Inburgeren in Nederland
U moet in Nederland een examen halen
Het gaat om het Inburgeringsexamen in Nederland. Dit examen is moeilijker dan het
basisexamen. U leert hier namelijk beter Nederlands. En u leert hier meer over
Nederland. Zo kunt u goed integreren in Nederland. En u heeft meer kans op werk.
Het examen bestaat uit 6 onderdelen
1. Leesvaardigheid – u moet Nederlands kunnen lezen.
2. Luistervaardigheid – u moet Nederlands kunnen verstaan.
3. Schrijfvaardigheid – u moet Nederlands kunnen schrijven.
4. Spreekvaardigheid – u moet Nederlands kunnen spreken.
5. Kennis over de Nederlandse samenleving – u moet weten hoe wij in Nederland
met elkaar omgaan. En wat de regels in Nederland zijn.
6. Oriëntatie op de Nederlandse arbeidsmarkt – u moet werk kunnen vinden.
Hoe werkt het examen?
1. Leesvaardigheid
U doet het examen op de computer. U leest teksten. De teksten komen bijvoorbeeld
uit de krant. U krijgt bij elke tekst een paar vragen. U ziet meerdere antwoorden. U
kiest het goede antwoord.
2. Luistervaardigheid
U doet het examen op de computer. U kijkt naar filmpjes. En u luistert naar de
teksten. U krijgt bij elk filmpje een paar vragen. U ziet meerdere antwoorden. U
kiest het goede antwoord.
3. Schrijfvaardigheid
U doet het examen op papier. U krijgt verschillende soorten opdrachten.
Bijvoorbeeld:
• U schrijft een briefje.
• U vult een formulier in.
• U moet zinnen afmaken.
• U schrijft bijvoorbeeld een e-mail aan een vriend die jarig is.
• U vult een formulier in van een uitzendbureau.
4. Spreekvaardigheid
U doet het examen op de computer. Het examen bestaat uit 2 delen:
1. U krijgt vragen. U moet het goede antwoord inspreken.
2. U kijkt en luistert naar filmpjes. U ziet meerdere antwoorden. U kiest het goede
antwoord.
5. Kennis van de Nederlandse Maatschappij
U doet het examen op de computer. U kijkt en luistert naar de filmpjes. U krijgt bij
elk filmpje een paar vragen. U ziet meerdere antwoorden. U kiest het goede
antwoord.
6. Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt
Dit examen heeft 2 onderdelen:
1. U maakt een map over uzelf. U schrijft bijvoorbeeld op wat u kan. En wat u voor
werk wilt doen. Nu en over enkele jaren. We noemen zo’n map: portfolio. Zie kader.
2. Uw portfolio wordt bekeken. Is uw portfolio akkoord? Dan moet u zich melden
voor een gesprek. Dat gesprek gaat over uw portfolio.

U moet zelf zorgen dat u het examen haalt
U moet zelf leren. Hiervoor moet u zelf hulp zoeken. Met een inburgeringscursus
heeft u meer kans om het inburgeringsexamen te halen. Maar het is niet verplicht
om een inburgeringscursus te doen.
Wilt u een inburgeringscursus doen? Kijk dan op: www.ikwilinburgeren.nl.
U moet het examen en de cursus zelf betalen
Kunt u niet betalen? Dan kunt u geld lenen. U kunt geld lenen voor de cursus en
voor het examen. U leent het geld bij DUO. U moet het geld later terugbetalen. U
betaalt ook rente.

Waarom een portfolio?
Werk vinden en houden is moeilijk
Daarom maakt u een portfolio: Dit is een map met allemaal informatie over uzelf. En
over het werk dat u kunt doen. Krijgt u op 1 januari 2015 of later een
verblijfsvergunning? Dan hoort het portfolio vanaf 1 januari 2015 bij het examen.
Het is een deel van Oriëntatie op de Arbeidsmarkt. Wilt u meer weten? Kijk dan op
www.inburgeren.nl.
Wat komt er in uw portfolio?
In uw portfolio komen kaarten: Resultaatkaarten. U schrijft de kaarten zelf:
• U kijkt welk werk u wilt doen. U schrijft op welk werk u wilt doen.
• U kijkt welk werk u kunt doen. U schrijft op welk werk u kunt doen.
• U kijkt welk werk er is. U schrijft op welk werk er is.
• U leert hoe Nederlanders werken. U kijkt wat u zelf moet veranderen om in
Nederland te kunnen werken. U schrijft op wat u moet veranderen.
• U kijkt wat u later voor werk wilt doen. U maakt een plan: loopbaanplanning.

