
inburgeren
examen doen

Wilt u zich aanmelden voor het inburgeringsexamen? In deze folder leest u 
welke examens er zijn. Ook leest u hoe u de examens kunt doen.

examen doen voor inburgering 
of naturalisatie



examen doen

Het inburgeringsexamen is voor mensen 
die moeten inburgeren. Het examen is 
ook voor mensen die via naturalisatie 
Nederlander willen worden. In deze folder 
leest u hoe u examen kunt doen. Ook leest 
u hoe u zich kunt aanmelden voor het 
examen.

inburgeren

Moet u inburgeren? Dan moet u het 
inburgeringsexamen doen. Dat is verplicht. 
Tijdens het examen laat u zien wat u hebt 
geleerd over Nederland. Ook laat u zien 
dat u voldoende Nederlands spreekt en 
verstaat. Als u slaagt voor het examen, 
krijgt u een inburgeringsdiploma.

naturalisatie

Als u via naturalisatie Nederlander wilt 
worden, moet u aan een aantal voor-
waarden voldoen. U moet bijvoorbeeld 
voldoende zijn ingeburgerd. Om dat te 
laten zien, moet u het inburgeringsexamen 
doen. Haalt u het examen op niveau A2? 

Dan krijgt u een inburgeringsdiploma. Met 
dit diploma kunt u bij uw gemeente een 
aanvraag voor naturalisatie indienen. De 
gemeente kijkt dan of u ook aan de andere 
voorwaarden voor naturalisatie voldoet. 

Wat is Het inburgeringsexamen?

Het inburgeringsexamen bestaat uit 
4 verschillende examens. U moet 1 
praktijkexamen doen en u moet 3 
centrale examens doen. Als u voor alle 
4 examens bent geslaagd, krijgt u het 
inburgeringsdiploma. 

In deze folder leggen we u eerst uit wat het 
praktijkexamen is. Daarna leest u wat de 
centrale examens zijn.

Wat is Het Praktijkexamen?

In het praktijkexamen laat u zien dat u 
de Nederlandse taal beheerst. En u laat 
zien dat u zelf dingen kunt regelen in 
Nederland. 

formulier invullen geld betalen examen doen
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Hoe doet u Praktijkexamen?

U kunt het praktijkexamen op 3  
manieren doen:
• u verzamelt bewijzen (portfolio)
• u doet situaties na uit de praktijk 

(assessments)
• u verzamelt bewijzen en u doet situaties 

na uit de praktijk

beWijzen verzamelen

Misschien kunt u al in veel verschillende 
situaties Nederlands spreken. U kunt 
daarvan bewijzen verzamelen. In een 
bewijs staat dat u voldoende Nederlands 
beheerst. Misschien heeft u wel eens een 
gesprek op school gehad over uw kind. 
De leraar kan dan opschrijven dat u dat 
goed heeft gedaan. Zo kunt u bewijzen 
verzamelen.

Een verzameling bewijzen bij elkaar 
noemen we een portfolio. Uw portfolio is 
compleet als u 30 bewijzen heeft. Als u 
een compleet portfolio heeft, kunt u het 
opsturen naar de Informatie Beheer Groep 
of naar een aangewezen exameninstelling. 
Eerst wordt gekeken of het portfolio 
compleet is. Daarna krijgt u nog een 
gesprek over de bewijzen.

Als u een portfolio wilt maken, gebruikt u 
een standaardbewijs. Het standaardbewijs 
is te vinden in het modelportfolio. U kunt 
dit downloaden via www.inburgeren.nl bij 
de formulieren.

Praktijksituaties nadoen

U kunt ook slagen voor het praktijkexamen 
door praktijksituaties na te doen. We 
noemen dit een assessment. U moet dan 
6 assessments doen. U kunt dit examen 
niet bij de Informatie Beheer Groep doen. 
Vraag meer informatie bij een aangewezen 
exameninstelling of bij uw gemeente.

