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Vestibulum non facilisis neque. Knop in tekst facilisis maximus ex, et iaculis odio viverra eget. Vivamus
INHOUDSOPGAVE
non ipsum sed sapien vestibulum ultricies at at nisl. Suspendisse sit amet mi nec elit commodo suscipit
ac sagittis turpis. Phasellus ut elit vitae turpis ultrices laoreet. Cras a ligula vitae lorem placerat cursus.
Interdum et malesuada fames ac ante ipsum primis in faucibus. Donec vel urna tincidunt, ullamcorper quam
Stap 1: ga naar nt2school.nl en klik op inloggen3
at, posuere lectus.
Stap 2: klik op account aanmaken4
Stap 3: registreren en inloggen4
Stap 4: activeer het lesmateriaal5
Stap 5: start de cursus6

KOP
SUBKOP
Om gebruik te kunnen maken van het NT2 Testcentrum hebt u een instellingslicentie nodig. Deze licentie
geeft uw instelling een jaar lang toegang tot het NT2 Testcentrum. Een licentie kost € 363,00 incl. BTW
per jaar. Wilt u een licentie voor het NT2 Testcentrum voor uw organisatie? Bestel de licentie online of
neem contact op met onze klantenservice. Wij maken een account voor u aan, zodat u direct met de NT2niveautoetsen aan de slag kunt. Lees de paragraaf ‘Opbouw NT2 Testcentrum’ voor een beschrijving van een
instellingsaccount.
SUBKOP
Om de NT2-niveautoetsen af te kunnen nemen, hebt u een tegoed aan credits nodig. Elke keer dat u een
toets voor een kandidaat klaarzet, wordt er een credit van uw tegoed afgehaald. Als u voor het eerst gebruik
maakt van het Testcentrum, of als uw credits op zijn, moet u nieuwe credits bestellen.
Tabel kop
tekst tabel
tekst tabel

tekst tabel
tekst tabel

tekst tabel
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Om met het online materiaal van NT2 SCHOOL te kunnen werken moet u een aantal stappen doorlopen.
KOP
Hieronder staat uitgelegd welke stappen dat zijn.
SUBKOP
telst Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis mi lorem, posuere ac sem et, eleifend
STAP 1: ga naar nt2school.nl en klik op inloggen
bibendum mauris. Vivamus eget blandit erat, eu tempus massa. Aliquam pulvinar consequat posuere.
Vivamus
cursus mi congue ex finibus, eu sagittis nunc consequat. Class aptent taciti sociosqu ad litora
Ga naar www.nt2school.nl.
Klik
in de per
rechterbovenhoek
torquent
conubia nostra,op
perInloggen
inceptos.himenaeos. Donec ligula nibh, volutpat at convallis eu, vehicula
eget nulla. Praesent pretium ex laoreet lectus egestas, sed rutrum justo varius.
Ut ultrices ultricies mi, quis consectetur ipsum semper rutrum. Morbi aliquet interdum mi. Nunc finibus
turpis metus. Cras molestie purus justo, tincidunt porttitor libero pellentesque ut. Aenean sit amet nibh mi.
Cras varius leo dui, accumsan egestas nibh finibus suscipit. Nunc lorem ligula, egestas id suscipit sit amet,
maximus non dolor.
•
•
•

tekst inspring bullets
tekst inspring bullets
tekst inspring bullets
tekst inspring In hac bold italic bolditalic. Etiam non ex sit amet mi rutrum semper quis at lectus.
Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. In
scelerisque elit ac bibendum consequat. Donec sagittis mattis mauris, ut tristique lacus fermentum at.
Integer mi diam, tincidunt et arcu nec, accumsan lacinia metus. Donec consectetur est eu ex dictum
ornare. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Tekst kleur bold tekst kleur condimentum id, z in lacus. Donec luctus est at mi elementum, sed gravida
ligula consectetur. Curabitur molestie risus quis sem elementum pellentesque. Donec placerat risus
ipsum, quis luctus orci varius at. Sed vitae nibh ut ex luctus tristique nec ac arcu. Nulla pellentesque,
magna vitae finibus vehicula, ante est imperdiet nisl, eu bibendum risus nibh eu leo.
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STAP
2:non
klik
op account
Vestibulum
facilisis
neque. Knopaanmaken
in tekst facilisis maximus ex, et iaculis odio viverra eget. Vivamus

non ipsum sed sapien vestibulum ultricies at at nisl. Suspendisse sit amet mi nec elit commodo suscipit
Klik
op Account
ac sagittis
turpis.aanmaken.
Phasellus ut elit vitae turpis ultrices laoreet. Cras a ligula vitae lorem placerat cursus.
Interdum et malesuada fames ac ante ipsum primis in faucibus. Donec vel urna tincidunt, ullamcorper quam
at, posuere lectus.

