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Inburgeringexamen Nieuw & Oud
Op 1 januari 2013 is de Wet Inburgering veranderd. Er is een nieuw examen gekomen.
 Heeft u een verblijfsvergunning van NA 1 januari 2013? Of wilt u vrijwillig inburgeren?
Dan geldt voor u de nieuwe wet. Zie I.
 Heeft u een verblijfsvergunning van VOOR 1 januari 2013? Dan geldt voor u tot 1 januari
2015 de oude wet. Zie II.

I Het Nieuwe inburgeringsexamen
Wilt u weten of u moet inburgeren? Als u moet inburgeren, krijgt u een brief van DUO. In die
brief staat of u inburgeringsplichtig bent. In de brief staat ook uw inburgeringstermijn. Wilt u
meer weten over inburgeren? Bekijk dan het filmpje Inburgeren in Nederland.
http://www.inburgeren.nl/nw/inburgeraar/inburgeren/inburgeren.asp

Tijdens het inburgeringsexamen laat u zien wat u hebt geleerd over Nederland. Ook laat u
zien dat u voldoende Nederlands spreekt en verstaat. Wilt u meer informatie over het
inburgeringsexamen en een filmpje zien, kijk dan op:
http://www.inburgeren.nl/nw/inburgeraar/examen/examen.asp
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Het nieuwe examen bestaat uit 5 delen
1. Kennis Nederlandse Samenleving (KNS). Zie het oude examen.
2. Spreekvaardigheid (TGN). Zie het oude examen.
3. Leesvaardigheid
4. Luistervaardigheid
5. Schrijfvaardigheid
Hieronder worden deze vijf delen uitgelegd.

1. Kennis Nederlandse Samenleving (KNS)
Het examen KNS doet u op de computer. U krijgt korte filmpjes te zien. Over die filmpjes krijgt u
vragen. Het examen heeft ongeveer 43 vragen. Om te slagen voor het examen, moet u 62% van de
vragen goed hebben. U krijgt 45 minuten om het examen te doen. Op de computer kunt u zien
hoeveel vragen u nog moet doen.

 Wilt u meer informatie over Kennis Nederlandse Samenleving en het Elektronisch
Praktijkexamen? Bekijk dan hieronder het filmpje.
http://www.inburgeren.nl/inburgeraar/examen/inburgeringsexamen/centrale_examens/
kennis_nederlandse_samenleving.asp

 Kijk ook voor een overzicht KNS en de Edusom-lessen bij III op p. 6.
2. Toets Gesproken Nederlands (TGN)
De TGN is een mondeling examen. U hoeft niet te lezen of schrijven. U moet alleen luisteren
en spreken op dit examen. De TGN meet hoe goed u Nederlands verstaat en spreekt. U krijgt
4 soorten opdrachten:
 Zinnen herhalen
 Korte antwoorden geven op vragen
 Tegenstellingen noemen
 Verhalen navertellen.
De TGN duurt ongeveer 15 minuten.
U maakt de TGN bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). U doet dat met een telefoon. U
hoort de opdrachten via een hoofdtelefoon. U moet spreken in een microfoon. Wilt u meer
informatie over de Toets Gesproken Nederlands? En een filmpje zien? Kijk dan op:
http://www.inburgeren.nl/inburgeraar/examen/inburgeringsexamen/centrale_examens/toe
ts_gesproken_nederlands.asp
http://www.inburgeren.nl/inburgeraar/klantenservice/oefenen_met_examens/voorbeeldex
amen_TGN/voorbeeldexamen_TGN.asp
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3. Het examen lezen
Voor het leesexamen moet u 25 vragen beantwoorden. Het zijn meerkeuzevragen. Deze
vragen gaan over korte teksten. Het zijn verschillende teksten, bijvoorbeeld een advertentie,
een stukje uit het nieuws. Het examen duurt 50 minuten.
4. Het examen luisteren
Het luisterexamen duurt 35 minuten. U luistert naar bijvoorbeeld uit een stukjes uit een
radio-uitzending. Daarbij moet 25 meerkeuzevragen beantwoorden.
5. Het examen Schrijven
Voor het Schrijfexamen moet u twee of drie korte teksten schrijven. Bijvoorbeeld: een
briefje of een e-mail schrijven of een formulier invullen. Ook moet u zes zinnen aanvullen.
Wilt u oefenen met de examens, kijk dan op:
http://www.inburgeren.nl/nw/inburgeraar/examen/oefenen_met_examens/voorbeeldvrag
en_lees_luister_en_schrijfvaardigheid.asp
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II Het oude inburgeringsexamen
U bent VOOR 2013 begonnen met inburgeren. De oude wet geldt nog voor u. Dit betekent:
 Vergoedingen en lenen blijven hetzelfde
 De gemeente informeert u over uw inburgeringsplicht. Hebt u vragen? Stel die dan
aan uw gemeente
 De gemeente kan u ook helpen met het regelen van een inburgeringscursus en het
inburgeringsexamen
 De gemeente bekijkt of u binnen 3,5 jaar bent ingeburgerd
Inburgeringsexamen: oud of nieuw
Vanaf 1 januari 2013 kunt u zowel de oude als de nieuwe examens doen. Dat mag u zelf
kiezen. Tot 1 januari 2015 kunt u de oude examens nog doen.
Zie: http://www.inburgeren.nl/inburgeraar/default.asp
Het oude inburgeringsexamen bestaat uit 4 delen:
1. Kennis Nederlandse Samenleving (KNS), zie het nieuwe examen.
2. Toets Gesproken Nederlands (TGN), zie het nieuwe examen.
3. Elektronisch praktijkexamen (EPE)
4. Praktijkexamen (PE)

