
Inburgeren 
Reglement  Inburgerings examen

U gaat het inburgeringsexamen doen. In 
deze brochure leest u de regels voor de 
examens. U leest welke regels voor u 
gelden. En welke examens er zijn. Ook 
leest u wat er gebeurt als u de examens 
hebt gedaan. 

Waar staan welke regels?

• Een samenvatting van de regels van het 
inburgeringsexamen staat op pagina  
2 tot en met 6.

• Alle regels van het inburgeringsexamen 
staan op pagina 7 tot en met 12.
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Welke regels gelden voor u

Zelf veranderen

Wilt u op een andere dag of tijd examen 
doen? Of wilt u in een andere plaats examen 
doen? Dat kunt u op 2 manieren vragen:
• Stuur een brief naar DUO.
• Geef de verandering door op  

www.inburgeren.nl. En log in op Mijn 
Inburgering. U kunt hier zelf de verande-
ring regelen.

U kunt de verandering alleen via Mijn 
Inburgering doorgeven als u zich ook via 
Mijn Inburgering hebt aangemeld. U kunt 
de dag, tijd of plaats tot 14 dagen voor de 
examendatum veranderen. 
Stuurt u een brief? Die moet DUO uiterlijk 
14 dagen voor de examendatum hebben 
gekregen. Krijgt DUO uw brief later? Dan 

kan DUO niets meer veranderen. U moet 
zelf een handtekening onder deze brief 
schrijven. Let op: Schrijft iemand anders 
zijn handtekening op de brief? Dan moet u 
het formulier Machtiging als iemand anders uw 
zaken regelt meesturen. Op die machtiging 
moeten uw eigen handtekening en de 
handtekening van de andere persoon staan.

Veranderingen door de instelling

Heeft uw instelling u aangemeld voor het 
examen? Dan moet uw instelling de 
verandering aan DUO doorgeven. Dit kan 
tot 14 dagen voor het examen. U moet zelf 
bij uw instelling aangeven dat u iets wilt 
veranderen.

Niet op tijd uitstel aangevraagd?

Als u later examen wilt doen, kunt u om 
uitstel vragen. Dat moet u doen tot 14 dagen 
voor het examen. Misschien kon u door een 
heel bijzondere situatie niet op tijd uitstel 
vragen. Dan kunt u om een gratis examen 
vragen. U moet dan een brief naar DUO 
sturen. U moet ook schrijven waarom u niet 
op tijd uitstel kon vragen. U moet daarvan 
ook bewijsstukken meesturen. Deze brief 
moet DUO binnen 10 dagen na de examen-
datum hebben gekregen. DUO bekijkt dan 
of u recht hebt op een gratis examen.

Geldig legitimatiebewijs

Voordat u examen doet, moet u uw 
legitimatiebewijs laten zien. Een medewer-
ker van DUO zal u hiernaar vragen. Neem 
dus een geldig legitimatiebewijs mee naar 
het examen. Hieronder staat wat een geldig 
legitimatiebewijs is:

In dit deel van de brochure staat een 
samenvatting van de regels van het 
inburgeringsexamen. De samenvatting 
is in gemakkelijk Nederlands geschre-
ven.  Zo weet u wat voor u de belang-
rijkste regels zijn. Op bladzijde 7 tot en 
met bladzijde 12 staan alle regels van 
het inburgeringsexamen. DUO noemt 
deze regels het Reglement 
Inburgeringsexamen.  De samenvatting is 
bedoeld om uit te leggen wat de regels 
betekenen. U kunt aan de samenvat-
ting geen rechten ontlenen. U kunt 
alleen rechten ontlenen aan het 
Reglement Inburgeringsexamen.
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• Een geldig Nederlands paspoort.
• Een geldige Nederlandse identiteitskaart.
• Een geldig Nederlands rijbewijs.
• Een geldig Nederlands brommerrijbewijs 

(rijbewijs AM met foto).
• Een geldig diplomatiek paspoort. 
• Een geldig dienstpaspoort.
• Een geldig reisdocument voor 

vreemdelingen.
• Een geldig reisdocument voor 

vluchtelingen. 
• Een geldig Nederlands verblijfsdocument 

(verblijfsvergunning type I: verblijfsver-
gunning voor bepaalde tijd regulier, type 
II: verblijfsvergunning voor onbepaalde 
tijd regulier, type III: verblijfsvergunning 
voor bepaalde tijd asiel, type IV: verblijfs-
vergunning voor onbepaalde tijd asiel).

