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Inburgeringsplicht
Heeft u een verblijfsvergunning asiel? Dan moet u inburgeren: u moet binnen 3 jaar slagen voor
het inburgerinsexamen of het Staatsexamen NT2. U moet ook een participatieverklaring ondertekenen. Dit moet
van de regering. Het staat ook in de Nederlandse wet, de Wet inburgering nieuwkomers.
Als u niet kunt lezen of schrijven, dan hoeft u pas binnen 5 jaar te slagen voor het inburgeringsexamen.
Inburgeringsexamen
Tijdens het inburgeringsexamen moet u laten zien dat u genoeg Nederlands verstaat, spreekt, leest en schrijft. En
dat u genoeg kennis heeft van de Nederlandse maatschappij.
Staatsexamen NT2
Als u hoger opgeleid bent, of plannen hebt om te gaan studeren, kunt u in plaats van het inburgeringsexamen het
Staatsexamen NT2 doen. Het Staatsexamen NT2 bestaat uit 2 verschillende programma's: NT2 I en NT2 II. Aan
welk examen u meedoet, hangt af van uw vooropleiding en wat u met het diploma wilt gaan doen:
NT2 I: dan spreekt en leest u genoeg Nederlands om een beroepsopleiding te volgen aan het ROC
NT2 II: dan spreekt en leest u genoeg Nederlands om een hogere beroepsopleiding (hbo) te volgen of naar
de universiteit te gaan
Participatieverklaring
Nederland is een democratie en een rechtsstaat. Dat betekent dat iedereen dezelfde rechten heeft en dat iedereen
zich aan dezelfde regels moet houden. In Nederland zijn de waarden vrijheid, gelijkwaardigheid en solidariteit
heel belangrijk.
Met deze waarden hangen rechten samen waarop u een beroep kunt doen. Deze waarden kunnen alleen stand
houden als iedereen actief bijdraagt aan de samenleving. Dat noemen we participatie. Participatie is in Nederland
heel belangrijk. De regering vraagt daarom aan iedereen die in Nederland komt wonen een participatieverklaring
te tekenen.

Links extern
Inburgeren: hoe moet dat? [1]
https://www.inburgeren.nl/inburgeren-hoe-moet-dat.jsp
Participatieverklaring (Nederlands) [2]
https://www.prodemos.nl/wp-content/uploads/2016/04/PV-Nederlands-2016-mw.pdf
Staatsexamen NT2: Hoe werkt het? [3]
https://duo.nl/particulier/staatsexamenkandidaat/staatsexamen-nederlands-als-2e-taal/hoe-het-nt2-examen-



werkt.jsp

Voorbereiding op inburgering
Direct wanneer u een verblijfsvergunning heeft, kunt u tijdens uw verblijf in de opvang al starten met de
inburgering. U kunt dan deelnemen aan het programma Voorbereiding op inburgering van het COA. Deelname is
vrijwillig. Het COA verwacht wel van u dat u elke keer komt en aan alle onderdelen meedoet.
Deelnemen aan het programma is erg zinvol en kost geen geld. Het helpt u al een beetje op weg met uw
inburgering in de Nederlandse samenleving. Als u hieraan deelneemt, dan spreekt u al een beetje Nederlands als
u naar de gemeente verhuist. U weet dan ook al met welke instanties u te maken krijgt. U weet wat u moet doen
en wat u moet regelen. U bent goed voorbereid op de eerste maanden van uw verblijf in de gemeente.
Het programma bestaat uit 3 onderdelen:
Taalles (NT2): U krijgt verschillende lessen per week van een docent. Daarnaast kunt u zelfstandig
oefenen op de computers van het Open Leercentrum (OLc), de bibliotheek of op uw eigen computer.
Training Kennis van de Nederlandse Maatschappij (KNM): Tijdens deze training leert u over het
wonen, het werken en de gezondheidszorg in Nederland. U leert in de training wat u zelf moet doen en
regelen. U leert de Nederlandse cultuur en de normen en waarden in Nederland te begrijpen. Lees meer
hierover in de folder Kennis van de Nederlandse Maatschappij (hieronder).
Persoonlijke begeleiding: De casemanager van het COA voert gesprekken met u. De casemanager helpt u
ook met het maken van een persoonlijk dossier. Dit is een map waarin u belangrijke informatie verzamelt.
Daarnaast vult u deze map met gegevens over uw opleiding, werkervaring en resultaten van de taalles en de
training KNM. Het persoonlijk dossier maakt u voor uzelf. U kunt het laten zien als u gaat studeren of
werken. Scholen, werkgevers en gemeenten hebben veel interesse in deze gegevens en kunnen u hierdoor
beter helpen.

Inburgeren: zelf regelen en betalen
Als u een verblijfsvergunning asiel voor Nederland heeft, dan heeft u een inburgeringsplicht. Uw
inburgeringscursus en inburgeringsexamen moet u zelf regelen en betalen. De regering verwacht van u dat u dit
doet.
Als u niet genoeg geld heeft voor de inburgeringscursus en het -examen, dan kunt u geld lenen. Als u een
verblijfsvergunning asiel heeft en op tijd slaagt voor het examen, dan hoeft u de lening niet terug te betalen.
Alle informatie over inburgeren kunt u vinden op de website van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).

Links extern
Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) [4]
https://www.inburgeren.nl/