Praktijksituaties nadoen en beWijzen  

verzamelen

Misschien heeft u niet genoeg bewijzen 
voor een compleet portfolio. U kunt dan 
voor  het praktijkexamen slagen door 15 
bewijzen te verzamelen en 3 praktijk-
situaties na te doen. U kunt dit examen niet 
bij de Informatie Beheer Groep doen. Vraag 
meer informatie bij een aangewezen 
exameninstelling of bij uw gemeente.

Wat zijn de Centrale examens?

U krijgt op de centrale examens vragen 
over Nederlandse regels en gewoontes. 
U moet tijdens de centrale examens ook 
laten zien dat u het Nederlands goed 
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genoeg beheerst. Er zijn 3 verschillende 
centrale examens:
• Examen Kennis van de Nederlandse 

Samenleving
• Toets Gesproken Nederlands
• Elektronisch Praktijkexamen.

examen kennis van de nederlandse

samenleving 

Het examen Kennis van de Nederlandse 
Samenleving gaat via een computer. U 
moet laten zien dat u weet hoe dingen 
gaan in Nederland. U kunt bijvoorbeeld 
een vraag krijgen over wat de regering 
doet. Of over hoe mensen met elkaar 
omgaan in Nederland.

toets gesProken nederlands 

De Toets Gesproken Nederlands is een 
examen met de telefoon. We kijken met 
deze toets hoe goed u Nederlands spreekt 
en verstaat. Een computer stelt vragen en 
geeft opdrachten. U geeft antwoord via de 
telefoon.

elektronisCH Praktijkexamen 

Het Elektronisch Praktijkexamen gaat 
via de computer. U krijgt vragen over 
praktijksituaties. De vragen gaan over 
hoe dingen gaan in Nederland. Het gaat 
over dezelfde onderwerpen als bij het 
‘gewone’ praktijkexamen. Bijvoorbeeld 
vragen over de aangifte van een geboorte 
bij de gemeente. Of hoe u in Nederland een 
verzekering afsluit.

over de Praktijkexamens

Het praktijkexamen en het elektronisch 
praktijkexamen bestaan uit twee delen. 
Het eerste deel bestaat uit vragen over 
hoe dingen gaan in Nederland. Voor het 
tweede deel kunt u kiezen uit twee soorten 
onderwerpen. Deze onderwerpen noemen 
we profielen. De profielen zijn:

1 Het profiel werk 
 U krijgt bijvoorbeeld vragen over hoe u 

een sollicitatieformulier moet invullen.  
Of vragen over wat u moet doen als u 
werk zoekt.

2 Het profiel onderwijs, gezondheid en 
opvoeding 

 U krijgt bijvoorbeeld vragen over uw 
gesprek met een leraar op school. Of u 
krijgt vragen over een bezoek aan het 
consultatiebureau.

oP Welk niveau moet u examens doen?

Iedereen moet het examen op niveau A2 
doen. Alleen oudkomers die inburgeren 
mogen het praktijkexamen op niveau 
A1 doen. Niveau A1 is makkelijker dan 
niveau A2. Bij het examen houden we 
er rekening mee dat u minder goed 
Nederlands leest en schrijft. Wilt u liever 
op een hoger niveau examens doen? Dat 
mag ook. U krijgt dan misschien een extra 
vergoeding. Lees hierover meer in de folder 
Vergoeding.
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U doet het examen om te naturaliseren? 

Dan moet u het examen op niveau A2 

doen.

U kunt bij de gemeente vragen of u een 
oudkomer bent.

Hoe meldt u ziCH aan voor examens?

U moet zich voor het praktijkexamen en 
de centrale examens op verschillende 
manieren aanmelden.

aanmelden Praktijkexamen

Wilt u het praktijkexamen halen door  
situaties na te doen? Ga dan naar een aan-
gewezen exameninstelling. Vaak is dit de 
instelling waar u ook een cursus hebt  
gevolgd. Deze exameninstellingen staan 
op een lijst. U kunt de lijst bekijken via  
www.kce.nl.

