Integração nos Países Baixos
Também nos Países Baixos terá de completar com sucesso um exame.
Trata-se do Exame de integração nos Países Baixos. Este exame é mais difícil do que o
exame básico. Porque aqui aprende a falar melhor neerlandês. E aqui aprende mais
sobre os Países Baixos. Assim pode integrar-se bem nos Países Baixos. E tem uma maior
probabilidade de conseguir emprego.
O exame é constituído por 6 componentes
1. Habilidade de ler – tem que saber ler em neerlandês.
2. Compreensão oral – tem que entender neerlandês.
3. Expressão escrita – tem que saber escrever em neerlandês.
4. Fluência – tem que saber falar neerlandês.
5. Conhecimento sobre a sociedade neerlandesa – tem que saber como lidamos uns com
os outros nos Países Baixos. E quais as regras nos Países Baixos.
6. Orientação no mercado de trabalho neerlandês – tem que saber como conseguir
emprego.
Como é que funciona o exame?
1. Habilidade de ler
O exame é feito no computador. São lhe dados textos para ler. Os textos são por
exemplo provenientes de jornais. Para cada texto recebe algumas perguntas. Há várias
respostas. Escolhe a resposta correta.
2. Compreensão oral
O exame é feito no computador. São lhe dados filmes para ver. E são lhe dados textos
para escutar. A cada filme correspondem algumas perguntas. Há várias respostas.
Escolhe a resposta correta.
3. Expressão escrita
O exame é feito em papel. São lhe dados vários exercícios diferentes. Por exemplo:
• Tem que ser escrita uma cartinha.
• Tem que ser preenchido um formulário.
• Têm que ser completadas frases.
• Tem que por exemplo ser escrita uma mensagem por email para um amigo que faz
anos.
• Tem que ser preenchido um formulário para uma agência de trabalho.
4. Fluência
O exame é feito no computador. O exame é constituído por 2 componentes:
1. São lhe dadas perguntas. Tem que gravar a resposta correta.
2. São lhe apresentados filmes para ver e para escutar. São lhe apresentadas várias
respostas. Escolhe a resposta correta.
5. Conhecimento da sociedade neerlandesa
O exame é feito no computador. São lhe apresentados filmes para ver e escutar. Para
cada filme são lhe apresentadas algumas perguntas. São lhe apresentadas várias
respostas. Escolhe a resposta correta.

6. Orientação no Mercado de Trabalho Neerlandês.
Este exame é constituído por 2 componentes:
1. É feito um dossier de si próprio por si. Nesse dossier é por exemplo descrito o que é
capaz de fazer. E o tipo de trabalho que gostaria de fazer. Neste momento e daqui a
alguns anos. Nós chamamos a um dossier desses: portfólio. Ver quadro.
2. O seu portfólio será analisado. Concordam com o seu portfólio? Então tem que se
apresentar para uma entrevista. Essa entrevista será sobre o seu portfólio.
É a sua responsabilidade passar o exame
É a própria pessoa que tem que aprender.
Para tal tem que ser a própria pessoa a procurar ajuda. A probabilidade de conseguir
passar o exame de integração é superior se seguir um curso de integração. Mas não é
obrigatório seguir um curso de integração. Quer seguir um curso de integração
O exame e o curso têm que ser pagos por si
É incapaz de pagar? Então pode fazer um empréstimo. Pode-lhe ser emprestado dinheiro
para pagar o curso e para pagar o exame. DUO empresta-lhe o dinheiro. Mais tarde terá
de pagar de volta o dinheiro. Terá também de pagar juros.
Qual o motivo para um portfólio?
É difícil arranjar e manter um emprego
Por este motivo é feito um portfólio: isto é um dossier com muita informação sobre si. E
sobre o trabalho que é capaz de fazer. Recebe em janeiro de 2015, ou mais tarde, um
titulo de residência? Então a partir de 1 de janeiro de 2015 o portfólio fará parte do seu
exame. Faz parte do componente Orientação no Mercado de Trabalho. Quer saber mais?
Então consulte www.inburgeren.nl.
O que é apresentado no portfólio?
No seu portfólio são apresentados cartões: cartões de resultados. Os cartões são escritos
por si:
• O (a) senhor (a) avalia o tipo de trabalho que quer fazer. No cartão escreve então o
tipo de trabalho que quer fazer.
• O (a) senhor (a) avalia o tipo de trabalho que é capaz de fazer. No cartão escreve
então o tipo de trabalho que é capaz de fazer.
• O (a) senhor (a) avalia que tipo de trabalho há disponível. No cartão escreve então o
tipo de trabalho disponível.
• O (a) senhor (a) aprende como os neerlandeses trabalham. O (a) senhor (a) avalia o
que terá de mudar em si próprio (a) para conseguir trabalhar nos Países Baixos. No
cartão escreve então o que tem que mudar.
• O (a) senhor (a) avalia que tipo de trabalho quer fazer no futuro. Estabelece um
plano: Planeamento de carreira profissional.

