
Vrijstelling inburgeringsexamen

Wanneer u een diploma heeft en goed Nederlands spreekt hoeft u niet altijd het hele 
inburgeringsexamen te doen. U kunt dan vrijstelling aanvragen bij DUO. U kunt soms 
vrijstelling krijgen voor een deel van het inburgeringsexamen of voor het hele 
inburgeringsexamen.

Soorten vrijstelling 

Een gedeeltelijke vrijstelling 

Een gedeeltelijke vrijstelling betekent dat u een deel van het inburgeringsexamen 
niet hoeft te doen. Andere delen van het inburgeringsexamen moet u nog wel doen. 
Bent u geslaagd voor die andere delen? Dan voldoet u aan de inburgeringsplicht.

Een gehele vrijstelling 

Een gehele vrijstelling betekent dat u het hele inburgeringsexamen niet hoeft te doen.      
U wordt dan vrijgesteld van de inburgeringsplicht. Hebt u een diploma behaald in 
Nederland? Dan krijgt u misschien een gehele vrijstelling. Krijgt u een gehele vrijstelling? 
Dan krijgt u geen inburgeringsdiploma maar bent u niet langer inburgeringsplichtig.

Een tijdelijke vrijstelling 

Doet u nu een opleiding waarvoor u een gehele vrijstelling kunt krijgen en bent u 
begonnen met  de opleiding voor of op uw 18e verjaardag? Dan kunt u een tijdelijke 
vrijstelling krijgen. Doet u nu een officiële opleiding en wilt u een tijdelijke vrijstelling? 
Dan komt u ook in aanmerking voor tijdelijke vrijstelling. 

DUO bekijkt altijd eerst of u al een diploma in Nederland hebt behaald en of u met dat 
diploma  een vrijstelling kunt krijgen. Heeft u het juiste diploma? Dan krijgt u een brief 
dat u niet inburgeringsplichtig bent, u hoeft dan geen inburgeringsexamen meer te doen.
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Voorwaarden vrijstelling inburgeringsexamen

● In geval van gezinshereniging wordt een uitzondering gemaakt voor gezinsleden 
van personen die in Nederland een asielvergunning hebben.

● De partner of het kind dat de Surinaamse nationaliteit heeft, hoeft ook geen 
examen af te leggen, mits kan worden aangetoond dat hij of zij lager onderwijs in 
de Nederlandse taal heeft gevolgd.

● Ook worden bepaalde verblijfsdoelen uitgezonderd van de examenplicht, zoals 
studenten, arbeidsmigranten en hun gezinsleden.

● De hieronder genoemde diploma's, certificaten of andere documenten kunnen ook 
tot vrijstelling van de examenplicht leiden;

Het inburgeringsdiploma van de Wet inburgering

Een diploma van bijvoorbeeld een universiteit, HBO, MBO, VWO, HAVO, MAVO of 
VMBO. De vreemdeling heeft zo'n diploma, als op het diploma bijvoorbeeld staat: 
Wet op het hoger wetenschappelijk onderwijs, Wet op het voortgezet onderwijs, 
Wet educatie beroepsonderwijs of Wet op het cursorisch onderwijs

Een diploma staatsexamen Nederlands als Tweede Taal (programma I of II)

Een in België of Suriname behaald schooldiploma. Het onderwijs moet dan wel in 
het Nederlands zijn gegeven. Verder moet de vreemdeling voor het vak Nederlands 
een voldoende hebben gehaald. Het niveau van de opleiding moet hoger zijn dan 
lagere- of basisschool en het diploma moet op een wet zijn gebaseerd. De wet hoeft
geen onderwijswet te zijn

Een diploma, certifcaat of ander document, behaald in het Nederlandstalig 
onderwijs in de Nederlandse Antillen of Aruba, mits een voldoende is behaald voor 
het vak Nederlands. Het gaat om de volgende diploma's: Mavo, Havo, VWO, LBO, 
MBO, Diploma Hoger Beroepsonderwijs en Diploma Wetenschappelijk Onderwijs

Een diploma van de Europese school van het Europees baccalaureaat. 
De vreemdeling moet het vak Nederlands als eerste of tweede taal hebben gedaan. 
Ook moet de vreemdeling voor Nederlands een voldoende hebben gehaald

Een getuigschrift International Baccalaureate Middle Years

Certifcate of een International General Certifcate of Secondary Education dan wel 
een Internationaal Baccalaureaat. U moet dan voor het vak Nederlands een 
voldoende hebben gehaald
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Vervolg voorwaarden vrijstelling inburgeringsexamen

Het Certifcaat Naturalisatietoets

Een Certifcaat Inburgering van de Wet Inburgering Nieuwkomers. Hierbij hoort een 
verklaring van het Regionaal Opleidingencentrum (ROC). Daarin moet staan dat de 
vreemdeling voor alle onderdelen Nederlands als Tweede Taal minimaal niveau 2 
heeft behaald. Ook moet in de verklaring staan dat de vreemdeling voor 
maatschappijoriëntatie ook niveau 2 heeft gehaald

Een Certifcaat Inburgering Oudkomers met niveau NT2 2 voor de onderdelen 
"Luisteren" en "Spreken", en niveau NT2 1 voor de onderdelen "Lezen" en "Schrijven"

Een brief van het College van Burgemeester en Wethouders waarin staat dat de 
vreemdeling geen inburgeringprogramma van de Wet Inburgering Nieuwkomers 
hoefde te volgen omdat het Nederlands van de vreemdeling al goed genoeg is

Een brief van het College van Burgemeester en Wethouders waarin staat dat de 
vreemdeling door psychische of lichamelijke klachten het inburgeringprogramma 
van de Wet Inburgering Nieuwkomers niet kon volgen

Een uittreksel uit de gemeentelijke basisadministratie (GBA) waaruit blijkt dat de 
vreemdeling tenminste 8 jaar in Nederland heeft gewoond in de leerplichtige 
leeftijd (5 tot en met 16 jaar).
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