
DUO inburgering 



DUO inhoud 
 

 
1. Inloggen 

2. Lening aanvragen 

3. Hoeveel kan ik nog lenen? 

4. Factuur accepteren 

5. Aanmelden examen 

 



1. Inloggen (1) 

Ga naar Inburgeren.nl 

En druk op “Inloggen Mijn Inburgering” 

 

 

 

https://www.inburgeren.nl/
https://www.inburgeren.nl/


1. Inloggen (2) 

Druk nogmaals op 

“Inloggen Mijn Inburgering” 

 

 

 



1. Inloggen (3) 

Log nu in met DigiD, met een controle via sms. 

 

 

1. Vul je gebruikersnaam in 

 

2. Vul je wachtwoord in 

 

3. Druk dan op ‘Inloggen’ 



1. Inloggen (4) 

1. Vul de code in 
2. Druk op ‘Volgende’ 

 

 



2. Lening aanvragen 

Zodra je bent ingelogd zie je dit  

 

Om een lening aan te vragen: 

1. Klik op ‘Lening’ 

2. Klik op ‘Aanvragen’ 

 

 

 



3. Hoeveel kan ik nog lenen? (1) 

1. Klik op ‘Lening’ 

2. Klik op ‘Bekijken’ 

 



3. Hoeveel kan ik nog lenen? (2) 

Op deze pagina kun je zien hoeveel je nog kan 

lenen om lessen te volgen.  

Hier is dat 5.915,00 euro  

 



4. Factuur accepteren (1) 

Als je ergens les hebt gevolgd stuurt de school 

een rekening (factuur) naar DUO. Deze moet je 

accepteren als het goed is. 

 

1. Klik op ‘Contracten  

en facturen’ 

2. Klik op ‘Facturen’ 
 



4. Factuur accepteren (2) 

Bij ‘Openstaande facturen’  staan de facturen die 

je nog moet accepteren. 

 

Klik op het  

factuurnummer  

van de openstaande 

factuur. 
 



4. Factuur accepteren (3) 

Kijk of alles goed is. 

Klik dan op ‘Akkoord’ 

Daarna zie je “U hebt uw factuur geaccepteerd”: 
 



5. Aanmelden examen (1) 

Om  je aan te melden voor een Inburgerings 

examen: 

1. Klik op ‘Examens’ 

2. Klik op ‘Aanmelden en wijzigen’ 
 



5. Aanmelden examen (2) 

Lees de informatie. 

Klik op ‘Verder’. 
 



5. Aanmelden examen (3) 

Het examen moet je geheim houden. 

1. Klik op het vakje om akkoord te gaan. 

2. Klik dan op ‘Verder’ 
 



5. Aanmelden examen (4) 

Zoek een examen en klik op ‘Aanmelden’ 
 



5. Aanmelden examen (5) 

Klik dan op ‘Gekozen examens’ 
 



5. Aanmelden examen (6) 

Dan zie je een pagina met je examens.  

Klik op betalen. 
 


