
Als u slaagt, kunt u in aanmerking komen voor een machtiging tot voorlopig verblijf 
(MVV). Dit is een speciaal visum dat u nodig heeft om Nederland binnen te komen.

Middels onze online inburgeringscursus zorgen wij ervoor dat u binnen 3 weken volledig 
bent voorbereid op het basisexamen inburgering buitenland en het examen in één keer haalt. 
Wij garanderen een geslaagde inburgering als resultaat en hebben een slagingspercentage 
van 95%. 

De online inburgeringscursus ter voorbereiding op het basisexamen inburgering buitenland:

• duurt 3 weken
• bestaat uit 6 uur online privé les via Skype
• bestaat uit wekelijks 2 uur intensief les
• is geheel online
• wordt live door een docent via Skype gegeven
• privé les waar en wanneer het u uitkomt
• is inclusief lesmateriaal
• wordt afgesloten met een examentraining
• biedt een slagingspercentage van 95%

Tijdens de cursus richten wij ons op de 3 examenonderdelen van het basisexamen inburgering
buitenland: Leesvaardigheid • Spreekvaardigheid en Kennis Nederlandse Maatschappij (KNS).
Na afloop van de inburgeringscursus bent u volledig voorbereid op het examen. 

Kosten: € 250,- per persoon inclusief lesmateriaal (exclusief examenkosten DUO: € 150,- en 21% BTW).

Inschrijven cursus. U kunt zich inschrijven via de pagina 'inschrijven -> inburgeringscursus'.
Zodra wij het inschrijfformulier hebben ontvangen ontvangt u van ons een 'bevestiging van 
inschrijving' en nemen wij binnen 24 uur contact met u op om uw inschrijving door te nemen, 
de privé lessen in te plannen en eventuele vragen te beantwoorden.
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Heeft u een buitenlandse partner waarmee u in Nederland
wilt wonen? Komt u voor langere tijd naar Nederland of 
wilt u een MVV aanvragen?

Dan moet u voor uw komst al basiskennis hebben van 
de Nederlandse taal en samenleving. Een van de eisen, 
als u tussen de 18-65 bent, is dat u het basisexamen 
inburgering in het buitenland haalt. U maakt het examen
bij de Nederlandse ambassade of het consulaat in het land
van herkomst.



Informatie basisexamen inburgering buitenland

Het basisexamen inburgering in het buitenland bestaat uit drie onderdelen. Het examen 
wordt afgenomen op een computer en duurt 95 minuten, u hoeft tijdens het examen niet te 
schrijven.

Spreekvaardigheid

Met het examenonderdeel spreekvaardigheid wordt gemeten in hoeverre kandidaten 
Nederlands kunnen spreken. Kandidaten moeten tien vragen beantwoorden en twaalf 
gesproken zinnen afmaken. U krijgt 30 minuten de tijd om het examen te maken, kosten 
examenonderdeel: € 60,-.

Het examenonderdeel spreekvaardigheid wordt met een gestandaardiseerd 
beoordelingsmodel door twee gecertificeerde personen beoordeeld en niet door een 
computer. Een kandidaat is geslaagd als hij een voldoende haalt. Het examenonderdeel 
spreekvaardigheid bestaat uit twee delen: 

A. Vraag en antwoord. De kandidaat krijgt vragen en dient hierbij zelf zijn antwoorden te 
formuleren. De vragen in dit onderdeel zijn functioneel van karakter, het zijn vragen die 
kandidaten ook in het dagelijks leven zouden kunnen tegenkomen. 

B. Zinnen afmaken. De kandidaat hoort een korte zin, gevolgd door het eerste gedeelte 
van een zin die door de kandidaat aangevuld moet worden. Een afbeelding op het 
scherm geeft hulp bij de interpretatie van de situatie die in de eerste zin wordt 
geschetst. 

Leesvaardigheid

Met het examenonderdeel leesvaardigheid wordt gemeten in hoeverre kandidaten de 
Nederlandse taal kunnen lezen en begrijpen. Dit examen bestaat uit twee onderdelen:

A) De kandidaat hoort een woord en kiest uit vier geschreven antwoordmogelijkheden +
de kandidaat leest een woord en kiest uit vier gesproken antwoordmogelijkheden.

