Over inburgeren

Inburgeren
Als u gaat inburgeren leert u over Nederland. U leert de Nederlandse
taal. En u leert over het leven in Nederland. Inburgeren helpt u bij het
leven in Nederland. Bij boodschappen doen, werken en omgaan met
andere mensen. Dat gaat makkelijker als u de taal kent. En als u weet
van het leven in Nederland. In deze folder leest u belangrijke informatie over inburgeren. Op de website www.inburgeren.nl staat
meer informatie.
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Bent u inburgeringsplichtig?

DigiD met SMS-functie nodig. Uw DigiD kunt
u aanvragen op de website www.digid.nl.

Dan moet u laten zien dat u genoeg weet
van Nederland. Dat u de Nederlandse
taal kent. En dat u weet hoe het leven in
Nederland gaat. U kunt dit laten zien met
het inburgeringsdiploma.
U hebt 3 jaar om in te burgeren. Deze
3 jaar is de inburgeringstermijn. De
inburgeringstermijn begint:
• als u van de IND een verblijfsvergunning
krijgt
• of als u al een verblijfsvergunning hebt.
En nu 18 jaar bent geworden en geen
opleiding doet.

Inburgeringsexamen
Om in te burgeren, moet u examen
doen. Op het inburgeringsexamen laat u
zien wat u hebt geleerd over Nederland.
Ook laat u zien dat u voldoende Nederlands
spreekt, schrijft, verstaat en leest. Het
inburgeringsexamen bestaat uit 5 of 6
examenonderdelen. Bent u inburgeringsplichtig geworden op of na 1 januari 2015, of
bent u na 1 januari 2015 vrijwillig begonnen
met het inburgeringsexamen dan bestaat
het inburgeringsexamen uit 6 examen
onderdelen. Slaagt u voor alle examen
onderdelen? Dan krijgt u het inburgeringsdiploma. Oefenexamens kunt u vinden op
www.inburgeren.nl.

Op tijd inburgeren
Zorg ervoor dat u op tijd inburgert. U krijgt
3 jaar de tijd om in te burgeren. Doet u dit
niet op tijd? Dan kunt u een boete krijgen.
Ook kan het gevolgen hebben voor uw
verblijfsvergunning.

Welke examenonderdelen zijn er?
Zelf regelen

1. Kennis van de Nederlandse Maatschappij
Het examenonderdeel Kennis van de
Nederlandse Maatschappij doet u op
een computer. U moet laten zien dat u
weet hoe het werkt in Nederland. U kunt
bijvoorbeeld een vraag krijgen over wat de
regering doet. Of hoe mensen met elkaar
omgaan in Nederland. U krijgt 45 minuten om het examenonderdeel Kennis van
de Nederlandse Maatschappij te doen.

U moet zelf inburgeren. Zelf leren en zelf
hulp zoeken. En zelf het inburgerings
examen regelen. Weet u niet genoeg over
de Nederlandse taal? Of weet u niet genoeg
over het leven in Nederland? Dan kunt u
een inburgeringscursus doen. U moet zelf
een inburgeringscursus zoeken. U kunt
zoeken op www.ikwilinburgeren.nl.

DigiD
2. Spreekvaardigheid
DUO bekijkt met dit examen hoe goed
u Nederlands spreekt. U doet het examen
onderdeel Spreekvaardigheid met de

Op de website www.inburgeren.nl kunt u
inloggen op Mijn Inburgering. Via Mijn
Inburgering kunt u uw zaken voor inburgeren zelf online regelen. Hiervoor hebt u een
4

4. Leesvaardigheid
Het examenonderdeel Leesvaardigheid doet
u op de computer. U leest teksten en bij elke
tekst krijgt u een aantal vragen. De teksten
en de vragen gaan over werk, opleiding of
het dagelijks leven. U leest bijvoorbeeld
een tekst uit de krant. Of u leest een e-mail
van een docent. Het examenonderdeel
Leesvaardigheid heeft ongeveer 25 vragen.
U krijgt 65 minuten om het examen
onderdeel Leesvaardigheid te doen.

