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Mijn Inburgering
Mijn Inburgering
gebruikengebruiken
(DUO)
In dit hoofdstuk gaat u inburgeren.nl gebruiken. Hieronder leest u wat inburgeren.nl is, en welke
stappen u volgt om deze website te kunnen gebruiken. Ook leert u om Mijn Inburgering te gebruiken.
Wat is inburgeren.nl?
Inburgeren.nl is een aparte website van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). DUO regelt alles wat te
maken heeft met studeren.
Komt u van buiten de Europese Unie (EU) en wilt u voor een langere tijd in Nederland wonen en
werken? Dan moet u inburgeren. U moet het inburgeringsexamen doen. Daarvoor is het verstandig om
een goede cursus te volgen. De cursus en het examen kosten geld. U kunt hiervoor geld lenen van DUO.
Dit heet een studielening.
Alle informatie over hoe u kunt inburgeren, vindt u op inburgeren.nl.
Wat is Mijn Inburgering?
Mijn Inburgering is de mijn-omgeving van DUO. Daarin staan dus persoonlijke gegevens over uzelf. Om
in Mijn Inburgering te komen, moet u inloggen met uw DigiD. Ook moet u een veilige inlogmethode
kiezen. Bijvoorbeeld inloggen met de DigiD app, een controle via sms of met een identiteitskaart. Hoe
dit werkt, kunt u lezen bij de tips in Module 1.
In Mijn Inburgering kunt u het volgende doen:
• U kunt er uw persoonlijke gegevens bekijken of aanpassen.
• U kunt er een stappenplan Inburgering bekijken.
• U kunt er een lening aanvragen.
• U kunt er de hoogte van uw lening bekijken.
• U kunt er bekijken welke examens u moet maken.
• U kunt er opdrachten doen voor het examen Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt (ONA).
• U kunt er de status van uw participatieverklaring bekijken.
• U kunt er zich aanmelden voor een examen of uw aanmelding annuleren.
• U kunt er de uitslag van uw examens bekijken.
• U kunt er bekijken of uw facturen goed of niet goed zijn.
• U kunt het contract met uw school bekijken.
• U kunt er brieven van DUO bekijken.
• U kunt er een machtiging gezondheidsgegevens invullen.
Werken met Mijn inburgering: wat heeft u nodig?
Gaat u werken met Mijn Inburgering? Dan heeft u het volgende nodig:
• Een computer, laptop, tablet of mobiele telefoon. Allen met toegang tot internet.
• De DigiD app of uw DigiD met sms-controle of uw identiteitskaart.
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Maakt u op uw computer of laptop gebruik van Mijn Inburgering? Dan heeft u ook uw mobiele telefoon
of tablet nodig. Die gebruikt u dan om met uw DigiD te kunnen inloggen met sms-controle of met de
DigiD app.
Wilt u inloggen met uw identiteitskaart? Dit kan alleen als uw identiteitskaart is afgegeven na 13 maart
2021. Daarnaast heeft u een pincode van uw identiteitskaart nodig. En de DigiD app moet al zijn
geactiveerd.
Hoe gebruik ik inburgeren.nl?
Wilt u inburgeren.nl gebruiken? Dan doet u dat in 4 stappen. Hieronder ziet u een korte uitleg bij deze
stappen. Daarna leggen we met afbeeldingen uit wat u per stap moet doen.
Stap 1

Ga naar inburgeren.nl

Ga naar de website inburgeren.nl.

Stap 2

Ga naar Mijn Inburgering

Zoek op inburgeren.nl naar Mijn Inburgering.

Stap 3

Log in met DigiD

Kies één van de drie mogelijkheden om in te loggen.

Stap 4

Bekijk de startpagina van
Mijn Inburgering

Kijk nadat u bent ingelogd op Mijn Inburgering rond
op de startpagina. Bedenk wat u wilt weten of wat u
wilt doen.
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Stap 1: Ga naar inburgeren.nl
Ga naar de website over inburgeren: inburgeren.nl. Deze website van de Dienst Uitvoering Onderwijs
(DUO) ziet er zo uit:

Wilt u de website liever in het Engels lezen? Klik dan op de Engelse vlag. Zie de afbeelding hierboven,
bij de pijl.
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Stap 2: Ga naar Mijn Inburgering
U wilt naar Mijn Inburgering. Ga daarom naar Inloggen Mijn Inburgering. Zie de afbeelding hieronder,
bij de pijl.
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U ziet nu de volgende pagina. Daar ziet u ook het logo van DigiD. Dat betekent dat u moet inloggen
met uw DigiD. Klik op Inloggen Mijn Inburgering. Zie de afbeelding hieronder, bij de pijl.
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Stap 3: Log in met DigiD
Heeft u gecontroleerd of de website veilig is? Kies dan één van de drie manieren om in te loggen.