• Een geldig W-document.
• Een geldig EU, EER of Zwitsers identiteits-

bewijs of paspoort. 
• Een geldig EU-/EER-rijbewijs. 
• Een geldig, buiten de EU/EER of 

Zwitserland gegeven identiteitsbewijs, 
reisdocument of rijbewijs met daarin een 
Nederlandse verblijfsaantekening (sticker 
van IND), waaruit rechtmatig verblijf 
blijkt.

• Een geldig, buiten de EU/EER of 
Zwitserland gegeven buitenlands 
paspoort met een brief/beschikking van 
de IND. In de brief/beschikking moet 
staan dat u in Nederland mag blijven. De 
brief/beschikking van de IND mag niet 
ouder zijn dan 6 maanden.

Neemt u geen geldig legitimatiebewijs mee 
naar het examen? Dan mag u geen examen 

doen. U moet zich dan weer aanmelden. U 
moet dan ook weer examengeld betalen. Als 
u een vals legitimatiebewijs laat zien, kan 
DUO dit doorgeven aan de politie.

Plaats van het examen

U kunt examen doen in Amsterdam, 
Eindhoven, Rijswijk, Rotterdam en Zwolle. 

Kom op tijd

Voor het examen begint, moet u zich eerst
legitimeren. En DUO moet het examen
voorbereiden. U moet daarom 30 minuten
voordat het examen begint, aanwezig zijn.

Toegang

U mag geen vrienden of familie meenemen 
de examenzaal in. Als iemand anders de 
examenzaal in wil, moet hij hier speciaal om 
vragen.

Hulpmiddelen

U mag geen dingen meenemen de examen-
zaal in. U mag bijvoorbeeld geen papier, 
pen, studieboeken, horloge of een telefoon 
meenemen. Uw spullen moet u bewaren in 
een kluisje. De medewerkers van DUO 
vertellen u waar de kluisjes zijn. U mag geen 
foto of kopie maken van de examenvragen. 
Neemt u wel dingen mee? Dan moet u de 
examenzaal uit. Uw examen is dan niet 
geldig.

Gedragsregels

U mag andere mensen niet storen. Als u 
toch mensen stoort, krijgt u eerst een 
waarschuwing. Stoort u daarna nog steeds 
mensen? Dan moet u het examengebouw 
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minuten om het examen te doen. U krijgt 15 
minuten uitleg voordat het examen begint.

Schrijfvaardigheid
Het examen Schrijfvaardigheid doet u op 
papier. U krijgt maximaal 35 minuten om 
het examen te doen. U krijgt 15 minuten 
uitleg voordat het examen begint.

Spreekvaardigheid 
Het examen Spreekvaardigheid doet u met 
de computer. Dit examen duurt 35 minuten. 
U krijgt 15 minuten uitleg voordat het 
examen begint.

Kennis Nederlandse Maatschappij
Het examen Kennis Nederlandse 
Maatschappij doet u op de computer. Dit 
examen duurt 45 minuten. U krijgt 15 
minuten uitleg voordat het examen begint.

Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt
Het examen Oriëntatie op de Nederlandse 
Arbeidsmarkt bestaat uit 2 onderdelen. U 
moet een portfolio maken en u krijgt een 
gesprek.
Eerst kijkt DUO of uw portfolio goed genoeg 
is en compleet is. Daarna krijgt u een 
eindgesprek over de resultaatkaarten in uw 
portfolio. Het eindgesprek duurt 40 
minuten. In die 40 minuten krijgt u 10 
minuten uitleg.

