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In april 2002 heeft de regering van het Koninkrijk der Nederlanden een wet geïntroduceerd die
eist, dat iedereen die voor de Nederlandse nationaliteit in aanmerking wenst te komen, een
verplichte naturalisatietoets moet afleggen. In de Regeling van de Minister van Binnenlandse
Zaken en Koninkrijksrelaties van 15 december 2010, staat bevestigd dat per 1 januari 2011 de
naturalisatietoets bestaat uit een onderdeel dat kennis van de staatsinrichting en maatschappij
toetst, een onderdeel dat de mate van kennis van de Papiamentse taal toetst en een onderdeel dat
de mate van kennis van de Nederlandse taal toetst. Ieder taalexamen examineert vier
taalvaardigheden.
Directie Onderwijs via haar Examenbureau is belast met de toets, en heeft geen enkele
participatie aan de overige naturalisatieprocedure. Voor informatie betreffende de Naturalisatietoets kunt u contact opnemen met het Examenbureau, terwijl voor de Naturalisatieprocedure u
contact kunt opnemen met het Kabinet van de Gouverneur.

Waarom deze informatiebrochure?
Alvorens een aanvraag in te dienen voor de naturalisatie, moet u eerst een toets met goed gevolg
afleggen. In deze brochure kunt u alles lezen over de naturalisatietoets en het verkrijgen van het
certificaat Naturalisatietoets Aruba en hoe u in aanmerking kan komen voor gedeeltelijke
vrijstelling of ontheffing van de toets.

Hoe zit de Naturalisatietoets in elkaar?
De naturalistietoets toetst uw kennis over onze maatschappij, staatsinrichting, de Papiamentse en de
Nederlandse taal op A2 niveau van het Europees Raamwerk voor moderne vreemde talen.
Het Examenbureau Aruba is bevoegd tot het afnemen van de naturalisatietoets alsmede tot het
vaststellen van de uitslag daarvan.
Behoudens in het voorkomende geval van computergestuurde beoordeling worden de resultaten van
overige onderdelen in het Papiaments en het Nederlands standaard elk door twee correctoren
beoordeeld die gediplomeerd zijn in de Papiamentse en/of Nederlandse taal. Er vindt geen nadere
inhoudelijke beoordeling plaats.
Het hoofd van het Examenbureau Aruba geeft aan de verzoeker die de naturalisatietoets met succes
heeft afgelegd het Certificaat naturalisatietoets.

Gedeeltelijke vrijstellingen
1. Van het afleggen van het onderdeel dat de mate van kennis van de Nederlandse taal toetst, is
vrijgesteld de verzoeker die beschikt over één van de volgende Certificaten van het Certificaat
Nederlands als Vreemde Taal:
a. Certificaat Profiel Toeristische en Informele Taalvaardigheid (niveau A2);
b. Certificaat Profiel Taalvaardigheid Praktische Beroepen (niveau A2);
c. Certificaat Profiel Maatschappelijke Taalvaardigheid (niveau B1);
d. Certificaat Profiel Professionele Taalvaardigheid (niveau B2);
e. Certificaat Profiel Taalvaardigheid Hoger Onderwijs (niveau B2);
f. Certificaat Profiel Academische Taalvaardigheid (niveau C1).
g. Diploma van een erkende Arubaanse opleiding waar het cijfer 6 of hoger is behaald
voor Nederlands en/of Papiaments (bv. EPB arbeidsmarkt/uitstroom/doorstroom,
mavo, havo, vwo, hbo, universiteit).
2. Van het afleggen van het onderdeel dat de kennis van de staatsinrichting en maatschappij toetst
alsmede van het onderdeel dat de beheersing van de betreffende taal toetst, is vrijgesteld de
verzoeker die beschikt over een Certificaat Naturalisatietoets Aruba, dat is uitgereikt voor 1
januari 2011.
________________________________________________________________________
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2.

3.

a.
b.
c.

Vermeldt het Certificaat Naturalisatietoets Aruba dat de naturalisatietoets is afgelegd in de
Papiamentse taal dan is verzoeker vrijgesteld van het onderdeel beheersing van de
Papiamentse taal. Vermeldt het Certificaat Naturalisatietoets Aruba dat de naturalisatietoets is
afgelegd in de Nederlandse taal dan is verzoeker vrijgesteld van het onderdeel beheersing van
de Nederlandse taal.
Van het afleggen van het onderdeel dat de kennis van de staatsinrichting en maatschappij
toetst, is vrijgesteld de verzoeker die in het bezit is van een bewijs van slagen voor deel 1
(maatschappij- en staatkundige kennis), afgelegd voor 1 januari 2011 in de Papiamentse taal.
Aan de verzoeker die in aanmerking komt voor vrijstelling van een onderdeel van de
naturalisatietoets als in deze paragraaf bedoeld, geeft het hoofd van het Examenbureau Aruba
een Certificaat naturalisatietoets waarop is aangetekend welk onderdeel of welke onderdelen
de verzoeker niet heeft afgelegd.
De aantekening geschiedt alleen op verzoek van degene aan wie het Certificaat wordt
afgegeven.
Het Examenbureau treedt niet in een beoordeling of de verzoeker terecht afziet van het
afleggen van een onderdeel van de naturalisatietoets.
Bij de indiening van het naturalisatieverzoek legt de verzoeker aan de Gouverneur het
bewijsstuk dan wel de bewijsstukken over op grond waarvan hij de gedeeltelijke vrijstelling
heeft.

Ontheffing
1a.

1b.

1c.
2a.

2b.

2c.

3a.