computer. U hoort door de headset vragen
en opdrachten. U geeft antwoord via de
headset. U krijgt ook meerkeuzevragen
waar u antwoord op moet geven. U krijgt
35 minuten om het examen te doen.
3. Luistervaardigheid
Het examenonderdeel Luistervaardigheid
doet u op de computer. U kijkt naar filmpjes
en u luistert naar teksten. Bij elk filmpje of
tekst krijgt u een paar vragen. De teksten
en vragen gaan over werk, opleiding of het
dagelijks leven. U kijkt bijvoorbeeld naar
een gesprek tussen 2 collega’s. Het examenonderdeel Luistervaardigheid heeft ongeveer 25 vragen. U krijgt 45 minuten om
het examenonderdeel Luistervaardigheid
te doen.

5. Schrijfvaardigheid
Het examenonderdeel Schrijfvaardigheid
doet u op papier. U krijgt verschillende
soorten opdrachten. U schrijft een briefje
en u vult een formulier in. U moet ook
zinnen afmaken. De opdrachten gaan over
werk, opleiding of het dagelijks leven. U
schrijft bijvoorbeeld een e-mail aan een
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Hoe meldt u zich aan?

vriend. Of u vult een formulier in van een
uitzendbureau. U krijgt 2 of 3 briefjes en
formulieren. En 4 tot 6 zinnen die u moet
afmaken. U krijgt 35 minuten om het examenonderdeel Schrijfvaardigheid te doen.

Wilt u het inburgeringsexamen doen? Dan
moet u zich aanmelden. Aanmelden kan op
3 manieren:
1.	Via Mijn Inburgering
Ga naar www.inburgeren.nl. En ga naar
Mijn Inburgering. Met dit programma
regelt u zelf de aanmelding.
2.	Met een aanmeldingsfomulier
Ga naar www.inburgering.nl. Daar
vindt u het aanmeldingsformulier. Vul
het aanmeldingsformulier in en stuur het
naar DUO.
3.	Via uw instelling
Volgt u een cursus bij een school. Dan
kan uw school u soms ook aanmelden.
Vraag aan uw school of dat kan.

6. Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt
Het examenonderdeel Oriëntatie op
de Nederlandse Arbeidsmarkt gaat over
werken en werk zoeken. Dit examen hoeft
u alleen te doen als u op of na 1 januari
2015 inburgeringsplichtig wordt. Of als u
na 1 januari 2015 vrijwillig met het inburgeringsexamen begint. Het examenonderdeel
Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt
bestaat uit 2 onderdelen. U moet een
portfolio maken. DUO kijkt eerst of uw
portfolio goed en compleet is. Daarna krijgt
u een eindgesprek over de resultaatkaarten
in uw portfolio. Het eindgesprek duurt 40
minuten. Kijk voor meer informatie op
de website www.inburgeren.nl.

Let op: Kom op tijd op het examen.
Bent u te laat op het examen? Dan
mag u geen examen meer doen.
U moet zich dan weer aanmelden en
betalen. Neem een geldig legitimatiebewijs mee. En neem ook de brief
met de uitnodiging voor het examen
mee.

Voor het examenonderdeel Oriëntatie op
de Nederlandse Arbeidsmarkt kunt u uw
diploma laten waarderen. Dit is gratis. En u
kunt dit meteen doen. U kunt uw diploma
laten waarderen bij IDW. Kijk voor meer
informatie op www.idw.nl.

Waar doet u inburgeringsexamen?
Hebt u geen diploma meegenomen naar
Nederland? En hebt u wel een opleiding gevolgd? Dan kunt u een Indicatie
Onderwijsniveau (ION) aanvragen. Een
ION vergelijkt het onderwijsniveau in uw
land met het niveau in Nederland. Kijk voor
meer informatie op www.idw.nl.

U kunt op verschillende plaatsen in
Nederland het inburgeringsexamen doen.
Deze plaatsen zijn:
• Amsterdam
• Eindhoven
• Rijswijk
• Rotterdam
• Zwolle
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Vul in waar u het inburgeringsexamen wilt
doen. Hebt u betaald? Dan krijgt u van DUO
een brief. In de brief leest u waar en wanneer u examen moet doen.

gemeld via Mijn Inburgering? Geef dan de
verandering door via Mijn Inburgering.
Heeft de school u aangemeld? Dan moet de
school de verandering doorgeven.