B) Bij dit onderdeel krijgt de kandidaat op het scherm leesteksten te zien,
er worden 2 meerkeuzevragen gesteld met 3 of 4 antwoordmogelijkheden.

Kandidaten moeten gemiddeld 12 vragen beantwoorden. U krijgt 35 minuten de tijd om het 
examen te maken. Het examenonderdeel leesvaardigheid wordt automatisch beoordeeld. Een 
kandidaat is geslaagd als hij een voldoende haalt. Kosten examenonderdeel: € 50,-.
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Kennis van de Nederlandse Samenleving (KNS)

Met het examenonderdeel Kennis van de Nederlandse Samenleving wordt gemeten in 
hoeverre kandidaten basiskennis hebben van Nederland en de Nederlandse samenleving. 
Een kandidaat hoort en ziet vragen, met daarbij twee antwoordmogelijkheden. De vragen   
zijn voorzien van bijbehorende foto’s. U krijgt 30 minuten de tijd om het examen te maken. 
Een kandidaat is geslaagd als hij een voldoende haalt. Kosten examenonderdeel: € 40,-.

De vragen hebben betrekking op zeven onderwerpen: 

1. Nederland: geografie, vervoer en wonen. In dit onderdeel komen onder meer aan bod: 
de ligging van Nederland in de wereld, de ligging van Nederland in Europa, de ligging 
van Nederland t.o.v. de zeespiegel, de oppervlakte van Nederland, de bevolkings- 
dichtheid van Nederland, de wegen in Nederland, de vervoermiddelen in Nederland,   
de woningen in Nederland.

2. Geschiedenis In dit onderdeel komen onder meer aan bod: Willem van Oranje, 
 de tachtigjarige oorlog, de Gouden Eeuw en de VOC, de Eerste Wereldoorlog, 
 de Tweede Wereldoorlog, enkele naoorlogse ontwikkelingen.             

3. Staatsinrichting, politiek en Grondwet. In dit onderdeel komen onder meer aan bod: 
democratie, de Grondwet, het politieke stelsel, de belangrijkste grondrechten, rechten 
en verplichtingen, omgangsvormen. 

4. De Nederlandse taal en het belang van het leren ervan In dit onderdeel komen onder 
meer aan bod: de Nederlandse taal, lesmethoden, volwassenenonderwijs. 

5. Opvoeding en onderwijs In dit onderdeel komen onder meer aan bod: Nederlandse 
opvoedmethoden, verantwoordelijkheid voor kinderen, onderwijsvormen. 

6. Gezondheidszorg In dit onderdeel komen onder meer aan bod: verplichte 
ziektekostenverzekering, huisarts en gespecialiseerde artsen, consultatiebureau. 

7. Werk en inkomen In dit onderdeel komen onder meer aan bod: wie werken er in 
Nederland, wanneer en waar moet je werk zoeken, in welke sectoren is er werk, regels 
sollicitatiegesprek in Nederland. 

De drie examenonderdelen kunnen tegelijk of afzonderlijk worden afgelegd. Het examen 
wordt afgenomen op een computer. Het aanmelden voor het examen kan via deze link. 
Wanneer de kandidaat is geslaagd is de uitslag één jaar lang geldig. Dat betekent dat de 
MVV binnen dat jaar moet worden aangevraagd.
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https://www.inburgeren.nl/basisexamen-inburgeren-buitenland.jsp


Aanmelden basisexamen inburgering buitenland – DUO

Wij adviseren u om u tijdig aan te melden voor het examen, u kunt zich aanmelden via de 
website van DUO: https://www.inburgeren.nl/basisexamen-inburgeren-buitenland.jsp of 
middels het digitale aanmeldingsformulier. 

Aanmeldformulier

Op het aanmeldformulier moeten de gegevens van de hoofdpersoon in Nederland (de 
referent) en de gegevens van de examenkandidaat worden ingevuld. Na het verzenden van 
het aanmeldformulier ontvangt de referent in Nederland een e-mail met daarin een link ter 
bevestiging van de aanvraag. Op verzoek kunnen wij ook het basisexamen inburgering 
buitenland voor u aanvragen, u dient het examen zelf aan DUO te betalen. 