Wilt u het praktijkexamen doen met alleen 
een portfolio? Dan kunt u er voor kiezen 
het portfolio bij de Informatie Beheer 
Groep in te leveren. We kijken eerst of het 
portfolio goed is. Daarna heeft u nog een 
gesprek over het portfolio en doet u een 
schrijfopdracht.

Stuur uw complete portfolio samen met 
het Aanmeldingsformulier portfolio naar de 
Informatie Beheer Groep. Gebruik alleen het 
portfolio dat u vindt op www.inburgeren.nl.

aanmelden Centrale examens

U moet zich voor de centrale examens 
aanmelden bij de Informatie Beheer Groep. 
Gebruik hiervoor het aanmeldingsformulier.

Het aanmeldingsformulier zit bij deze folder. 
Het formulier staat ook op internet. U kunt 
het downloaden via www.inburgeren.nl.

U kunt zich voor één of meer examens 
aanmelden. Als u zich aanmeldt voor twee 
of drie examens, kunt u de examens  
op dezelfde dag doen. Wij regelen dat zo 
goed mogelijk. Doet u twee of meer exa-
mens op één dag? Houd er dan rekening 
mee dat dit de hele dag kan duren.  
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Hoe betaalt u Het 

inburgeringsexamen?

Het inburgeringsexamen kost geld. 
Hieronder staat wat de verschillende  
examens bij de IB-Groep kosten:

• Praktijkexamen

Het praktijkexamen met een 
compleet portfolio kost € 104,-

• Centrale examens

Het examen Kennis van de Nederlandse 
samenleving kost € 37,-
De Toets Gesproken Nederlands kost € 52,-
Het Elektronisch Praktijkexamen kost € 37,-

Soms betaalt u zelf, soms betaalt de 
gemeente. Als u zelf moet betalen, kan dat 
op twee manieren.

u betaalt via een lening

Heeft u bij de IB-Groep al een lening 
voor een cursus? Dan mag u het examen 
ook met de lening betalen. Heeft u geen 
lening voor een cursus? Dan moet u 

met een acceptgiro betalen. Doet u het 
examen om te naturaliseren? Dan kunt u 
alleen geld lenen als u ook verplicht moet 
inburgeren en u al geld leent voor een 
inburgeringscursus.

u betaalt met een aCCePtgirokaart

U kunt het examen ook betalen met 
een acceptgirokaart. Wij sturen u die 
acceptgirokaart toe.

Waar en Wanneer moet u examen 

doen?

U kunt op verschillende plaatsen in 
Nederland examen doen. U kunt op het 
formulier invullen waar u examen wilt 
doen. Wij proberen hier rekening mee te 
houden. Maar misschien moet u toch in 
een andere plaats examen doen.

Als u het examengeld heeft betaald, 
krijgt u van ons een brief en het 
examenreglement. In de brief staat waar 
en wanneer u examen moet doen. 

Waar moet u oP letten?

Kom op tijd op het examen. Als u te laat 
bent, kunt u geen examen meer doen. Dan 
moet u zich opnieuw aanmelden en moet u 
opnieuw betalen. U moet ook de brief met 
de uitnodiging voor het examen meenemen 
en een geldig legitimatiebewijs. In het 
examenreglement staat wat een geldig 
legitimatiebewijs is.
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Wat gebeurt er na Het examen?

Wij laten u na het examen per brief weten 
of u het examen heeft gehaald. Heeft u het 
examen niet gehaald? Dan kunt u opnieuw 
examen doen. U moet dan ook opnieuw 
betalen.

kunt u vrijstelling krijgen?

