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Bijlage Basisexamen inburgering buitenland 

 
De vreemdeling moet het basisexamen inburgering buitenland doen als hij minimaal 18 jaar oud is. Als de vreemdeling de 
wettelijke AOW-leeftijd heeft bereikt of ouder is, hoeft hij het examen niet te maken.  
 
In sommige gevallen kan de vreemdeling worden vrijgesteld op basis van diploma’s, getuigschriften of andere 
documenten. Ook kan de vreemdeling voor ontheffing in aanmerking komen wanneer bijzondere individuele 
omstandigheden zoals leeftijd, opleidingsniveau, financiële situatie of gezondheidstoestand daar aanleiding toe geven. De 
gehele persoonlijke situatie van de vreemdeling en alle aangevoerde omstandigheden alsmede de getoonde wil om voor 
het examen te slagen en de nodige inspanningen die daartoe zijn gedaan, worden meegewogen bij de beoordeling of 
ontheffing van de verplichting te slagen voor het examen in de rede ligt. Kruis aan welke situatie op de vreemdeling van 
toepassing is en lever de eventuele gevraagde documenten bij de aanvraag mee. 
 
Geldigheidsduur gehaald examen 
Het basisexamen inburgering buitenland bestaat uit 3 examenonderdelen. Het basisexamen is met goed gevolg afgelegd 
als alle onderdelen zijn gehaald. Als het laatste onderdeel is gehaald, stuurt DUO de uitslag van het gehaalde basisexamen 
per e-mail. Het gehaalde basisexamen inburgering buitenland is 1 jaar geldig. Bij de e-mail zit een PDF-bestand waarin de 
uitslag en de datum van afgifte staan. De mvv moet worden aangevraagd binnen 1 jaar na de datum van afgifte. Is de 
datum van afgifte langer dan 1 jaar geleden? Dan moet de vreemdeling het examen opnieuw doen. 
 
Bewijsstukken opsturen 
Als u de aanvraag opstuurt, stuur dan van de gevraagde diploma’s, certificaten, getuigschriften en/of cijferlijsten een 
gewaarmerkte kopie mee. De kopie van het inburgeringsexamen hoeft niet gewaarmerkt te zijn. Een gewaarmerkte kopie 
bevat een verklaring dat de inhoud van de kopie overeenstemt met het origineel (‘kopie conform origineel’). 
Deze verklaring moet zijn ondertekend door een daartoe bevoegde persoon (van een instantie). Verder moet de verklaring 
zijn voorzien van: de naam van deze persoon, een dagtekening en een stempel van de school (c.q. de gemeente, het 
notariskantoor). Een kopie van een diploma mag alleen door de betreffende onderwijsinstelling worden gewaarmerkt. Als 
het om een niet in Nederland afgegeven diploma gaat, moet het diploma of getuigschrift voorzien zijn van een 
apostillestempel. 
 
> Kruis onder ‘Vrijstellingen’ of ‘Ontheffing’ aan welke situatie van toepassing is 
 
Vrijstellingen 
 
 De vreemdeling is jonger dan 18 jaar of heeft ten minste de wettelijke AOW-leeftijd bereikt. 
 
 De vreemdeling heeft ten minste acht jaren tijdens de leerplichtige leeftijd (vanaf het vijfde jaar tot en 

met het einde van het schooljaar waarin de leeftijd van zestien jaar wordt bereikt) in Nederland gewoond.  
De vreemdeling moet tijdens de bovengenoemde periode ingeschreven hebben gestaan in de Gemeentelijke 
basisadministratie. 
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 De vreemdeling is in het bezit van één van de onderstaande diploma’s, certificaten of documenten 
waarvoor vrijstelling van het basisexamen inburgering in het buitenland geldt.  
Lever bij uw aanvraag de volgende aanvullende bewijsstukken en documenten mee: 
• een kopie van het inburgeringsdiploma van de Wet inburgering; 
• een Nederlands diploma of getuigschrift van bijvoorbeeld een universiteit, HBO, MBO (vanaf niveau 2), 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. Het onderwijs moet wel in het Nederlands zijn gegeven; 

• een diploma staatsexamen Nederlands als Tweede Taal (programma I of II); 
• een in België of Suriname behaald schooldiploma of getuigschrift van afronding van een universitaire opleiding, 