De drie examenonderdelen van het basisexamen inburgering buitenland kunnen tegelijk of 
afzonderlijk worden afgelegd. Het examen wordt afgenomen op een computer.

Betaling examen 

Na het bevestigen van de aanvraag ontvangt de referent een e-mail met het Nederlandse 
bankrekeningnummer en het betalingskenmerk waarmee de kosten voor het examen kunnen 
worden betaald. (!) Vermeld het juiste betalingskenmerk, anders kan de betaling niet worden 
gekoppeld aan de aanmelding. 

Ongeveer zeven werkdagen na de betaling van het examengeld ontvangt de referent een 
e-mail met het bericht dat de examenkandidaat binnen drie maanden contact kan opnemen 
met de ambassade of het consulaat om een afspraak te maken voor het examen.

De contactgegevens van de ambassades en consulaten zijn te vinden op de portalsite 
www.mfa.nl of op onze website op de pagina 'Contact –> Links'.

Uitslag examen

De antwoorden worden beoordeeld door DUO. Sinds het examen 'nieuwe stijl' per 1 
november 2014 is ingevoerd, kan het tot 8 weken duren voordat de uitslag bekend is.
U ontvangt de uitslag per e-mail.

MVV-aanvraag 

Na het behalen van het basisexamen inburgering buitenland kan direct een MVV-aanvraag 
bij de IND worden ingediend. (!) De uitslag is slechts 1 jaar geldig, nadat u dit basisexamen 
heeft behaald moet u binnen 1 jaar een MVV-aanvraag indienen. 
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http://www.mfa.nl/


Bemiddeling aanvraag MVV Visum

Wij kunnen de MVV-aanvraag voor u verzorgen en begeleiden u gedurende de hele 
procedure. 

• wij melden u aan voor het basisexamen inburgering (optioneel)
• wij zorgen ervoor dat u middels onze online inburgeringscursus het basisexamen 

inburgering buitenland in één keer haalt
• nadat u het basisexamen inburgering buitenland heeft behaald kan het MVV visum 

direct worden aangevraagd
• wij helpen u bij het invullen van alle formulieren ten behoeve van de aanvraag
• zorgen voor een grondige controle van alle documenten voorafgaand aan de aanvraag
• sturen alle stukken door naar de IND met een begeleidende brief/toelichting
• bewaken actief de beslistermijn door periodiek contact op te nemen met de IND
• informeren u gedurende de gehele procedure
• helpen u bij het indienen van bezwaar en/of beroep

Daarnaast handelen wij verdere telefoongesprekken en correspondentie af met de IND (voor 
zover nodig voor de aanvraag). Ga voor meer informatie naar de pagina 'visum -> MVV 
visum' of neem contact met ons op.

Duur aanvraag MVV Visum: gemiddeld 6 tot 12 weken.

Kosten: € 550,- per persoon. Deze prijs geldt voor de MVV-procedure van één partner of   
één kind. Voor meereizende gezinsleden geldt een meerprijs van € 250,- per persoon.

Niet inbegrepen bij de prijs:  21% BTW, het legaliseren of opvragen van documenten, kosten van derden zoals 
examengeld en legeskosten IND.

MVV Visum aanvragen 

U kunt zich aanmelden voor een MVV-aanvraag via de pagina 'inschrijven -> visum'. 

Zodra wij het aanmeldformulier hebben ontvangen ontvangt u van ons een 
'opdrachtbevestiging' en nemen wij binnen 24 uur contact met u op om de aanvraag door    
te nemen, toe te lichten en eventuele vragen te beantwoorden. Vervolgens plannen wij een 
afspraak en zullen de formulieren ten behoeve van de aanvraag door ons worden ingevuld.  
De afspraak vindt plaats bij u aan huis* of middels een Skype gesprek. *Wij vragen hiervoor 
een reiskostenvergoeding. Nadat de formulieren door ons zijn ingevuld worden de benodigde
documenten verzameld en kan de aanvraag op korte termijn worden ingediend. 
        

Ga voor meer informatie naar de pagina 'visum -> MVV visum' of neem contact met ons op. 
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