STAP 3: registreren en inloggen
Vul uw voornaam, achternaam en e-mailadres in. Vul een zelfgekozen wachtwoord in.
Vul dit nogmaals in ter controle. Klik op Registreren en inloggen.

KOP
SUBKOP
Om gebruik te kunnen maken van het NT2 Testcentrum hebt u een instellingslicentie nodig. Deze licentie
geeft uw instelling een jaar lang toegang tot het NT2 Testcentrum. Een licentie kost € 363,00 incl. BTW
per jaar. Wilt u een licentie voor het NT2 Testcentrum voor uw organisatie? Bestel de licentie online of
neem contact op met onze klantenservice. Wij maken een account voor u aan, zodat u direct met de NT2niveautoetsen aan de slag kunt. Lees de paragraaf ‘Opbouw NT2 Testcentrum’ voor een beschrijving van een
instellingsaccount.
SUBKOP
Om de NT2-niveautoetsen af te kunnen nemen, hebt u een tegoed aan credits nodig. Elke keer dat u een
toets voor een kandidaat klaarzet, wordt er een credit van uw tegoed afgehaald. Als u voor het eerst gebruik
maakt van het Testcentrum, of als uw credits op zijn, moet u nieuwe credits bestellen.
Tabel kop
tekst tabel
tekst tabel

tekst tabel
tekst tabel

tekst tabel
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STAP
KOP 4: activeer het lesmateriaal
U
hebt nu een account aangemaakt. Klik op Activeer nieuw lesmateriaal.
SUBKOP
telst Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis mi lorem, posuere ac sem et, eleifend
bibendum mauris. Vivamus eget blandit erat, eu tempus massa. Aliquam pulvinar consequat posuere.
Vivamus cursus mi congue ex finibus, eu sagittis nunc consequat. Class aptent taciti sociosqu ad litora
torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos. Donec ligula nibh, volutpat at convallis eu, vehicula
eget nulla. Praesent pretium ex laoreet lectus egestas, sed rutrum justo varius.
Ut ultrices ultricies mi, quis consectetur ipsum semper rutrum. Morbi aliquet interdum mi. Nunc finibus
turpis metus. Cras molestie purus justo, tincidunt porttitor libero pellentesque ut. Aenean sit amet nibh mi.
Cras varius leo dui, accumsan egestas nibh finibus suscipit. Nunc lorem ligula, egestas id suscipit sit amet,
maximus non dolor.
•
•
•

tekst inspring bullets
tekst inspring bullets
tekst inspring bullets

tekst inspring In hac bold italic bolditalic. Etiam non ex sit amet mi rutrum semper quis at lectus.
Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. In
scelerisque elit ac bibendum consequat. Donec sagittis mattis mauris, ut tristique lacus fermentum at.
Integer mi diam, tincidunt et arcu nec, accumsan lacinia metus. Donec consectetur est eu ex dictum
Lorem ipsum
dolor
amet, consectetur
adipiscing
elit. en klik op Volgende.
Vul ornare.
de cursussleutel
in voor
hetsit
activeren
van het online
lesmateriaal
Tekst kleur bold tekst kleur condimentum id, z in lacus. Donec luctus est at mi elementum, sed gravida
ligula consectetur. Curabitur molestie risus quis sem elementum pellentesque. Donec placerat risus
ipsum, quis luctus orci varius at. Sed vitae nibh ut ex luctus tristique nec ac arcu. Nulla pellentesque,
magna vitae finibus vehicula, ante est imperdiet nisl, eu bibendum risus nibh eu leo.

	
  

Klik vervolgens op Bevestig.
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STAP
5:non
start
deneque.
cursus
Vestibulum
facilisis
Knop in tekst facilisis maximus ex, et iaculis odio viverra eget. Vivamus

non ipsum sed sapien vestibulum ultricies at at nisl. Suspendisse sit amet mi nec elit commodo suscipit
Onder
actieve
cursussleutels
nu het
lesmateriaal
staan. Klik
Start vitae
cursus.
ac sagittis
turpis.
Phasellus utziet
elituvitae
turpis
ultrices laoreet.
Crasop
a ligula
lorem placerat cursus.
Interdum et malesuada fames ac ante ipsum primis in faucibus. Donec vel urna tincidunt, ullamcorper quam
at, posuere lectus.