Iets veranderen?

U kunt de dag, tijd of plaats tot 14 dagen
voor de examendatum veranderen. U moet
zelf een handtekening op uw brief zetten.
Krijgt DUO uw brief later? Dan kan DUO
niets meer veranderen.
Als u zich aanmeldt voor meerdere examenonderdelen, kunt u die op dezelfde
dag doen. DUO regelt dat zo goed mogelijk.
Doet u meerdere examenonderdelen op één
dag? Dan kan dit de hele dag duren.

DUO regelt zo goed mogelijk waar en wanneer u examen wilt doen. Maar misschien
moet u toch in een andere plaats examen
doen dan u hebt ingevuld. Wilt u iets veranderen? De datum, plaats en tijd van het
examenonderdeel kunt u veranderen.
Hebt u zich met een formulier aangemeld?
Dan kunt u de verandering doorgeven met
een e-mail of een brief. Hebt u zich aan-
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Wat kost het inburgeringsexamen?

onderdelen u hebt gedaan. En voor welke
examenonderdelen u bent geslaagd. Bent u
niet geslaagd voor examenonderdelen? Dan
kunt u die examenonderdelen weer doen. U
moet die examenonderdelen weer betalen.
DUO geeft geen informatie over de uitslag
van de examenonderdelen waarvoor u bent
gezakt. Het inburgeringsexamen is geheim.

Het hele inburgeringsexamen kost € 350,-.
De verschillende examenonderdelen kosten:
• Kennis van de Nederlandse
Maatschappij € 40,• Spreekvaardigheid € 60,• Luistervaardigheid € 50,• Leesvaardigheid € 50,• Schrijfvaardigheid € 50,• Oriëntatie op de Nederlandse
Arbeidsmarkt € 100,-

Wanneer krijgt u het
inburgeringsdiploma?
Bent u geslaagd voor alle examenonderdelen? Dan krijgt u een brief. In de brief leest
u waar en wanneer u uw inburgeringsdiploma kunt ophalen. U bent ingeburgerd als u:

Wat gebeurt er na het examen?
Binnen 8 weken na de examendag krijgt u
een brief. In de brief staat welke examen-

Voorbeeld 1
Nuru gaat de examenonderdelen Kennis van de Nederlandse Maatschappij en
Spreekvaardigheid doen. Ze heeft een lening bij DUO. Ze meldt zich aan met het aanmeldingsformulier. Op het formulier kruist zij Kennis van de Nederlandse Maatschappij aan.
Zij kruist ook Spreekvaardigheid aan. Ook kruist zij aan dat zij betaalt met haar lening.
Nuru krijgt een brief van DUO. In die brief staat waar en wanneer zij examen moet doen.
Haar schuld bij DUO wordt € 40,- + € 60,- = € 100,- meer. Die schuld betaalt ze later terug
aan DUO. Zij heeft nu 2 examenonderdelen gedaan.
Voorbeeld 2
Nesim is inburgeringsplichtig vanaf 1 september 2014. Hij moet 5 examenonderdelen
doen. Nesim gaat op 1 dag alle 5 examenonderdelen doen. Hij kruist op het aanmeldingsformulier de 5 examenonderdelen aan. Hij heeft geen lening bij DUO. DUO stuurt Nesim
een factuur. Alle examenonderdelen samen kosten € 250,-. Als hij heeft betaald, krijgt hij
een brief. In de brief staat waar en wanneer hij examen moet doen. Nesim slaagt voor alle
5 examenonderdelen. Daarna krijgt hij een brief. Daarin staat wanneer hij zijn inburgeringsdiploma kan ophalen.
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•
•

Wat betaalt DUO met uw lening?

het inburgeringsdiploma hebt behaald
een ontheffing hebt gekregen
een vrijstelling hebt gekregen
het NT2-diploma samen met de examenonderdelen Kennis van de Nederlandse
Maatschappij en Oriëntatie op de
Nederlandse Arbeidsmarkt hebt behaald.

