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Aanmelden
Examen Oriëntatie op de  
Nederlandse Arbeidsmarkt
Bekijken portfolio
Dit formulier 
Met dit formulier vraagt u DUO om uw portfolio te bekijken. Stuur het 
portfolio samen met dit formulier op. 

Opsturen naar 
Dienst Uitvoering Onderwijs 
t.a.v. Servicecentrum Inburgering 
Postbus 764
9700 AT Groningen 
 
Meer informatie 
www.inburgeren.nl 
Inburgeringstelefoon (050) 599 96 00
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1.1 Burgerservicenummer

1.2  Voornaam en overige voorletters 
en geslacht

1.3 Voorvoegsel en achternaam

 1.4  Geboortedatum

1.5 Straat en huisnummer

 Postcode en woonplaats

1.6  Telefoonnummer

1.7  E-mailadres

      2          

2.1  Wilt u de post van DUO op een 
ander adres krijgen? 

2.2  Postbusnummer (alleen invullen 
als u een postbus hebt)

2.3  Straat en huisnummer van uw 
postadres

 Postcode en woonplaats

Uw gegevens

  
Voornaam                 Overige voorletters

|                   |         Man  Vrouw

Voorvoegsel         Achternaam

|           |
Dag    Maand  Jaar

|

 

|

Postadres

Nee > Ga naar vraag 3

Ja > Ga naar vraag 2.2

  

|

 



2 van 2
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3.1  Hoe wilt u het examen betalen?

      4

4.1   Ik heb dit formulier eerlijk ingevuld
 en ik ga akkoord met de 
 geheimhoudingsverklaring

      5

Manier van betalen

Lees de uitleg

 Ik wil betalen met een factuur. DUO stuurt mij een factuur.

 Ik heb een lening bij DUO. Ik wil betalen uit de lening.

Handtekening

Lees de uitleg

Dag    Maand  Jaar         Telefoon  

     
Handtekening             

|                

Checklist

Verplichte bewijzen

•  Hebt u alle 8 Resultaatkaarten helemaal ingevuld?

•  Stuur het Voorblad persoonlijke gegevens mee

•  Stuur 2 sollicitatieformulieren mee

•  Stuur 2 vacatures mee

•  Stuur 1 sollicitatiebrief mee

•  Stuur 1 cv mee

Andere  bewijzen

•   Diploma’s

•  Bewijs EVC-traject

•  Diplomawaardering IDW-ION

Uitleg 
Bij vraag 3.1 Hoe wilt u betalen?

Hebt u een lening bij DUO? Dan mag u het examen uit de lening betalen.

U betaalt 1 keer voor het examen Oriëntatie op de Nederlandse 
Arbeidsmarkt. Als DUO uw portfolio heeft gekregen, krijgt u een factuur 
van DUO. Als u betaalt, bekijkt DUO of uw portfolio goed is. Als uw 
portfolio goed is, kunt u 1 keer naar het eindgesprek.
Slaagt u niet voor het eindgesprek of gaat u niet naar het eindgesprek? 
Dan moet u uw portfolio nog een keer opsturen. U moet dan ook nog 
een keer betalen.

DUO en uw gegevens
DUO bewaart uw gegevens in een computersysteem. DUO gebruikt uw gegevens om de wet uit te voeren. En DUO beveiligt uw gegevens goed. DUO controleert alle gegevens. Bij fraude kunnen we aangifte 
doen bij de politie. Wilt u meer weten over wat DUO met uw gegevens doet? Kijk dan op www.inburgeren.nl.
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