Wilt u een stap-voor-stap uitleg bij het installeren van de DigiD app? Bekijk dan deze uitleg:
digid.nl/stappenplan/digid-app-activeren
Wilt u eerst veilig oefenen met de DigiD app? Bekijk dan: oefenenmetdigid.nl/app
Let op!
Wilt u inloggen met een sms-controle en staat uw telefoon in een andere taal ingesteld dan het
Nederlands? Dan kan het zijn dat het sms-bericht niet goed werkt. U kunt er dan voor kiezen om de
sms-code voor te laten lezen. U wordt dan gebeld en hoort de sms-code van een computerstem. Die
leest de letters en cijfers van de code langzaam voor. Het voorlezen van een sms-code kan op een
mobiele telefoon en ook op een vaste telefoon. Ga voor het instellen van gesproken sms naar
mijn.digid.nl.
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Stap 4: Bekijk de startpagina van Mijn Inburgering
Is het u gelukt om in te loggen met DigiD? Dan komt u op Mijn Inburgering. Zie de afbeelding hieronder.

A

B
A

C

D

E

F

In de gele menubalk in de afbeelding hierboven zijn de volgende onderdelen te zien:
• Gegevens. Zie bij de letter A.
• Examens. Zie bij de letter B.
• Lening. Zie bij de letter C.
• Contracten en facturen. Zie bij de letter D.
• Brieven. Zie bij de letter E.
• Machtiging gezondheidsgegevens. Zie bij de letter F.
Kijk eens rond wat u bij de verschillende onderdelen kunt zien en doen. Klik bijvoorbeeld eens op
Gegevens en klik daarna op Persoon. Zie hieronder bij de pijl:
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U komt dan op de pagina met uw persoonlijke gegevens. Controleer of uw gegevens kloppen.
U kunt hier ook gegevens aanpassen. Bijvoorbeeld als uw postadres of telefoonnummer niet kloppen of
als uw e-mailadres niet juist is.
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U kunt onder ‘Gegevens’ ook klikken op Inburgering, zie hieronder bij de pijl. Hier staat meer
informatie over uw inburgering.
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Gebruik Mijn Inburgering – bekijk uw facturen
Stel u volgt een inburgeringscursus bij een taalaanbieder met het keurmerk ‘Blik Op Werk’:

Dan kan uw cursusgeld betaald worden uit uw lening bij DUO.
DUO betaalt maximaal € 2.000,00 per kwartaal (drie maanden) aan de taalaanbieder. Kost de
inburgeringscursus meer dan € 2.000,00 per kwartaal bijvoorbeeld omdat u bij dezelfde taalaanbieder
de inburgeringscursus en de ONA cursus volgt? Het bedrag boven de €2.000,00 zal dan 1 of 2 kwartalen
later gefactureerd worden.
Volgt u een cursus bij meer dan 1 school tegelijk? Vanaf 1 januari 2021 telt DUO alle facturen van de
scholen op. Het totaal van de facturen mag niet meer zijn dan €2.000,00. per kwartaal. Zijn de facturen
samen meer dan kan DUO niet alle facturen betalen.
Hoe ontvangt u een factuur?
De taalaanbieder maakt een factuur en stuurt die naar DUO. DUO zet de factuur digitaal klaar op Mijn
Inburgering. DUO stuurt u een e-mail waarin staat dat er een factuur voor u klaarstaat.
De e-mail ziet er zo uit:

- 10 -

Module 4 - Gebruiken - mijn-omgevingen

Mijn Inburgering gebruiken (DUO)

Hoe wordt de factuur betaald?
Om te zorgen dat de factuur betaalt wordt gaat u naar Mijn Inburgering, zoals u dat eerder hebt gedaan.
Klik op Contracten en facturen. Zie de afbeelding hieronder bij de pijl.

