
Opdracht  Maatschappelijk  
  
Dimensie:  Sociaal-‐Maatschappelijk  
Onderwerp:  Inburgeren  
Titel  opdracht:  Ben  jij  ingeburgerd?  
  
Wat  ga  je  doen?  

Als  iemand  van  buiten  de  EU  langdurig  in  Nederland  komt  wonen,  moet  hij  of  zij  inburgeren.  Dit  
betekent  dat  iemand  de  taal  moet  leren  spreken  en  de  Nederlandse  samenleving  moet  leren  kennen.  
Daarom  moet  er  een  inburgeringsexamen  of  een  staatsexamen  Nederlands  gedaan  worden.  Het  doel  
van  deze  inburgeringsplicht  is  om  mensen  te  stimuleren  actief  mee  te  doen  in  de  samenleving.  Ook  is  
het  de  bedoeling  dat  mensen  zo  snel  mogelijk  economisch  onafhankelijk  worden.  

In  deze  opdracht  kom  je  meer  te  weten  over  inburgeren  en  ontdek  je  hoe  ingeburgerd  jíj  eigenlijk  
bent.    

  

Wat  je  lever  je  in?  

De  uitwerkingen  van  de  opdrachten  1,  2,  3  
De  print  screens  van  de  inburgeringsexamens  

Bronnen:  

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/nieuw-‐in-‐nederland    
https://www.naarnederland.nl      
https://inburgeren.nl/    
  

De  opdrachten:  

1.   Inburgeringsplicht  
Voor  veel  nieuwkomers  geldt  dat  ze  verplicht  moeten  inburgeren.  Maar  niet  voor  elke  
buitenlander  die  naar  Nederland  toe  komt  geldt  deze  plicht.  Maak  bij  het  beantwoorden  van  
de  vragen  gebruik  van  deze  bron:  https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/nieuw-‐in-‐
nederland/vraag-‐en-‐antwoord/moet-‐ik-‐als-‐nieuwkomer-‐inburgeren  .  

a.   Wanneer  hoef  je  als  buitenlander  niet  in  te  burgeren?  
b.   Wanneer  kan  er  een  uitzondering  worden  gemaakt  voor  iemand  voor  wie  de  plicht  wél  

geldt?  
c.   Vind  jij  het  goed  dat  de  inburgeringsplicht  niet  voor  álle  buitenlanders  geldt?  Licht  je  mening  

zo  precies  mogelijk  toe.    
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2.   Basisexamen  inburgering  

Inburgeren  begint  al  voordat  iemand  naar  Nederland  toe  gaat.  Dat  
gebeurt  met  het  basisexamen  inburgering  in  het  buitenland.  Maak  bij  
het  beantwoorden  van  de  vragen  gebruik  van  de  volgende  bronnen:  
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/nieuw-‐in-‐
nederland/vraag-‐en-‐antwoord/wat-‐is-‐het-‐basisexamen-‐inburgering-‐
in-‐het-‐buitenland  en  https://www.naarnederland.nl/het-‐examen.    

a.   Waar  kun  je  dit  examen  doen?  
b.   Waarvoor  kun  je  in  aanmerking  komen  als  je  dit  examen  hebt  

gehaald?  
c.   Uit  welke  onderdelen  bestaat  dit  examen?  
d.   Beschrijf  wat  je  bij  elk  onderdeel  van  het  examen  moet  doen.  (Kijk  onder  ‘voorbeeldexamens’  

hoe  de  toetsen  in  hun  werk  gaan.)  
e.   Vind  jij  het  logisch  dat  mensen  die  naar  Nederland  willen  komen  dit  eerst  moeten  weten  en  

kunnen?  
  

  
3.   Ben  jij  ingeburgerd?    

Eenmaal  in  Nederland  moet  het  inburgeringsexamen  worden  gedaan.  Maak  bij  het  
beantwoorden  van  de  vragen  gebruik  van  de  volgende  bron:  https://inburgeren.nl/  

a.   Uit  welke  onderdelen  bestaat  het  inburgeringsexamen?  
b.   Wat  houdt  de  participatieverklaring  in?  
c.   Wat  houdt  het  examen  ONA  in?  
d.   Maak  de  oefenexamens  van  ‘Kennis  van  de  Nederlandse  Maatschappij’.  Maak  een  print  

screen  van  de  uitslag  en  plak  deze  in  de  opdracht.      https://inburgeren.nl/examen-‐
doen/oefenen.jsp    

e.   Ben  jij  volgens  deze  oefenexamens  voldoende  ingeburgerd?  Wat  vind  jij  van  die  uitslag(en)?  
f.   Geef  je  mening  over  de  vragen  uit  de  inburgeringsexamens.  Vind  je  het  logisch  dat  

nieuwkomers  deze  kennis  moeten  hebben?  Ben  je  vragen  tegengekomen  die  je  vreemd  
vond?  Waarom  vind  je  dat?  