HBO, MBO (vanaf niveau 2), VWO, HAVO, MAVO of VMBO, een vergelijkbaar diploma of ander document. Op het 
diploma of getuigschrift moet worden vermeld op basis van welke wet deze is afgegeven. Het onderwijs moet in 
het Nederlands zijn gegeven. U moet voor het vak Nederlands een voldoende hebben gehaald. Voeg ook de 
cijferlijst toe; 

• een diploma, certificaat of ander document uit Aruba, Curaçao, of Sint Maarten, behaald in het Nederlandstalig 
onderwijs, met een voldoende voor het vak Nederlands. Voeg ook de cijferlijst toe; 

• een diploma, certificaat of ander document van de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius of Saba, behaald in 
het Nederlandstalig onderwijs, met een voldoende voor het vak Nederlands. Voeg ook de cijferlijst toe; 

• 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 Certificate of een International General Certificate of 
Secondary Education dan wel een Internationaal Baccalaureaat. U moet dan voor het vak Nederlands een 
voldoende hebben gehaald; 

• een certificaat Inburgering in het kader van de WIN en bijbehorende verklaring van het ROC waaruit blijkt dat voor 
de onderdelen ‘luisteren’, ‘spreken’, ‘lezen’ en ‘schrijven’ ten minste NT2 niveau 2 is behaald en voor het onderdeel 
Maatschappij Oriëntatie 80% als die toets is afgelegd na 31 augustus 2001 respectievelijk 85% als de toets voor 1 
september 2001 is afgelegd; 

• een Certificaat Inburgering Oudkomers met niveau NT2 2 voor de onderdelen ‘luisteren’, ‘spreken’, ‘lezen’ en 
‘schrijven’; 

• een kopie van het document ‘Korte Vrijstellingstoets’ bedoeld in artikel 2.7, tweede lid, Besluit inburgering zoals 
dat luidde tot 1 januari 2013, afgegeven door de Dienst Uitvoering Onderwijs; of 

• een kopie van een besluit van de DUO inhoudende dat de vaststelling van een inburgeringsprogramma achterwege 
wordt gelaten, omdat de toets als bedoeld in artikel 5, vierde lid, van de Wet inburgering nieuwkomers met goed 
gevolg is afgelegd. 

 
 De vreemdeling heeft de Surinaamse nationaliteit en heeft ten minste lager onderwijs in de Nederlandse 

taal gevolgd.  
Lever bij uw aanvraag de volgende aanvullende bewijsstukken en documenten mee:  
Als ten minste lager onderwijs in Suriname is afgerond vóór 25 november 1975 
• een diploma of getuigschrift van ten minste de lagere school en een verklaring van het Centraal Bureau 

Burgerzaken voorzien van een apostille waaruit blijkt dat de vreemdeling ten tijde van afronding van de lagere 
school of voortgezet onderwijs woonachtig is geweest in Suriname. 

Als ten minste lager onderwijs in Suriname is afgerond ná 25 november 1975 
• een door het Surinaamse Ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur afgegeven schooldiploma of 

getuigschrift, behaald in Suriname waaruit blijkt dat ten minste de lagere school of opleiding in de Nederlandse 
taal is afgerond, dan wel een verklaring van het Examenbureau van het Ministerie van Onderwijs, Wetenschap en 
Cultuur waaruit dit blijkt. Het diploma, getuigschrift of de verklaring dient te zijn voorzien van een apostille. 

Als hoger onderwijs in Nederland is gevolgd 
• een kopie van het Nederlandse onderwijsdiploma. 

 
 De vreemdeling hoeft geen basisexamen inburgering buitenland te doen omdat hij/zij zelf de Turkse 

nationaliteit heeft. 
 

 De niet-Turkse vreemdeling hoeft geen basisexamen inburgering buitenland te doen omdat hij/zij gaat 
verblijven als huwelijkspartner of geregistreerd partner bij een gezinslid (verblijfgever) met de Turkse 
nationaliteit. 
 

