Aanvraag
Vrijstelling Oriëntatie op de
Nederlandse Arbeidsmarkt
Dit formulier
Vraag met dit formulier een vrijstelling aan voor het examenonderdeel Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt. Vul het formulier
helemaal in. Stuur het formulier naar de Dienst Uitvoering Onderwijs
(DUO). DUO bekijkt dan of u een gedeeltelijke vrijstelling krijgt.
Lees de uitleg.
Opsturen naar
DUO
t.a.v. Servicecentrum Inburgering
Postbus 764
9700 AT Groningen
U krijgt binnen 8 weken antwoord van DUO.
Meer informatie
inburgeren.nl
Servicecentrum Inburgering (050) 599 96 00

						1

Uw gegevens

1.1 Burgerservicenummer

		
Voornaam																	Overige voorletters

1.2	Voornaam en overige voorletters
en geslacht

|																			|								

1.3 Voorvoegsel en achternaam

|											|

Man		

Vrouw

Voorvoegsel								Achternaam

Dag			Maand		Jaar

1.4 Geboortedatum
1.5 Straat en huisnummer

|

Postcode en woonplaats
1.6 Telefoonnummer*
1.7 E-mailadres*

|
* Misschien heeft DUO een vraag over het formulier. Mag DUO u dan bellen of een e-mail sturen? Vul dan uw telefoonnummer
en/of e-mailadres in.

						2

Handtekening
Dag			Maand		Jaar											

2.1	Ik heb dit formulier eerlijk
ingevuld

					
Handtekening													

|																

10115-002

AVONA

2 van 2

Uitleg
Met dit formulier vraagt u om een gedeeltelijke vrijstelling voor het
inburgeringsexamen.
Gedeeltelijke vrijstelling
Een gedeeltelijke vrijstelling betekent dat u een deel van het
inburgeringsexamen niet hoeft te doen. Andere delen van het
inburgeringsexamen moet u nog wel doen.
Voorwaarden
Een vrijstelling van het examenonderdeel Oriëntatie op de Nederlandse
Arbeidsmarkt kunt u krijgen als u werkt. U moet voldoen aan de
volgende voorwaarden:
- U werkt in loondienst. U kunt geen vrijstelling krijgen als u zelfstandig
ondernemer bent.
- U moet in de 12 maanden voorafgaand aan de aanvraag tenminste 6
maanden minimaal 48 uur per maand gewerkt hebben.

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 kan DUO aangifte doen bij de politie. Wilt u meer weten over wat DUO met uw gegevens doet? Kijk dan op inburgeren.nl.

