
Arabisch eindexamen op uw eigen school 
Heeft u op uw school leerlingen die Arabisch spreken en schrijven op niveau A2 of B1 en 
zouden zij graag eindexamen willen doen in het vak Arabisch? Vavo ROC Nijmegen biedt de 
mogelijkheid het vak Arabisch te volgen op afstand op mavo, havo- of vwo-niveau. De 
leerling blijft ingeschreven staan op uw school, maar volgt eens in de twee weken online 
lessen bij vavo ROC Nijmegen. De schoolexamens en het centraal examen worden 
afgenomen op de huidige school. De leerling wordt in één jaar begeleid naar het 
eindexamen, waardoor een instapniveau van A2 of B1 is vereist. Het programma is daarmee 
met name geschikt voor native speakers van het Arabisch. 

Voor leerlingen kan het enorme voordelen hebben om examen te doen in het vak Arabisch. 
Het vak Arabisch kan ingezet worden als: 

• Extra vak (bijvoorbeeld als hij/zij van vmbo-t naar havo wil) 
• Extra moderne vreemde taal (bijvoorbeeld als hij/zij van havo naar vwo wil) 
• Compensatiecijfer 
• Keuzevak 
• Profielvak binnen Cultuur en Maatschappij 
• Of: als hij/zij één van de andere vreemde talen lastig vindt. 

Om het niveau vast te stellen neemt vavo ROC Nijmegen een instaptoets af aan het begin 
van het traject. De kosten hiervoor bedragen € 25,-. Bij het niet behalen van de instaptoets 
worden deze in rekening gebracht. Scoort de leerling een voldoende voor de instaptoets? 
Dan kan hij/zij deelnemen aan het eindexamen Arabisch. Hij/zij meldt zich dan aan via de 
huidige vo-school. 

Kosten van het traject 

De kosten bedragen 600,- euro per leerling per traject. Vavo ROC Nijmegen verzorgt 
daarvoor: 

• Online lessen 
• Online lesmateriaal 
• Het PTA 
• Alle schoolexamens 
• De docent die alle schoolexamens en het centraal eindexamen nakijkt en de 

leerlingen begeleid richting hun eindexamen. 
Waarom geen staatsexamen? 

Vavo ROC Nijmegen biedt de leerling twee belangrijke voordelen ten opzichte van het doen 
van een staatsexamen Arabisch. Doordat de leerling het als schoolvak volgt: 

• kan Arabisch meetellen als compensatiecijfer en heeft het de andere 
bovengenoemde voordelen. 

• krijgt de leerling begeleiding van een docent gedurende het hele traject. 

Meer informatie 

Als u meer informatie wilt kunt u hier klikken. Via deze link vindt u ook het 
aanmeldingsformulier voor de instaptoets. Mocht u nog vragen hebben over vavo ROC 
Nijmegen dan kunt u contact opnemen met Ceyda Nardali: c.nardali@roc-nijmegen.nl 

https://www.roc-nijmegen.nl/mavo-havo-vwo/arabisch-op-afstand
https://www.roc-nijmegen.nl/downloads/bedrijven/cursussen/371-formulier-aanvraag-instaptoets/file
mailto:c.nardali@roc-nijmegen.nl