Diploma

Bent u geslaagd? Dan hoort u van DUO waar 
en wanneer u het diploma krijgt.

uit. Uw examen is dan niet geldig. Mensen 
die u meeneemt naar het examen mogen 
ook geen andere mensen storen. U mag 
tijdens het examen naar het toilet. Dat moet 
u eerst vragen. Een medewerker van DUO 
loopt met u mee. Verder mag u alleen de 
examenzaal uit als u dat eerst hebt 
gevraagd.

Het examen is geheim

Het inburgeringsexamen is geheim. U mag 
geen foto’s of filmpjes maken van het 
examen. U mag de examenvragen ook niet 
opschrijven. Voor het examen moet u uw 
handtekening op een geheimhoudings-
verklaring schrijven. U belooft dan dat u het 
examen geheimhoudt.

Inburgeringsexamen

Het inburgeringsexamen

Het inburgeringsexamen bestaat uit 6 
examens.

Luistervaardigheid
Het examen Luistervaardigheid doet u op de 
computer. De teksten en vragen gaan over 
werk, opleiding of het dagelijks leven. Het 
examen Luistervaardigheid heeft maximaal 
25 vragen. U krijgt 45 minuten om het 
examen te doen. U krijgt 15 minuten uitleg 
voordat het examen begint.

Leesvaardigheid
Het examen Leesvaardigheid doet u op de 
computer. Het examen Leesvaardigheid 
heeft maximaal 25 vragen. U krijgt 50 
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Bewaren uitslag

DUO bewaart de uitslag van ieder examen 
50 jaar in een computersysteem.

De examencommissie

Examencommissie

Er is voor het inburgeringsexamen een 
examencommissie. De examencommissie 
zorgt ervoor dat u het inburgeringsexamen 
kunt doen. De examencommissie stelt de 
uitslag van de examens vast. 

Uitslag

U hoeft niet alle vragen goed te hebben om 
te slagen. U krijgt de uitslag zo snel 
mogelijk, maar uiterlijk binnen 8 weken na 
het examen. De uitslag is ‘geslaagd’ of ‘niet 
geslaagd’. U krijgt de uitslag ook in cijfers. 
De examens Luistervaardigheid, 
Leesvaardigheid en Kennis van de 
Nederlandse Maatschappij worden door de 
computer beoordeeld. Het examen 
Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt 
wordt door mensen beoordeeld. Het 
examen Schrijfvaardigheid wordt door 
mensen nagekeken. Het examen 
Spreekvaardigheid wordt voor een deel door 
de computer en voor een deel door mensen 
nagekeken. De examencommissie geeft de 
uitslag aan DUO. U krijgt van DUO een brief 
met de uitslag van het examen. U krijgt de 
uitslag van de examens Schrijfvaardigheid, 
Spreekvaardigheid en Oriëntatie op de 
Nederlandse Arbeidsmarkt op een ander 
moment dan de andere examens.

Fraude

Als u fraude hebt gepleegd, is het examen 
niet geldig. U moet dan weer examen doen. 
DUO kan bij de politie aangifte doen.

Klachten 

Klachten over het examen

Bent u niet tevreden over de manier waarop 
u examen moest doen? Dan kunt u een 
klacht sturen. Bijvoorbeeld als er veel lawaai 
was in de zaal. Of als u niet tevreden bent 
over iemand van DUO. Stuur de klacht naar:

Dienst Uitvoering Onderwijs
Servicecentrum Inburgering
Afdeling Klachten
Antwoordnummer 162
9700 VB Groningen

Overig

Woont u in het buitenland?

Woont u in het buitenland? En wilt u 
Nederlander worden? Wilt u daarom in het 
buitenland examen doen? Kijk voor meer 
informatie over Nederlander worden in het 
buitenland op www.ind.nl.

