
Basisexamen inburgering in het 
buitenland
Naar Nederland
U wilt bij uw partner in Nederland gaan wonen. Voordat u naar 
Nederland mag, moet u slagen voor het Basisexamen inburgering in het 
buitenland (afgekort: Basisexamen inburgering). U leest alles over het 
Basisexamen inburgering in deze brochure.

Inburgeren in Nederland
Als u in Nederland wilt wonen, moet u de volgende dingen doen:
• U moet de Nederlandse taal leren. U kunt dan makkelijker 

meedoen in Nederland.
• U moet leren hoe Nederland in elkaar zit. En hoe wij in Nederland 

met elkaar omgaan. 
• U moet meedoen met de samenleving. Bijvoorbeeld door te 

werken, of vrijwilligerswerk te doen. Het kan ook door een 
opleiding te volgen, door lid te worden van een vereniging of 
gewoon door contact te hebben met de buren.

Wij noemen dit ook wel: inburgeren of inburgering.

Moet u ook het Basisexamen inburgering doen? 
Of u verplicht bent het Basisexamen inburgering te doen, is 
afhankelijk van bijvoorbeeld uw leeftijd of uw nationaliteit.
Kijk op de website van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) 
of het Basisexamen inburgering voor u verplicht is.
U kunt ook de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) bellen.
Telefoon: 088 - 0430 430 (lokaal tarief ) 
Vanuit het buitenland: +31 88 0430 430 

Wat als u het examen niet kunt maken? 
Sommige mensen kunnen het examen niet maken. Vanwege hun 
gezondheid bijvoorbeeld. 
Wilt u weten of u geen examen hoeft te doen? Kijk dan op: 
www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/nieuw-in-nederland/vraag-en-
antwoord/kan-ik-ontheffing-krijgen-voor-een-
inburgeringsexamen.html

Slagen voor het Basisexamen inburgering in het 
buitenland
Om in Nederland te mogen wonen hebben mensen van buiten de 
EU meestal een vergunning nodig. Om deze vergunning te kunnen 
krijgen, moet u eerst slagen voor het Basisexamen inburgering in 
het buitenland.

Hoe ziet het Basisexamen inburgering eruit? 
Het examen bestaat uit 3 onderdelen: 
1. Spreekvaardigheid – u moet Nederlands kunnen spreken. 
2. Leesvaardigheid – u moet Nederlands kunnen lezen. 
3. Kennis van de Nederlandse samenleving – u moet weten hoe wij in 

Nederland met elkaar omgaan. En wat de regels in Nederland zijn. 

Meer informatie over het examen vindt u op www.naarnederland.nl.

Voorbereiden op het Basisexamen inburgering
U kunt zich op het basisexamen inburgering voorbereiden met 
het officiële zelfstudiepakket: Naar Nederland. In dit pakket zit 
alles wat u nodig hebt om u voor te bereiden op de examen-
onderdelen spreekvaardigheid, leesvaardigheid en kennis van de 
Nederlandse samenleving. U kunt dit pakket gratis downloaden 
of voor € 25,00 bestellen via de website www.naarnederland.nl.
Het pakket is verkrijgbaar in 33 talen.

Op de website staan ook voorbeeldexamens om mee te oefenen.

Waar kunt u examen doen? 
• Op een Nederlandse ambassade 
• Op een Nederlands consulaat 

Bij het aanmelden voor het Basisexamen inburgering kunt u zien of 
er in uw land een ambassade of consulaat is. Is er in uw land geen 
ambassade of consulaat waar u het basisexamen inburgering kunt 
doen? Dan moet u naar een ander land. U kiest waar u examen doet 
als u zich aanmeldt. 