Deel 1 en deel 2 zijn hetzelfde als in het nieuwe examen. Deel 3 en deel 4 worden hieronder
uitgelegd.
3. Elektronisch praktijkexamen (EPE)
Het Elektronisch Praktijkexamen doet u op de computer. Bij het examen krijgt u op de
computer kleine films te zien. De films gaan over praktijksituaties. Bijvoorbeeld: iemand die
lid wil worden van de bibliotheek. Of iemand die een gesprekje heeft met zijn chef op het
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werk. Bij deze praktijksituaties zijn vragen. De meeste examens hebben 43 vragen. Het kan
ook dat een examen wat minder vragen heeft. U krijgt 60 minuten de tijd om het examen te
doen. Zie voor voorbeelden:
http://www.inburgeren.nl/inburgeraar/klantenservice/oefenen_met_examens/voorbeeldex
amen_elektronisch_praktijkexamen.asp
4. Praktijkexamen (PE)
Door het Praktijkexamen te doen, laat u zien dat u de Nederlandse taal kent. En u laat zien
dat u zelf dingen kunt regelen in Nederland. Bijvoorbeeld naar de dokter gaan. Of met uw
collega’s praten over uw werk.
U kunt het Praktijkexamen op 3 manieren doen.

1e manier = bewijzen verzamelen
Met een portfolio. U verzamelt 20 bewijzen. Bewijzen dat u Nederlands kunt spreken en
schrijven. Bijvoorbeeld van een gesprek met de leraar van uw kind. Of met de dokter. Of een
bewijs dat u bankzaken kunt regelen.
2e manier = situaties nadoen
U doet 4 situaties na uit de praktijk. Dit noemen we een assessment. De situaties gaan over
wonen en werken in Nederland. Bijvoorbeeld: een gesprek met collega’s op uw werk. Of
een gesprek op het gemeentehuis. Of u vult een formulier in.
3e manier = bewijzen verzamelen + situaties nadoen.
U speelt 2 situaties na en u verzamelt 10 bewijzen.
U doet het praktijkexamen bij een exameninstelling. De gemeente of school kan u vertellen
waar u het praktijkexamen kunt doen. Let op: U kunt het Praktijkexamen nog doen tot
januari 2015. Voor meer informatie over het praktijkexamen, zie:
http://www.inburgeren.nl/inburgeraar/examen/inburgeringsexamen/praktijkexamens/prakt
ijkexamen.asp
http://www.inburgeren.nl/inburgeraar/examen/aanmelden/aanmelden_praktijkexamen.asp

Oud & Nieuw op een rijtje
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INBURGERINGSEXAMEN OUD
KNS
=
TGN (spreken) =
Elektronisch praktijkexamen
Praktijkexamen (situaties spelen + portfolio)

INBURGERINGSEXAMEN NIEUW
= KNS
= TGN (spreken)
Leesvaardigheid
Luistervaardigheid
Schrijfvaardigheid