Weer examen doen

Kon u niet op het examen komen en moet u 
weer examen doen? Dan moet u weer 
betalen. Dit geldt ook als u zich niet aan de 
regels van het reglement inburgeringsexa-
men hebt gehouden. 
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Reglement 
Inburgeringsexamen 

Bij wet van 13 september 2012, Stb. 430, is 
de Wet inburgering vastgesteld. Volgens 
artikel 3.10, eerste lid van de Regeling 
inburgering stelt de minister een examen-
reglement vast. Het navolgende strekt, 
met inachtneming van het gestelde in 
artikel 3.10 van de Regeling inburgering, 
tot de uitvoering hiervan.

Hoofdstuk I Begrippenomschrijving

Artikel 1. Definities
a.   Minister: de Minister van Sociale Zaken en 

Werkgelegenheid;

b.   inburgeringsexamen: het examen, als bedoeld 

in artikel 7 van de Wet inburgering;

c.   examen: een tot het inburgeringsexamen 

behorend examenonderdeel;

d.   DUO: DUO, zoals genoemd in de oprichtings-

wet Dienst Uitvoering Onderwijs (Stb. 2009, 

492);

e.   kandidaat: de persoon die (een deel van) het 

inburgeringsexamen wenst af te leggen dan 

wel heeft afgelegd;

f.   toets- en examencentrum: examenlocatie van 

DUO;

g.   examenbegeleider: een lid van de examencom-

missie die het inburgeringsexamen begeleidt; 

h.   lening: de lening, als bedoeld in artikel 16 van 

de Wet inburgering;

i.   examencommissie: de commissie, belast met 

het afnemen van het inburgeringsexamen.;

j.   ISI: Informatiesysteem Inburgering, als 

bedoeld in artikel 47 van de Wet inburgering;

k.   OASE: Online Aanmeldsysteem Examen, het 

systeem dat door instellingen wordt gebruikt 

voor het boeken van examendata; 

l.   Mijn Inburgering: het online aanmeldsysteem 

dat door inburgeraars kan worden gebruikt 

voor het inplannen en betalen van examens.

Inburgeringsexamen

Hoofdstuk II De kandidaat

§ 1. Aanmelding en betaling

Artikel 2. Aanmelden
1.  DUO stelt een ieder die daartoe een verzoek per 

aanmeldingsformulier of online aanmeld-

systeem heeft ingediend, in de gelegenheid het 

inburgeringsexamen te doen. De aanmelding 

voor het examen Oriëntatie op de Nederlandse 

Arbeidsmarkt kan alleen door middel van het 

aanmeldingsformulier worden gedaan.

2.  De kandidaat dient bij aanmelding te 

vermelden welke examens hij wenst af te 

leggen en in welk toets- en examencentrum hij 

dit wenst te doen.

3.  DUO kan een ander toets- en examencentrum 

aanwijzen dan door de kandidaat is 

aangegeven.

4.  DUO bevestigt de aanmelding schriftelijk.

Artikel 3. Betalen
1.  Voor toelating tot de bij DUO af te leggen 

examens is examengeld verschuldigd. De 

kandidaat dient persoonlijk zorg te dragen 

voor de betaling van de examens.

2.  Betaling van het examen geschiedt door het 

voldoen van een aan de kandidaat toegezon-
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den factuur, dan wel via iDEAL. Indien de 

kandidaat een lening heeft aangevraagd en 

DUO deze heeft toegekend, kan verrekening 

van het te betalen bedrag met de lening 

plaatsvinden.

3.  Mocht, indien lid 2 van toepassing is, het 

examengeld niet of gedeeltelijk met de lening 

kunnen worden verrekend, dan zal de 

kandidaat een factuur voor het resterende 

bedrag ontvangen.

4.  De betaling van de facturen dient te gebeuren 

op een door DUO aangegeven wijze, onder 

vermelding van het betalingskenmerk.

5.  Nadat het verschuldigde bedrag door DUO is 

ontvangen wordt de aanmelding in behande-

ling genomen en ontvangt de kandidaat 2 

weken (bij online aanmelden) tot 3 weken (bij 

aanmelding per formulier) voor het examen 

een examenoproep.

6. Betaling voor het examen Oriëntatie op de 

Nederlandse Arbeidsmarkt geschiedt 

voorafgaand aan de beoordeling van het 

portfolio. Voor het eindgesprek hoeft niet 

afzonderlijk betaald te worden. 