Hebt u een lening? Dan betaalt DUO de
factuur van uw cursus met uw lening.
U moet dan wel een cursus doen bij
een school met een keurmerk.
Scholen met een keurmerk vindt u op
www.ikwilinburgeren.nl. Heeft de school
waar u de cursus doet geen keurmerk? Dan
betaalt DUO de factuur NIET. Een factuur
is een brief van de school. In de brief staat
hoeveel u moet betalen. DUO betaalt alleen
de originele facturen. Een kopie van de
factuur niet.

Geld lenen
De inburgeringscursus en het inburgeringsexamen kosten geld. De inburgeringscursus
en het inburgeringsexamen moet u zelf
betalen. Bij DUO kunt u geld lenen voor de
inburgeringscursus en het inburgeringsexamen. U mag maximaal € 10.000 lenen
bij DUO. Dat geld betaalt u later met rente
terug aan DUO.

Gaat u inburgeringsexamen doen? Het examengeld kunt u betalen met uw lening. Bij
de aanmelding van het inburgeringsexamen
kunt u aangeven dat u het examengeld met
uw lening wilt betalen. Doet u de aanmelding via Mijn Inburgering? Dan kunt u dat
online aangeven.

Wie mag lenen?
Niet iedereen mag lenen. Vraagt u een
lening aan? Dan bekijkt DUO of u mag
lenen. Mag u lenen? Dan bekijkt DUO hoeveel u mag lenen. DUO stuurt u een brief
over uw aanvraag. In die brief staat of u mag
lenen. En als u mag lenen, staat in de brief
hoeveel u mag lenen. Kijk voor meer informatie op de website www.inburgeren.nl.

NT2-opleiding
Doet u een NT2-opleiding bij een school met
een keurmerk? En hebt u een lening? Dan
betaalt DUO de factuur met uw lening. Stuur
de factuur naar DUO. Gaat u het NT2-examen
doen en hebt u een lening? Dan kunt u het
examengeld betalen met uw lening.

Een lening aanvragen
U kunt een lening op 2 manieren aanvragen.
Kies 1 van de 2:
1.	Ga naar www.inburgeren.nl. En vraag een
lening aan via ‘Mijn Inburgering’.
2.	Ga naar www.inburgeren.nl. Daar vindt u
het aanvraagformulier. Vul het aanvraagformulier in en stuur het naar DUO.

U krijgt het geld niet zelf. DUO
betaalt de factuur aan de school uit
uw lening. DUO betaalt alleen
originele facturen. Een kopie van de
factuur niet.
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Wat doet u met de factuur?

betalen staat op www.inburgeren.nl. Hier
vindt u ook informatie over wanneer u
moet beginnen met terugbetalen.

Hebt u een lening en krijgt u een factuur van
uw cursusinstelling of van uw NT2-examen?
Dan moet u dit doen:
• zet uw handtekening op de factuur
• zet uw burgerservicenummer op de
factuur
• stuur de factuur naar:
Dienst Uitvoering Onderwijs
Servicecentrum Inburgering
Postbus 764
9700 AT Groningen

Hoe terugbetalen?
U geeft DUO een machtiging voor automatische incasso van uw schuld. DUO haalt dan
iedere maand het bedrag van uw IBANrekening. Dit gaat automatisch. U betaalt in
maximaal 10 jaar uw lening terug.

Let op:
•	Zorg ervoor dat u iedere maand
genoeg geld op uw IBAN-rekening
hebt.
•	Zorg er ook voor dat u het goede
IBAN-rekeningnummer doorgeeft
aan DUO.

Hoelang mag u lenen?
• Bent u inburgeringsplichtig? Dan mag u
lenen zolang u inburgeringsplichtig bent.
• Bent u NIET inburgeringsplichtig? Dan
mag u maximaal 3 jaar lenen. Dan eindigt
de lening 3 jaar nadat u zich hebt ingeschreven bij een Nederlandse gemeente.

Hoeveel geld terugbetalen?

Terugbetalen
Hebt u geld geleend van de Dienst Uitvoering
Onderwijs (DUO) voor uw inburgering? Dan
moet u deze lening terugbetalen. U betaalt
elke maand een bedrag aan DUO. Hoe
meer geld u hebt geleend, hoe meer geld u
moet terugbetalen.

