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Geachte heer of mevrouw,

Hierbij bevestig ik dat de heer Mustapha sheikh Hasan vanaf 04-04 -2017 totop heden werkt als
onderwijsassistent en docent Engels op de Taalschool in Hardenberg.

Zijn huidige contract loopt tot 31juli 2019 en kan daarna helaas niet meer verlengd worden in
verband met het bereikte maximale aantal aan tijdelijke contracten.

Wij zijn erg tevreden over het functioneren van Mustapha.

Mocht u nog vragen hebben, neemt u dan gerust contact op.

Met vriendelijke groet,

Peter Reimink

Coordinator Taalschool Hardenberg
p.reimink@sednv.nl

0523 270426
06 28774661



DIPLOMA

STAATSE}(AIUEN

NEDERI.ANDS ALS TWEEDE TAAL

PROGRAMMA I

H et college voor roetsen eo exameos, krachtens artikel 2vatde wet college

voor toetseo en examens belast met het afnemen en beoordelea van het staatsexameo

Nededaods als tweede tza\verklaart dat

MustaPha Sheikh lfasan

geboren 18 ianuai 1976

te AlePPo n Syri€

met gunstig gevolg heeft deelgenomen aaflhet staatsexalnen, afgenomen volgens de

voorschriften gegeven bij en krachtens het Saarexamenbesluit Nederlands als tqreede taal,

en dat de kandidaat exalnen heeft afgelegd volgens progfamma I, in de examenofldetdelen

lezen,luisteren, sptekea en schriiven.

Plaats: Groningen Datum:2maart20t8

Het College voor toetsen en exarnefls,

namens deze,
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CERTIFICAAT

STAATSEXAMEN

NEDERLANDS ALS TWEEDE TAAL

PROGRAMMA II

Het College voor toetsen eo exarneos, krachtens artikel 2vande Wet College voor toetsen en

exameas belast met het afnemen en beoordelen van het saatsexemefl Nederlands als tweede

taal, verklaart &t

MustaPha Sheikh lfasan

geboren lSianuad 1976

te Ateppo n SYde

met gunsrig gevolg examen heeft afgelegd volgens progfamma II in het volgende

examenonderdeel / de volgende examenonderdelen:

luisteren

Dit examen werd afgenomen volgens de vootschriften gegeven bii en krachtens het

Staatsexamenbesluit Nederlands als tweede taal'

Plaats : Groningen Datum 2rrrta;rt2018

Het College voor toetsen en examens,

namens deze,
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CERTIFICAAT

STAATSEXAMEN

NEDERI-ANIDS AIS TWEEDE TAAL

PROGRAMMA II

Het College voor toetser efl examens, krachtens artikel 2v?tn de Wet College voor toetseo en

exameos belast met het afnemen en beoordelen van het saatsexamen Nededaods als tuzeede

tza\verklaat dat

MustaPha Sheikh lfasan
geboren 18 ianuari 1976

te AIepPo n Syri€

met gunstig gevolg exameo heeft afgelegd volgens Programma II in het volgende

exameaooderdeel / de volgende examenonderdelen:

spreken

Dit exameo werd afgenomen volgens de voorschriften gegevefl bii en krachtens het

Staatsexamenbesluit Nededands als tweed e taal.

Plaats : Groningen Datum: 16 mei 2017

Het College voor toetsen ell exalnefls,

namens deze,
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CERTIFICAAT

STAATSEXAMEN

NEDERI-ANDS ALS TIT/EEDE TAAL

PROGRAMMA II

Het College voor toetsen en examens, krachtens artikel 2var, de ITet College voor toetsen en

exameos belast met het afnemen eo beootdelen van het staatsexamen Nededands als tweede

taaf vetklaart dat

MustaPha Sheil& Ifasan

geboren 18 ianuati 1976

te AlePPo n Syri€

met gunstig gevolg examen heeft afgelegd volgens pfogramma II in het volgende

examenonderdeel / de volgende examenonderdelen:

schriiven

Dit examen werd afgenomen volgens de voorschriften gegwen bii en krachtens het

Staatsexamenbesluit Nederlands als tweed e taal'

Plaats: Groningen Datum: 13 december2O16

Het College voor toetsen en examens,

namens deze,
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