7. Verzoeken tot wijzigen van de examendatum, 

het tijdstip of de keuze van de locatie, kunnen 

schriftelijk door de kandidaat zelf of diens 

gemachtigde worden ingediend. De kandidaat 

mag deze wijzigingen ook doorgeven via 

internet met het programma “Mijn 

Inburgering”, mits deze zich ook via internet 

heeft aangemeld. Deze wijzigingen dienen 

uiterlijk tot 14 dagen voor de examendatum 

door DUO ontvangen te zijn.

8.  De kandidaat ontvangt bij zijn oproep een 

verwijzing naar dit reglement van DUO.

9.  Zolang het verschuldigde bedrag niet door 

DUO is ontvangen, zal de kandidaat geen 

oproep ontvangen.

10.Het verwijderen van aanmeldingen kan tot één 

dag voor het examen, maar het examengeld dat 

al betaald is kan dan niet meer worden 

gerestitueerd. Als de kandidaat het examen 

uiterlijk tot 14 dagen voor de examendatum 

annuleert, dan heeft hij recht op restitutie van 

het examengeld.

§ 2. Identificatie, toegang, en 

deelnamevoorwaarden

Artikel 4. Identificatie
1.  De kandidaat is verplicht zich op verzoek van 

hen die het examen afnemen, of daarop 

toezicht houden, te legitimeren.

2.  Bij aankomst van de kandidaat op het toets- en 

examencentrum alsmede bij het betreden van 

de examenzaal dient de kandidaat zich te 

identificeren met een document als bedoeld in 

artikel 1 van de Wet op de identificatieplicht.

3.  Tot de in het tweede lid bedoelde documenten 

behoren in ieder geval: Nederlands paspoort; 

diplomatiek paspoort; dienstpaspoort; 

reisdocument voor vluchtelingen; reisdocu-

ment voor vreemdelingen; Nederlandse 

identiteitskaart; documenten waarover een 

vreemdeling ingevolge de Vreemdelingenwet 

2000 dient te beschikken ter vaststelling van 

zijn identiteit, nationaliteit en verblijfsrechte-

lijke positie: verblijfsvergunning type I, II, III, 

IV of een W-document; Nederlands rijbewijs; 

EU/EER rijbewijs.

4.  Kandidaten met een nationaliteit van een 

lidstaat van de EU/EER of Zwitserland kunnen 

zich identificeren met een door de lidstaat of 

Zwitserland afgegeven identiteitsbewijs of 

reisdocument.
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5.  Een buiten de EU/EER of Zwitserland afgegeven 

identiteitsbewijs, reisdocument of rijbewijs, 

dient een Nederlandse verblijfsaantekening te 

bevatten, waaruit blijkt dat de kandidaat 

rechtmatig in Nederland verblijft.

6.  Indien de kandidaat de toegang tot het examen 

geweigerd wordt, wegens het ontbreken van 

een juiste legitimatie, wordt dit op het 

procesverbaal genoteerd. De kandidaat wordt 

geïnformeerd over de te volgen procedure voor 

een nieuwe aanmelding en de mogelijkheid 

een klacht in te dienen.

7.  Indien door DUO een onregelmatigheid of 

fraude bij het gebruik van een legitimatiebe-

wijs is geconstateerd, kan DUO overgaan tot 

het doen van aangifte.

Artikel 5. Geheimhouding
1.   Het is de kandidaat verboden om op enigerlei 

wijze, enige mededeling te doen over de 

inhoud van de inburgeringsexamens.

2.   De kandidaat is verplicht om de geheimhou-

dingsverklaring te ondertekenen voorafgaand 

aan het examen. Dit kan plaatsvinden bij 

aanmelding voor het examen of voor aanvang 

van het examen.

3.   Indien blijkt dat een kandidaat in strijd met de 

geheimhoudingsverklaring handelt, kan het 

examen ongeldig verklaard worden.