Zie voor Amsterdam ook:
http://www.amsterdam.nl/veelgevraagd/?caseid=%7B540DDFDA-4A09-4AC8-8DA1A632935D4D26%7D

III Overzicht KNS en lessen Edusom

THEMA’S KNS

LESSEN EDUSOM

Werk en inkomen









Opstartles 7. Leren en werken
Beginnerslessen. thema 2 (les 7 t/m 11) Op zoek naar werk
Beginnerslessen. thema 3 (les 12 t/m 16) Op het werk
Pluslessen. thema 2 (les 7 t/m 12) Op zoek naar werk
Pluslessen. thema 3 (les 12 t/m 16). Op het werk
Plusles 32. Even uitpraten!
Plusles 38. Praten in het werkoverleg (past ook bij
Omgangsvormen)

Omgangsvormen.
waarden en normen











Opstartles 1. Kennismaken
Opstartles 3. Familie, vrienden en buurgenoten
Opstartles 5. De tijd en het weer
Beginnersles 23. Praatje met buren over veilig verkeer
Beginnersles 31. Feest!
Plusles 31. Even pauze!
Plusles 36. Verkeersregels
Plusles 37. Het rijexamen (kan ook bij Instanties)
Plusles 38. Praten in het werkoverleg (kan ook bij Werk en
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inkomen)
Plusles 42. Contact met elkaar

Wonen







Opstartles 2. Wonen
Beginnersles 22. Praten over een nieuwe woning
Beginnersles 40. Een nieuwe woning zoeken
Beginnersles 41. Verhuizen
Plusles 22. De energierekening

Gezondheid en
gezondheidszorg












Opstartles 4. Eten en drinken.
Opstartles 6. Gezondheid
Beginnerslessen. thema 1 (1 t/m 6). Gezondheid
Beginnersles 33. Zwangerschap
Beginnersles 34. Meedoen in het verpleeghuis
Beginnersles 36. Recepten
Beginnersles 39. Vrije tijd en vakantie
Pluslessen. thema 1 (1 t/m 6). Gezondheid
Plusles 34. Een afspraak bij de GGD
Plusles 39. Donor worden. Kan misschien bij Gezondheid.

Geschiedenis en
geografie




Opstartles 8. Een taxi bellen
Beginnersles 32. In het openbaar vervoer

Instanties



Beginnerslessen. thema 6 (27 t/m 30). Informatie vragen bij
instanties
Beginnersles 35. Een nieuw paspoort
Beginnersles 37. Aangifte doen van geboorte
Beginnersles 38. Aangifte doen bij politie
Beginnersles 42. Het inburgeringexamen
Plusles 23. Praten met buren over het verlengen van het
rijbewijs en de APK-keuring
Plusles 28. Informatie vragen over een belastingaanslag van
de gemeente
Plusles 29. Praten over een ongeluk en de WA-verzekering
Plusles 35. AOW aanvragen
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Sterles 1. Een verzekering afsluiten
Sterles 6. Een hypotheek aanvragen
Sterles 7. De belastingdienst

Staatsinrichting en
staatsrecht






Sterles 2. Het Nederlandse schoolsysteem
Sterles 3. Politiek in Nederland
Sterles 4. Nieuwe wetten
Sterles 5. Naturalisatie

Onderwijs en opvoeding





Beginnerslessen. thema 4 (17 t/m 21). Kinderen en School
Pluslessen. thema 4 (17 t/m 21). Kinderen en School
Plusles 27. Praten met de studieadviseur over een
vakopleiding
Plusles 33. Praten met de meester



Overige lessen. Deze zijn moeilijk in te delen binnen een thema








Opstartles 9. Muziek!
Beginnersles 24. In de supermarkt
Beginnersles 25. Op de markt / De reclame
Plusles 24. Een wasmachine kopen
Plusles 25. Iets ruilen
Plusles 40. Budgetbeheer
Plusles 41. Een advertentie in de krant



Actielessen 1 t/m 5

Onderwerpen geschiedenis vanuit KNS. Deze komen niet in de lessen voor:





Gouden Eeuw, kolonialisme, scheepvaart en waterwerken (+ invloed daarvan op nu)
Tweede Wereldoorlog (+ bevrijding en rol van VS, Canada, UK)
Provincies en belangrijke plaatsen (+ economische kenmerken per regio)
Gelijkheid man/vrouw, homoseksualiteit, kleedgedrag
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