Wat is de Wet Inburgering?
De overheid wil dat inburgeraars actief meedoen aan de samenleving en zo snel mogelijk economisch
zelfstandig zijn. Daarom is er een Wet Inburgering. In deze wet staat dat mensen die naar Nederland
komen en hier wonen de Nederlandse taal moeten leren, dat zij moeten weten hoe de Nederlandse
samenleving in elkaar zit en hoe zij werk kunnen vinden. Dit heet inburgeren.
De mensen die moeten inburgeren, noemen we inburgeringsplichtigen of inburgeraars. Zij hebben
aan hun inburgeringsplicht voldaan door met goed gevolg een - verplicht - examen af te leggen. Het
inburgeringsexamen bestaat uit 6 onderdelen:
Categorie

Onderdeel

Taal:

Lezen
Luisteren
Spreken
Schrijven

Kennis van de
Nederlandse Samenleving:

Kennis van de Nederlandse Maatschappij (voorheen: KNS)
Oriëntatie op de Nederlandse arbeidsmarkt (ONA)

Het taalniveau waarop de inburgeringsplichtige de taalexamens aflegt, is minimaal A2, maar kan ook
B1 of B2 zijn. Inburgeraars zijn verplicht het examen binnen een bepaalde tijd te halen. Voor
nieuwkomers die inburgeringsplichtig zijn na 1-1-2013 geldt een termijn van 3 jaar.
Doelgroep van de Wet Inburgering
Tot de doelgroep van de Wet Inburgering behoort iedereen die:
 tussen 18 en 65 jaar is,
 in bezit is van een verblijfsvergunning,
 niet afkomstig is uit de Europese Unie (EU), de Europese Economische Ruimte (EER), Turkije of
Zwitserland en niet in bezit van een paspoort van een land uit de Europese Unie,
 van plan is lange tijd in Nederland te blijven en dus niet tijdelijk naar Nederland komt voor studie
of werk (als expat bijvoorbeeld),
 niet over Nederlandse diploma's, certificaten of bewijsstukken van een bepaalde opleiding in de
Nederlandse taal beschikt.
Dat kunnen gezinsvormers zijn, gezinsherenigers en asielgerechtigden, zogeheten
vergunninghouders. Een aparte groep inburgeringsplichtigen zijn de geestelijke bedienaren. Een
geestelijke bedienaar is bijvoorbeeld een rabbijn, imam, predikant, priester of godsdienstleraar.
Niet-inburgeringsplichtige mensen uit bijvoorbeeld de EU of Turkije die een Nederlands paspoort
willen verkrijgen, dus die willen naturaliseren, moeten ook het inburgeringsexamen doen.
Hoe kun je inburgeren?
Vanaf 1 januari 2015 is het voor inburgeringsplichtigen alleen nog maar mogelijk om examen te doen
volgens de nieuwe inburgeringswet. Inburgeren kan op de volgende manieren:
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1. Het inburgeringsexamen
Dit examen is voor de inburgeraar die de taal goed genoeg beheerst om zich te kunnen redden in het
dagelijks leven (taalniveau A2). Daarnaast is de inburgeraar voldoende op de hoogte van de
Nederlandse samenleving en de arbeidsmarkt.
2. De Staatsexamens NT2
 Staatsexamen NT2 Programma I is voor inburgeraars die in eigen land een opleiding hebben
gehad of enkele jaren na de basisschool nog een middenschool hebben gedaan. Zij willen goed
Nederlands leren voor een baan of opleiding op MBO-niveau 3 of 4 (taalniveau B1).
 Staatexamen NT2 Programma II is bedoeld voor inburgeraars die een hbo- of universitaire studie
willen doen, of op dat niveau willen werken (taalniveau B2/C1).
Het Staatsexamen NT2 bestaat uit vier vaardigheden: lezen, luisteren, schrijven en spreken.
Inburgeraars die het Staatsexamen doen moeten ook de examenonderdelen KNM en ONA afleggen.
Een derde manier is in te burgeren via een diploma beroepsonderwijs. Dit kan feitelijk alleen bij een
roc en het is vooralsnog gebonden aan (financiële en andere) beperkingen. Wij laten voor deze
factsheet deze optie even buiten beschouwing.
Wie bepaalt wat en wie betaalt wat?
In de Wet Inburgering staat dat de inburgeraar zelf moet zorgen dat hij inburgert. Hij kan dan ook
helemaal zelf bepalen of hij een cursus gaat volgen, met zelfstudie zichzelf de taal leert, met een
taalmaatje aan de gang gaat of allerlei combinaties en varianten daartussen.
De inburgeraar moet het leertraject ook zelf betalen, maar zij kunnen een bedrag lenen bij DUO. De
lening van DUO mogen zij alleen gebruiken bij een aanbieder met een keurmerk van Blik op Werk.
 Inburgeringsplichtigen kunnen tot maximaal 10.000 euro lenen bij DUO.
 Asielgerechtigden mogen (een deel van ) hun lening zo nodig gebruiken voor een
alfabetiseringscursus. Als er sprake is van alfabetisering dan is een verlenging van de termijn
mogelijk (tot 5 jaar).
N.B. Gezinsmigranten zijn in principe nooit meer analfabeet, sinds de Wet Inburgering Buitenland
hen verplicht om in het land van herkomst een taaltoets af te leggen die ook lezen en schrijven
toetst. (Zie hieronder)
Examen buitenland
Nieuwkomers, uitgezonderd asielmigranten, zijn verplicht in het land van herkomst een examen te
doen, dat aantoont dat zij de beginselen van de Nederlandse taal beheersen. Dit heet het
‘basisexamen inburgering buitenland’ en het taalniveau is A1.
Het examen buitenland bestaat uit drie toetsen: Spreekvaardigheid, Leesvaardigheid en Kennis
Nederlandse Samenleving. Het examen Lezen A1 valt uiteen in twee onderdelen: technisch lezen en
functioneel lezen.
Nieuwkomers die het examen buitenland hebben gedaan, komen dus naar Nederland met een
beheersing van het Nederlands op niveau A1.
Asielmigranten hebben geen examen buitenland gedaan. Als zij in Nederland komen, spreken zij
meestal geen Nederlands.
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