 De vreemdeling wil verblijf bij een vreemdeling die houder is van een verblijfsvergunning voor asiel 
(on)bepaalde tijd. 
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 De vreemdeling wil verblijf bij een familie- of gezinslid en dit familie- of gezinslid heeft een 
verblijfsvergunning om te werken, voor studie, uitwisseling, medische behandeling,  tijdelijke humanitaire 
gronden, verblijf in afwachting van een verzoek ex artikel 17 RWN, als vermogende vreemdeling, verblijf 
conform beschikking Staatssecretaris*.  
* alleen als bij de beslissing is aangegeven dat het verblijfsrecht tijdelijk is 

 De vreemdeling gaat uitsluitend werkzaamheden verrichten als contemplatieve, interne functionaris of 
bestuurslid bij een religieuze of levensbeschouwelijke organisatie.  
Let op! Deze vrijstelling kunt u alleen aankruisen als de vreemdeling een aanvraag doet voor het verblijfsdoel ‘Arbeid 
als geestelijk bedienaar’.  
Lever bij de aanvraag een werkgeversverklaring mee met een beschrijving van de aard van de werkzaamheden waaruit 
het religieuze of levensbeschouwelijke karakter van de activiteiten blijkt. 

 
Ontheffing 

 
 De vreemdeling doet een beroep op bijzondere individuele omstandigheden.  

Lever bij de aanvraag de volgende aanvullende bewijsstukken en documenten mee :  
• een toelichting waarin u aangeeft waarom er volgens u sprake is van bijzondere individuele omstandigheden 

waardoor de vreemdeling zich niet (voldoende) kan voorbereiden op het examen en (een deel van) het examen 
niet (nogmaals) kan afleggen. U moet bewijsstukken overleggen waarmee u dit onderbouwt. Alle individuele 
omstandigheden die volgens u aanleiding zouden moeten geven om te ontheffen, kunnen worden aangevoerd. 
Gaat u daarbij in op de persoonlijke situatie van de vreemdeling, zoals: het opleidingsniveau van de vreemdeling, 
de bijzondere zorgbehoefte van één of meer gezinsleden, de individuele problemen die de vreemdeling ervaart 
door de situatie in het land van herkomst of bestendig verblijf, etc.; en  

• bewijsmiddelen waarmee u onderbouwt dat de vreemdeling die inspanningen heeft geleverd die in redelijkheid 
kunnen worden verwacht om het basisexamen inburgering met goed gevolg af te leggen. Stuurt u ook de uitslagen 
van de afgelegde examens mee. De behaalde scores voor een examenonderdeel kunnen een indicatie geven voor 
de geleverde inspanningen; en 

• een kopie van de verklaring die is ingevuld en ondertekend door een door de Nederlandse vertegenwoordiging in 
het land van herkomst aangewezen arts, in het geval de vreemdeling medische problemen heeft die volgens u van 
belang zijn. De verklaring van de aangewezen arts mag op de datum van indiening van de mvv-aanvraag niet 
ouder zijn dan een half jaar. 

Toelichting: Wanneer de vreemdeling wil dat medische omstandigheden worden betrokken bij de beoordeling, moet de 
vreemdeling een medisch onderzoek ondergaan. Dit medisch onderzoek wordt uitgevoerd door een arts die door de 
Nederlandse vertegenwoordiging in het land van herkomst is aangewezen. De vreemdeling moet in dit geval aan de 
arts toestemming geven voor het doorsturen van het ingevulde medisch vragenformulier. 

 
 
Verwerking van persoonsgegevens  
De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) verwerkt persoonsgegevens tijdens de behandeling van uw aanvraag, melding 
of verzoek. Dit betekent dat de IND gegevens opvraagt bij uzelf en bij andere organisaties of personen als dat nodig is. Ook 
gebruikt en bewaart de IND gegevens en geeft deze door aan andere organisaties. De IND houdt zich daarbij aan de regels 
die in de privacywetgeving staan. Zo moet de IND zorgvuldig en veilig met gegevens omgaan. De wet geeft ook rechten. Als 
u dat vraagt, mag u bijvoorbeeld zien welke gegevens de IND over u verwerkt. Ook kunt u informatie krijgen over waarom 
de IND deze gegevens verwerkt en aan wie deze zijn doorgegeven. Op www.ind.nl leest u hoe de IND met uw gegevens 
omgaat en welke rechten u hebt. Ook leest u hoe u gebruik kunt maken van uw rechten. 
 
 

  

http://www.ind.nl/
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