Doelgroep Kosten 
A2 
Maatschappelijk 
Informeel 

Gemiddeld 
2,5 uur 

Dit examen is voor jongeren (16+) of volwassenen (18+) die 
willen functioneren in informele, alledaagse situaties. 
Dit examen bestaat uit situaties uit de persoonlijke 
levenssfeer, zoals persoonlijke boodschappen lezen, 
informatie uit een folder halen, persoonlijke interesses 
toelichten. 

€ 159,- 

B2 
Educatief 
Startbekwaam 

Gemiddeld 
4 uur 

Dit examen is voor hoger opgeleide volwassenen (18+) of 
jongeren (16+) aan het einde van het secundair of voortgezet 
onderwijs in het buitenland die starten met een studie aan 
een Vlaamse of Nederlandse hogeschool of universiteit 
Dit examen bestaat uit taken uit het hoger onderwijs, zoals 
een hoorcollege samenvatten, eigen standpunt formuleren, 
argumenterende brief schrijven, presenteren enzovoort. 

€ 225,00 
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Inclusief 

De kosten voor het A2 examen is inclusief: 

•    Aanvraag examen in Leuven. 

•    Deel A (40 minuten) luisteren en schrijven, gezamenlijk in een klaslokaal; 

•    Deel B (90 minuten) lezen en schrijven, gezamenlijk in een klaslokaal; 

•    Deel C (20 minuten) lezen en mondelinge interactie, individueel met examinator; 

•    Verzendkosten per koerier; 

•    Huur locatie, koffie en thee. 

 
De kosten voor het B2 examen is inclusief: 

•    Aanvraag examen in Leuven. 

•    Deel A (110 minuten) luisteren en schrijven, gezamenlijk in een klaslokaal; 

•    Deel B (95 minuten) lezen en schrijven, gezamenlijk in een klaslokaal; 

•    Deel C (30 minuten) lezen en mondelinge interactie, individueel met examinator; 

•    Verzendkosten per koerier; 

•    Huur locatie, koffie en thee. 

 

 

 

 

 

 

 