Heeft u een diploma waaruit blijkt dat u 
goed Nederlands beheerst? Dan hoeft u 
misschien geen inburgeringsexamen te 
doen. U kunt dan vrijstelling aanvragen. U 
kunt soms vrijstelling krijgen voor een deel 
van het inburgeringsexamen. Of voor alle 
examens van het inburgeringsexamen.

Waar moet u vrijstelling aanvragen?

U moet vrijstelling bij de gemeente 
aanvragen.

Wanneer krijgt u een diPloma?

U krijgt het inburgeringsdiploma als u alle 
examens heeft gehaald. Heeft u vrijstelling 
gekregen voor een paar examens? Dan 
krijgt u ook het inburgeringsdiploma. Heeft 

u voor alle examens vrijstelling gekregen? 
Dan krijgt u geen inburgeringsdiploma. 
Dan bent u al  goed ingeburgerd.

Wat is de korte vrijstellingstoets?

Denkt u dat u al goed bent ingeburgerd? 
Dan heeft u twee keuzes. U kunt het 
inburgeringsexamen doen of de Korte 
Vrijstellingstoets. De Korte Vrijstellings-
toets bestaat uit één toets die moeilijker is 
dan het inburgeringsexamen. Als u slaagt 
voor de Korte Vrijstellingstoets krijgt u 
geen inburgeringsdiploma maar wel een 
bewijs. Dit bewijs is ook geldig als u wilt 
naturaliseren.
De Korte Vrijstellingstoets kost  
€ 81,-. Wilt u meer weten? Lees dan de 
folder Korte Vrijstellingstoets.

vragen?

Voor veel vragen kunt u bij ons terecht, 
maar voor sommige vragen kunt u beter 
naar de gemeente gaan. Hieronder staat 
een aantal vragen waarvoor u naar de 
gemeente moet.

• Ik ben een geestelijk bedienaar. Moet ik 
ook inburgeren?

• Ik kan geen examen doen in verband met 
mijn handicap. Wat moet ik nu doen?

• Ik weet niet of ik een oudkomer of 
een nieuwkomer ben. Wie kan me dat 
vertellen?
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meer lezen

bent u al ingeburgerd? 

Dan kunt u de Korte 
Vrijstellingstoets doen. 
Lees de folder: 
Korte Vrijstellingstoets.

Heeft u Het examen  

geHaald? 

Dan kunt u geld 
terugkrijgen.
Lees de folder:  
Vergoeding.

leent u geld? 

Dan moet u dit later 
terugbetalen. 
Lees de folder:  
Terugbetalen.

internet

www.inburgeren.nl
telefoon

(050) 599 96 00

serviCekantoren 

en serviCebalies

Kijk op de internetsite 
voor adressen en 
openingstijden.

VRIJSTELLING INBURGERINGEXAMEN

INBURGEREN
KORTE VRIJSTELLINGSTOETS

Als u al goed bent ingeburgerd in Nederland kunt u ervoor kiezen om de 
Korte Vrijstellingstoets te doen. Als u deze toets haalt, bent u vrijgesteld voor 
het inburgeringsexamen.

INBURGERINGSDIPLOMA: GELD TERUG 

INBURGEREN
VERGOEDING

U hebt het inburgeringsexamen gedaan of u gaat nog examen doen. Een 
cursus en de examens kosten geld. Als u uw inburgeringsdiploma hebt ge-
haald, kunt u misschien een gedeelte van het geld terugkrijgen. Dat heet een 
vergoeding. Deze vergoeding krijgt u via de Informatie Beheer Groep.

INBURGEREN
TERUGBETALEN

U hebt geld van de Informatie Beheer Groep geleend om uw inburgerings-
cursus te betalen. Deze lening moet u terugbetalen. In deze folder leest u 
hoe u dat moet doen. 
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Disclaimer

Deze folder is geschreven in eenvoudig Nederlands. De informatie kan hierdoor 

soms niet compleet zijn. U kunt daarom geen rechten ontlenen aan de inhoud 

van de folder. Bel voor meer informatie de inburgeringstelefoon.