KOP

	
  

SUBKOP
Om gebruik te kunnen maken van het NT2 Testcentrum hebt u een instellingslicentie nodig. Deze licentie
Klik
plaatje van
die u wilttot
doen:
Onderweg
of KNM
Examentraining.
geeftop
uwhet
instelling
een de
jaarcursus
lang toegang
het NT2
Testcentrum.
Een
licentie kost € 363,00 incl. BTW
per jaar. Wilt u een licentie voor het NT2 Testcentrum voor uw organisatie? Bestel de licentie online of
neem contact op met onze klantenservice. Wij maken een account voor u aan, zodat u direct met de NT2niveautoetsen aan de slag kunt. Lees de paragraaf ‘Opbouw NT2 Testcentrum’ voor een beschrijving van een
instellingsaccount.
SUBKOP
Om de NT2-niveautoetsen af te kunnen nemen, hebt u een tegoed aan credits nodig. Elke keer dat u een
toets voor een kandidaat klaarzet, wordt er een credit van uw tegoed afgehaald. Als u voor het eerst gebruik
maakt van het Testcentrum, of als uw credits op zijn, moet u nieuwe credits bestellen.
Tabel kop

tekst tabel

tekst tabel
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Klik
op Start om de cursus te starten:
KOP
SUBKOP
telst Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis mi lorem, posuere ac sem et, eleifend
bibendum mauris. Vivamus eget blandit erat, eu tempus massa. Aliquam pulvinar consequat posuere.
Vivamus cursus mi congue ex finibus, eu sagittis nunc consequat. Class aptent taciti sociosqu ad litora
torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos. Donec ligula nibh, volutpat at convallis eu, vehicula
eget nulla. Praesent pretium ex laoreet lectus egestas, sed rutrum justo varius.

	
  

Ut ultrices ultricies mi, quis consectetur ipsum semper rutrum. Morbi aliquet interdum mi. Nunc finibus
turpis metus. Cras molestie purus justo, tincidunt porttitor libero pellentesque ut. Aenean sit amet nibh mi.
Cras varius leo dui, accumsan egestas nibh finibus suscipit. Nunc lorem ligula, egestas id suscipit sit amet,
maximus non dolor.
Onder
hetinspring
kopje bullets
• tekst
• tekst inspring bullets
• tekst inspring bullets

vindt u meer informatie over het inburgeringsexamen.

tekst inspring In hac bold italic bolditalic. Etiam non ex sit amet mi rutrum semper quis at lectus.
Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. In
scelerisque elit ac bibendum consequat. Donec sagittis mattis mauris, ut tristique lacus fermentum at.
Integer mi diam, tincidunt et arcu nec, accumsan lacinia metus. Donec consectetur est eu ex dictum
ornare. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Tekst kleur bold tekst kleur condimentum id, z in lacus. Donec luctus est at mi elementum, sed gravida
ligula consectetur. Curabitur molestie risus quis sem elementum pellentesque. Donec placerat risus
ipsum, quis luctus orci varius at. Sed vitae nibh ut ex luctus tristique nec ac arcu. Nulla pellentesque,
magna vitae finibus vehicula, ante est imperdiet nisl, eu bibendum risus nibh eu leo.
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Vestibulum non facilisis neque. Knop in tekst facilisis maximus ex, et iaculis odio viverra eget. Vivamus
AANTEKENINGEN
non ipsum sed sapien vestibulum ultricies at at nisl. Suspendisse sit amet mi nec elit commodo suscipit
ac sagittis turpis. Phasellus ut elit vitae turpis ultrices laoreet. Cras a ligula vitae lorem placerat cursus.
Interdum et malesuada fames ac ante ipsum primis in faucibus. Donec vel urna tincidunt, ullamcorper quam
at, posuere lectus.

KOP
SUBKOP
Om gebruik te kunnen maken van het NT2 Testcentrum hebt u een instellingslicentie nodig. Deze licentie
geeft uw instelling een jaar lang toegang tot het NT2 Testcentrum. Een licentie kost € 363,00 incl. BTW
per jaar. Wilt u een licentie voor het NT2 Testcentrum voor uw organisatie? Bestel de licentie online of
neem contact op met onze klantenservice. Wij maken een account voor u aan, zodat u direct met de NT2niveautoetsen aan de slag kunt. Lees de paragraaf ‘Opbouw NT2 Testcentrum’ voor een beschrijving van een
instellingsaccount.
SUBKOP
Om de NT2-niveautoetsen af te kunnen nemen, hebt u een tegoed aan credits nodig. Elke keer dat u een
toets voor een kandidaat klaarzet, wordt er een credit van uw tegoed afgehaald. Als u voor het eerst gebruik
maakt van het Testcentrum, of als uw credits op zijn, moet u nieuwe credits bestellen.
Tabel kop
tekst tabel
tekst tabel
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