U betaalt maximaal 10 jaar elke maand
hetzelfde bedrag terug. DUO bekijkt hoeveel u elke maand moet terugbetalen. Dit
bedrag is uw termijnbedrag. De rente zit
daar ook bij in. Hoe meer u hebt geleend,
hoe hoger het termijnbedrag. Hebt u weinig
geleend? Dan is het termijnbedrag lager.
Het termijnbedrag is minimaal € 15,-.

Wanneer terugbetalen

Eerder terugbetalen

Is uw lening gestopt? Dan krijgt u een
brief van DUO. In die brief staat hoeveel u
moet terugbetalen. En wat het bedrag per
maand is. Ook staat in de brief hoelang
u moet terugbetalen. En hoeveel rente u
moet betalen. Informatie over het terug

U kunt ook eerder beginnen met terugbetalen. Dat bespaart u rente. Wilt u
eerder terugbetalen? Stuur dan een brief
naar DUO. Schrijf in de brief wanneer u
wilt beginnen met terugbetalen. U krijgt
daarna een brief van DUO.
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Extra terugbetalen

om een ontheffing. U moet wel voldoen
aan een aantal voorwaarden. Wilt u meer
weten over deze voorwaarden? Kijk dan op
www. inburgeren.nl. Hier leest u ook hoe
u een ontheffing aanvraagt.

U kunt ook extra geld terugbetalen.
U moet het geld dan overmaken naar
IBAN-rekeningnummer NL74 INGB 0705
0034 18 t.n.v. Dienst Uitvoering Onderwijs,
inburgering te Groningen. Zet dit erbij: uw
burgerservicenummer/terugbetalen lening.
Het termijnbedrag blijft daarna hetzelfde.
U bent dan eerder klaar met terugbetalen.
En dan hoeft u minder rente te betalen.

Vrijstelling
Hebt u een opleiding gedaan in de
Nederlandse taal? En hebt u een diploma
voor die opleiding behaald? Of doet u nu
een opleiding? Dan hoeft u misschien
geen inburgeringsexamen te doen. U kunt
bij DUO een vrijstelling aanvragen van de
inburgeringsplicht.

Uw lening in 1 keer terugbetalen?
U mag uw lening in 1 keer terugbetalen. Wilt
u dit? Stuur dan een brief naar DUO. Schrijf
in de brief dat u in 1 keer wilt terugbetalen.
U krijgt daarna een brief van DUO. In de
brief van DUO staat hoeveel u moet terugbetalen. En hoe u terug moet betalen.

Machtigen
Wilt u dat iemand anders dingen voor u
regelt met DUO? Dat kan. De persoon die u
helpt, is dan uw gemachtigde. Uw gemachtigde kan via telefoon, e-mail of brief vragen
voor u stellen. Wilt u iemand machtigen?
Dan moet u het machtigingsformulier
invullen. Het machtigingsformulier vindt u
op www.inburgeren.nl.

Problemen met betalen?
Hebt u niet genoeg geld om het termijnbedrag terug te betalen? Vraag dan DUO
om een lager termijnbedrag. Stuur hiervoor
het formulier “Verzoek verlagen maand
bedrag” samen met uw inkomensgegevens
naar DUO. Hebt u een partner? U moet dan
ook de inkomensgegevens van uw partner
naar DUO sturen. DUO bekijkt daarna of
u een lager termijnbedrag mag betalen.

Meer weten?
Wilt u meer weten over inburgeren? Of over
examen doen? Of over lenen en terugbetalen? Kijk dan op www.inburgeren.nl. U kunt
ook contact opnemen met DUO. Het telefoonnummer van de Inburgeringstelefoon
van DUO is (050) 599 96 00. U kunt ook naar
een examenlocatie gaan. U vindt de adressen
op www.inburgeren.nl.

En verder
Ontheffing of vrijstelling
Ontheffing
Hebt u een speciale reden waarom u niet
kunt inburgeren? U kunt dan DUO vragen
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DUO voert de Wet inburgering uit in opdracht
van het ministerie van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid.
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