En kies daarna voor Facturen. Zie bij de pijl.
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U ziet nu de ‘Openstaande facturen’. Dat zijn facturen die u nog moet betalen. Daaronder ziet u de
‘Afgehandelde facturen’. Deze facturen heeft u al betaald.
Klik op een openstaande factuur.

U ziet nu de gegevens van de factuur. Zoals het bedrag en de omschrijving. U controleert de factuur.
Als de factuur juist is, kan de factuur betaald worden. Klik hiervoor op Accepteren. Zie de afbeelding
hieronder bij de pijl.
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Daarna klikt u op Akkoord. Zie bij de pijl.
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U ziet nu in het scherm dat u de factuur heeft geaccepteerd. Zie pijl A in de afbeelding hieronder.
De factuur staat nu ook onder ‘Afgehandelde facturen’, zie pijl B.

A

B

Als u de factuur niet wilt laten betalen uit de lening van DUO, klikt u op Weigeren. Zie bij de pijl.
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Klik daarna onder ‘Reden’ op ▼. Zie de afbeelding hieronder bij de pijl.

Geef aan waarom u de factuur weigert. Als u kiest voor ‘Andere reden’ moet u die reden invullen.

Let op!
Als u de factuur weigert, dan worden de lessen van de taalschool niet betaald. De taalschool kan dan
het contract met u beëindigen. Weigert u de factuur? Vertel dan aan uw taalschool waarom u niet wilt
betalen.
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U gaat nu zelf oefenen
In de oefeningen 1 en 2 gaat u inloggen op Mijn Inburgering.
In de oefeningen 3 en 4 gaat u de website bekijken van de Immigratie en Naturalisatiedienst (IND).
Oefening 1: Uw lening bekijken
Situatie
U heeft bij DUO een lening aangevraagd. DUO betaalt dus voor u het geld voor de cursus en/of het
examen. Op Mijn Inburgering kunt u zien hoeveel geld u heeft geleend voor de inburgeringscursus en
het inburgeringsexamen. Ook kunt u zien hoeveel u nog kunt lenen.
Opdracht
Zoek op Mijn Inburgering op hoeveel geld u geleend heeft voor de inburgeringscursus en hoeveel u
eventueel nog kunt lenen.
Oefening 2: Aanmelden en bekijken van uw examen (s)
Situatie
Om in te burgeren moet u een inburgeringsexamen doen. Dit inburgeringsexamen bestaat uit
verschillende onderdelen. U moet voor alle onderdelen apart examen doen. Via Mijn Inburgering kunt u
zich aanmelden voor een examen. Ook kunt u op Mijn Inburgering zien welke examens u heeft gemaakt
en of u deze heeft gehaald.
Opdracht
Bekijk op Mijn Inburgering hoe u zich moet aanmelden voor een examen. Heeft u al een examen
gemaakt, zoek dan eens op of u de details van dit examen in Mijn Inburgering kunt vinden.
Oefening 3: Een vervangend verblijfsdocument aanvragen
Situatie
Uw verblijfsdocument is gestolen of u bent het verloren. Wat moet u dan doen? U moet eerst naar de
politie om aangifte te doen van diefstal/verlies. U krijgt van de politie een proces-verbaal. Dit procesverbaal heeft u nodig als u een vervangend verblijfsdocument aan gaat vragen bij de IND.
Opdracht
Zoek op ind.nl hoe u digitaal een vervangend verblijfsdocument kunt aanvragen.
Soms kunt u een website in een andere taal instellen. Dan staat er een tekentje op de website, meestal
een vlag. Wilt u de website van de IND liever in het Engels lezen? Klik dan op het vlag-symbool boven in
het beeldscherm.
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Oefening 4: Kosten aanvraag verblijfvergunning voor onbepaalde tijd opzoeken
Situatie
U heeft een verblijfsvergunning voor bepaalde tijd. Maar u wilt definitief in Nederland blijven wonen.
Als u aan alle voorwaarden voldoet kunt u bij de IND een aanvraag indienen voor een
verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd. Op de website van de IND kunt u alle voorwaarden lezen.
Opdracht
Zoek op ind.nl waar u het formulier voor het aanvragen van een verblijfsvergunning voor onbepaalde
tijd kunt vinden. Zoek op wat deze aanvraag kost.
Let op!
Vul nooit een aanvraag in zonder advies te vragen bij uw begeleider van vluchtelingenwerk.

Dit hoofdstuk is tot stand gekomen met medewerking van VluchtelingenWerk Nederland.
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