Artikel 6. Toegang
Behoudens toestemming van de leden van de 

examencommissie worden geen derden 

toegelaten tot de examenzaal.

Artikel 7. Persoonlijke bezittingen
1.  De kandidaat moet zijn persoonlijke eigen-

 dommen voordat hij het examen maakt, 

opbergen in een kluisje. Na het maken van het 

examen mag hij zijn eigendommen uit het 

kluisje halen. Door de kandidaat bij zich 

gedragen persoonlijke bezittingen en/of 

middelen die naar de mening van de locatie-

 leider kunnen dienen tot het reproduceren of 

beantwoorden van de examenopgaven, mogen 

niet meegenomen worden in de examenzaal.

2.  Voorafgaand aan het examen kan de kandidaat 

door hen die het examen afnemen, of daarop 

toezicht houden, gevraagd worden de oren vrij 

te maken om aanwezigheid van de in lid 1 

genoemde bezittingen of middelen uit te 

sluiten. 

3.  Bij het overtreden van het in lid 1 gestelde of 

het weigeren van het in lid 2 gestelde, wordt de 

kandidaat verwijderd en het examen ongeldig 

verklaard.

Artikel 8. Gedragsregels
1.  De kandidaat en andere op de locatie 

aanwezige personen dienen te allen tijde de 

aanwijzingen van de examenbegeleiders dan 

wel examinatoren op te volgen.

2.  De examencommissie zal maatregelen treffen 

tegen kandidaten die, naar oordeel van de 

examencommissie, ten aanzien van het 

examen onregelmatigheden plegen dan wel 

overlast veroorzaken. Kandidaten die overlast 

veroorzaken dan wel onregelmatigheden 

plegen worden, na een waarschuwing, uit de 

locatie verwijderd. De uitslag wordt in dat 

geval ongeldig verklaard. De kandidaat wordt 

hierover schriftelijk geïnformeerd.

3.  Gedurende de examenafname is toiletbezoek 

uitsluitend mogelijk met toestemming en 

onder begeleiding van een examinator of 

examenbegeleider.
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4.  Het vertrek uit de examenzaal is slechts 

toegestaan met toestemming van de 

examinator of examenbegeleider.

5.  Indien personen anders dan de kandidaat 

overlast veroorzaken dan wel onregelmatighe-

den plegen, worden deze personen op last van 

de examencommissie uit de toetslocatie 

verwijderd.

6.  Indien zich, naar mening van de examencom-

missie, ernstige onregelmatigheden voordoen, 

kan DUO overgaan tot het doen van aangifte.

Hoofdstuk III De instelling

§ 1. Aanmelding en betaling door instelling

Artikel 9. Aanmelden
1.  DUO stelt eenieder die via OASE aangemeld is 

in de gelegenheid om de onderdelen van het 

inburgeringsexamen, met uitzondering van 

Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt, te 

doen.

2.  Bij aanmelding via OASE dient vermeld te 

worden welke examens de kandidaat wenst af 

te leggen, in welk toets- en examencentrum en 

wanneer hij/zij dit wenst te doen.

Artikel 10. Informatieplicht naar de kandidaat
1.  De instelling verplicht zich tot en is verant-

woordelijk voor het informeren van de 

kandidaat over aanmelding voor het examen 

en over wijzigingen van datum, tijdstip of 

locatie.

2. De instelling verplicht zich tot en is verant-

woordelijk voor het informeren van de 

kandidaat van de inhoud van dit reglement, en 

in het bijzonder van de inhoud en strekking 

van de geheimhoudingsverklaring die 

instelling namens kandidaat tekent bij 

aanmelding van de kandidaat.

Artikel 11. Betalen
1.  Voor toelating tot de bij DUO af te leggen 

examens is examengeld verschuldigd. De 

instelling is verantwoordelijk voor de betaling 

van het examengeld.

2.  Betaling van het examengeld geschiedt door 

het voldoen van een aan de instelling 

toegezonden factuur.