Hoe meldt u zich aan? 
Vul het aanmeldformulier in.
Het examen kost € 150,- voor alle onderdelen samen. U kunt ook 
losse examens doen. Bijvoorbeeld als u een onderdeel niet hebt 
gehaald. Spreekvaardigheid kost € 60. Leesvaardigheid kost € 50.  
Kennis van de Nederlandse Samenleving kost € 40. 
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Wat gebeurt er na uw aanmelding? 
Na uw aanmelding voor het Basisexamen inburgering krijgt u een 
e-mail van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Hierin staat hoe 
u kunt betalen. Heeft DUO uw geld ontvangen? Dan krijgt u weer 
bericht van DUO. Hierin staat dat u een afspraak kunt maken voor 
uw examen. U maakt de afspraak met de ambassade of het 
consulaat.
Wilt u meer weten over het Basisexamen inburgering? Kijk dan 
op www.naarnederland.nl. 
Hebt u vragen? Bel dan met de Rijksoverheid via nummer: 1400. 
Vanuit het buitenland belt u: + 31 70 2140214. 
U kunt ook uw vraag stellen via www.rij14

Wat gebeurt er op de dag van het examen? 
• U bent er op de datum en tijd die u heeft afgesproken. 
• U neemt naar het examen de bevestiging mee die u heeft 

ontvangen van DUO.
• U neemt een recente pasfoto in kleur mee die voldoet aan de 

Nederlandse eisen.
• U meldt zich aan de balie. 
• U neemt een geldig paspoort mee en laat deze zien.
• Uw vingerafdrukken worden afgenomen. 
• Alle gegevens worden in de computer gezet.

Hoe ziet het examen eruit als u alle onderdelen achter 
elkaar doet? 
• Uitleg over het onderdeel Kennis van de Nederlandse samenleving.
• Afleggen van het onderdeel Kennis van de Nederlandse samenleving. 

Het examen duurt maximaal 30 minuten. 
• Pauze.
• Uitleg over het onderdeel Leesvaardigheid. 
• Afleggen van het onderdeel Leesvaardigheid. Het examen duurt 

maximaal 35 minuten .
• Pauze.
• Uitleg over het onderdeel Spreekvaardigheid. 
• Afleggen van het onderdeel Spreekvaardigheid. Het examen duurt 

maximaal 30 minuten .

U doet examen op een computer. U hoeft niet te schrijven. Alles bij 
elkaar bent u ongeveer twee uur op de ambassade of het consulaat. 

Wanneer bent u geslaagd? 
U bent geslaagd als u voor de drie onderdelen een voldoende heeft 
gehaald. U krijgt voor elk onderdeel apart te horen of u bent 
geslaagd. Zakt u voor een onderdeel? Dan hoeft u alleen dat 
onderdeel opnieuw te doen. 

Wanneer weet u de uitslag? 
U krijgt binnen acht weken de uitslag van DUO. Vaak gaat het 
sneller. Bent u voor alle onderdelen geslaagd? Dan kunt u verder 
met uw mvv-aanvraag. Er zijn nog meer regels waaraan u moet 
voldoen voor een mvv-aanvraag. De Immigratie- en 
Naturalisatiedienst (IND) kan u hierover meer informatie geven: 
Kijk op www.ind.nl
U kunt ook bellen: 088 - 0430 430 (lokaal tarief ). Vanuit het 
buitenland belt u: +31 88 0430 430. 

U moet binnen één jaar nadat u het examen heeft gehaald 
de mvv-aanvraag doen. 
Bent u te laat? Dan moet u opnieuw examen doen. We tellen vanaf 
de dag dat u het laatste onderdeel hebt gehaald. 

Wat als u het examen niet haalt? 
U kunt het examen altijd opnieuw doen. Wel moet u zich dan 
opnieuw aanmelden voor het Basisexamen inburgering en opnieuw 
betalen.

Wilt u meer weten over het examen? 
Kijk dan op www.naarnederland.nl . Of hebt u vragen?  
Bel dan met de Rijksoverheid: bel 1400. Vanuit het buitenland  
belt u: + 31 77 4656767. U kunt ook mailen. Ga daarvoor naar  
www.rijksoverheid.nl . 

Inburgeren in Nederland
Als u in Nederland woont, moet u verder inburgeren. Zo kunt u 
makkelijker meedoen in de Nederlandse samenleving en hebt u 
meer kans op werk. Daarom moet u in Nederland ook nog slagen 
voor het inburgeringsexamen. 
Wilt u daarover meer weten? Kijk dan op: www.inburgeren.nl. 
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