3.  Verzoeken tot wijziging van de examendatum, 

het examentijdstip of de examenlocatie 

moeten worden ingediend bij de instelling en 

moeten uiterlijk tot 14 dagen voor de 

examendatum via OASE aan DUO zijn 

doorgegeven.

4.  De kandidaat ontvangt bij zijn oproep een 

verwijzing naar dit reglement van DUO.

5.  Het verwijderen van aanmeldingen kan tot één 

dag voor het examen, maar het examengeld 

dat al betaald of verschuldigd is wordt niet 

gerestitueerd.

Hoofdstuk IV Het examen

§ 1. Examenafname

Artikel 12. Examinering
1.  Het examen Luistervaardigheid wordt digitaal 

geëxamineerd met behulp van audio- en 

videomateriaal. Dit examen duurt 45 minuten.

2.  Het examen Leesvaardigheid wordt digitaal 

geëxamineerd met behulp van teksten op een 

beeldscherm. Dit examen duurt 50 minuten.

3.  Het examen Schrijfvaardigheid wordt op papier 

afgenomen. Dit examen duurt 35 minuten.

4.  Het examen Spreekvaardigheid wordt digitaal 

geëxamineerd. Dit examen duurt 35 minuten.
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5.  Het examen Kennis Nederlandse Maatschappij 

wordt digitaal geëxamineerd met behulp van 

audio- en videomateriaal. Dit examen duurt 45 

minuten.

6. Het examen Oriëntatie op de Nederlandse 

Arbeidsmarkt bestaat uit het samenstellen van 

een portfolio met behulp van resultaatkaarten 

en een eindgesprek. Het eindgesprek duurt 40 

minuten. 

7.  De duur van de examenprocedure kan langer 

zijn in verband met de legitimatieprocedure en 

voorbereiding van het examen.

8.  De kandidaat dient 30 minuten vóór aanvang 

van het examen aanwezig te zijn.

Artikel 13. Beoordeling van het inburgeringsexamen
1.  De examens Luistervaardigheid, 

Leesvaardigheid en Kennis Nederlandse 

Maatschappij worden geautomatiseerd 

nagekeken en beoordeeld. 

2. Het examen Spreekvaardigheid, afgenomen na 

1 november 2014, wordt gedeeltelijk 

geautomatiseerd en gedeeltelijk door 

menselijke beoordelaars nagekeken en 

beoordeeld. 

3. Het examen Schrijfvaardigheid wordt door 

menselijke beoordelaars nagekeken en 

beoordeeld.

4. Het examen Oriëntatie op de Nederlandse 

arbeidsmarkt wordt door menselijke 

beoordelaars op basis van het portfolio en het 

eindgesprek geëxamineerd en beoordeeld.

5.  De zak-slaaggrens wordt uitgedrukt in een 

cesuur, vastgesteld door de Minister.

§ 2. Organisatie examen

Artikel 14. Toets- en examencentra
De inburgeringsexamens worden afgenomen op 

daartoe ingerichte toets- en examencentra. DUO 

beschikt over 5 toets- en examencentra. Deze 

bevinden zich in de plaatsen Amsterdam, 

Eindhoven, Rotterdam, Rijswijk, Zwolle. 

Artikel 15. Hospitanten en stagiaires
De examencommissie besluit of hospitanten, in 

de rol van waarnemer, toegelaten worden tot de 

examenzaal. Tevens kan de examencommissie 

toestaan dat stagiaires bij de afname van de 

examens betrokken worden.

Artikel 16. Proces-verbaal
Van hetgeen zich tijdens de examenafname 

afspeelt (omstandigheden), wordt proces-verbaal 

opgemaakt door een lid van de examencommis-

sie dan wel door een ander, voor DUO werkzame, 

persoon.

Artikel 17. Diploma
Uitreiking van de inburgeringsdiploma’s aan de 

desbetreffende geslaagde kandidaten vindt plaats 

op een door DUO aan de kandidaten bekend te 

maken dag en tijdstip. 

§ 3. Bewaren en inzien

Artikel 18. Archiveren, bewaren uitslagen 
inburgering en inzien
1.  De examenuitslagen per examen worden in het 

door DUO beheerde Informatiesysteem 

Inburgering gearchiveerd.

2.  DUO bewaart de uitslagen van het inburge-

ringsexamen gedurende 50 jaar. Indien de 
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betrokken persoon eerder is overleden, 

worden de uitslagen uit het Informatiesysteem 

Inburgering verwijderd, mits het overlijden 

wordt geregistreerd in de Basisregistratie 

Personen.

3. Het afgelegde en beoordeelde examen kan niet 

worden ingezien door de kandidaat.

Hoofdstuk V De examencommissie

Artikel 19. Examencommissie
1.  De examencommissie van DUO bestaat uit een 

algemeen voorzitter en een plaatsvervangend 

algemeen voorzitter en minimaal 2 leden en 

indien nodig per toets- en examencentrum 1, 2 

of meer medewerkers examenbegeleiding

2.  Alle leden van de examencommissie 

beschikken over relevante deskundigheid op 

het gebied van examinering en 

taalvaardigheidsonderwijs.

3.  De examencommissie neemt het centraal 

examen af en stelt voor het examen de uitslag 

vast.

Hoofdstuk VI De uitslagbepaling

Artikel 20. Examenuitslag
1.  Na afloop van de examenbeoordeling stelt de 

examencommissie de uitslag vast. Deze uitslag 

wordt uitgedrukt in ‘geslaagd’ dan wel ‘niet 

geslaagd’. De kandidaat kan daarnaast tevens 

het cijfer ontvangen.  

2.  De examencommissie draagt de uitslag over 

aan DUO.

3.  De uitslag wordt schriftelijk, binnen 8 weken 

na het examen, aan de kandidaat kenbaar 

gemaakt.

Artikel 21. Ongeldig verklaring
1.  Indien blijkt dat een kandidaat zich voor, 

tijdens of na een van de tot het inburgerings-

examen behorende examenonderdelen aan 

fraude schuldig maakt of heeft gemaakt, zal de 

voorzitter van de examencommissie op 

voorstel van de examinator het examen/

examenuitslag ongeldig verklaren.

2.  Indien door DUO de in lid 1 bedoelde fraude is 

geconstateerd, kan DUO overgaan tot het doen 

van aangifte.

3.  Indien blijkt dat een kandidaat zich voor, 

tijdens of na een van de tot het inburgerins-

gexamen behorende examenonderdelen niet 

heeft gehouden aan de voorschriften als 

genoemd in dit reglement, kan de voorzitter 

van de examencommissie op voorstel van de 

examinator het examen/examenuitslag 

ongeldig verklaren.

Hoofdstuk VII Rechtsbescherming

Artikel 22. Klachten
1.  Klachten betreffende de examenafname of een 

medewerker van DUO kunnen schriftelijk 

worden ingediend bij DUO, Servicecentrum, 

Inburgering, Afdeling Klachten, 

Antwoordnummer 162, 9700 VB Groningen.

2.  DUO bevestigt de ontvangst van de klacht 

schriftelijk.

3.  DUO handelt de klacht, behoudens verdaging 

en verlenging, binnen 6 weken na ontvangst 

af, conform de Algemene wet bestuursrecht.
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Hoofdstuk VIII Overig

Artikel 23. Buiten Nederland woonachtige 
naturalisatiekandidaten
Voor niet in Nederland woonachtige examenkan-

didaten die het inburgeringsexamen afleggen ten 

behoeve van het verwerven van de Nederlandse 

nationaliteit (naturalisatie), en het examen op 

een Nederlandse diplomatieke post wensen af te 

leggen, wordt een apart, voor dat examen 

geldend reglement vastgesteld.

Artikel 24. Financiële consequenties
1.  De financiële consequenties van het niet 

(kunnen) afleggen van het examen, van het 

overtreden van de gedragsregels, dan wel van 

het overtreden van andere in het examenregle-

ment genoemde regels, zijn voor de kandidaat.

2.  De examencommissie besluit of afgeweken 

kan worden van het in het eerste lid gestelde.
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