1

Indien de verzoeker zich beroept op ontheffing van een of meer onderdelen van de
naturalisatietoets wegens een belemmering als bedoeld in artikel 4 1, aanhef en onder a van
het Besluit naturalisatietoets wordt omtrent het beroep op ontheffing geadviseerd door de
hiervoor door de Gouverneur aangewezen instantie.
De in artikel 4, aanhef en onder a, van het Besluit naturalisatietoets bedoelde psychische of
lichamelijke belemmering dan wel verstandelijke handicap toont verzoeker aan door
overlegging van een medisch advies van de ingevolge het eerste lid aangewezen instantie,
dat op de dag van indiening van het naturalisatieverzoek niet ouder is dan zes maanden en
inhoudende dat sprake is van een belemmering of een handicap.
De kosten die de aangewezen instantie in rekening brengt, komen ten laste van de
verzoeker.
Inzake de verzoeker die zich beroept op ontheffing van een of meer onderdelen van de
naturalisatietoets wegens omstandigheden als bedoeld in artikel 4, aanhef en onder b van het
Besluit naturalisatietoets, wordt omtrent het beroep op ontheffing geadviseerd door het
Examenbureau Aruba.
Aan de advisering door het Examenbureau Aruba zijn kosten verbonden die door de
verzoeker voorafgaande aan de advisering aan het Examenbureau Aruba voldaan dienen te
worden.
Verzoeker legt bij de indiening van het naturalisatieverzoek een advies van het
Examenbureau Aruba over dat op de dag van indiening van het naturalisatieverzoek niet
ouder is dan zes maanden.
Aan de verzoeker die in aanmerking komt voor ontheffing van een onderdeel van de
naturalisatietoets als in deze paragraaf bedoeld, geeft het hoofd van het Examenbureau
Aruba een Certificaat naturalisatietoets waarop is aangetekend welk onderdeel of welke
onderdelen de verzoeker niet heeft afgelegd.

artikel 4, van het Besluit naturalisatietoets:
1. Het verzoek wordt niet afgewezen om de reden dat de naturalisatietoets niet is behaald, indien ten genoegen van de
Nederlandse Minister is aangetoond dat:
a.
De verzoeker door een psychische of lichamelijke belemmering, dan wel een verstandelijke handicap, niet binnen vijf jaar in
staat is de naturalisatietoets te behalen; of
b. Het op grond van door de verzoeker geleverde inspanningen voor hem redelijkerwijs niet mogelijk is de naturalisatietoets te
behalen.
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3b.
3c.
3d.

De aantekening geschiedt alleen op verzoek van degene aan wie het Certificaat
naturalisatietoets wordt afgegeven.
Het Examenbureau treedt niet in een beoordeling of de verzoeker terecht afziet van het
afleggen van een onderdeel van de naturalisatietoets.
Bij de indiening van het naturalisatieverzoek legt de verzoeker aan de Gouverneur het
bewijsstuk dan wel de bewijsstukken over op grond waarvan hij de gedeeltelijke ontheffing
heeft.

De toetsstructuur
De toets bevat drie onderdelen.
Het eerste gedeelte is de toets over Maatschappij Oriëntatie en Staatsinrichting. Dit moet in
de Papiamentse taal gedaan worden.
Onderwerpen die behandeld kunnen worden zijn:
 Werk: financiën, het zoeken van werk, sociale hulpverlening. Geldwezen;
 Normen en waarden;
 Leven: verzekering, huishuur, zaken rondom wonen;
 Gezondheid: gezondheidsklachten, geneesmiddelen, ziektekostenverzekering, AZV;
 Geschiedenis en Geografie: door kennis van geschiedenis en geografie betrokken zijn bij
het Koninkrijk der Nederlanden en de samenlevingen op de Caribische eilanden die deel
uitmaken van het Koninkrijk;
 Instellingen: op de hoogte zijn van de dienstverlening van de lokale overheid, de
belastingdienst, politie en instanties voor sociale en juridische dientverlening.
 Staatkundig Structuur: door kennis te hebben van de staatkundige inrichting van het
Koninkrijk der Nederlanden en de daarvan deeluitmakende Caribische landen betrokken
zijn bij de samenleving waarin hij woont;
 Onderwijs: kent het onderwijsstelsel, onderkent het belang van onderwijs in de samenleving
en acht schoolgang van minderjarigen van groot belang.
Als u het eerste gedeelte van de toets met succes behaald heeft, volgen er nog deel 2: 4 toetsen over
de Papiamentse taal en deel 3: 4 toetsen over de Nederlandse taal. Deze zijn: spreken, lezen,
schrijven en luisteren van de taal.

Waar vindt de afname van de Naturalisatietoets plaats?
De Naturalisatietoets wordt door het Examenbureau Aruba afgenomen. De locatie, datum en het
tijdstip van afname wordt via een brief bekendgemaakt. U ontvangt een oproepbrief om de toets te
komen maken en dit gaat volgens volgorde van binnenkomst van de aanmelding.

Hoe kan ik me voor de toets inschrijven?
Kijk op pagina 7 “ Checklist Naturalisatietoets”.

Tijdsduur
De naturalisatietoets duurt in totaal ongeveer 9 uren: één (1) uur voor het eerste gedeelte, vier (4)
uur voor het tweede gedeelte en vier (4) uur voor het derde gedeelte. Met uw oproepbrief kunt u dit
met uw werkgever bespreken.
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Wie beoordeelt de toets?
Deel één (1) en deel twee (2) van de naturalisatietoets in het Papiaments worden door twee (2)
personen beoordeeld die in de Papiamentse taal gediplomeerd zijn. De onderdelen Lezen en
Luisteren van de naturalisatietoets in het Nederlands worden door een computergestuurd systeem
(digitaal) in Nederland beoordeeld. De onderdelen Schrijven en Spreken worden door twee (2)
personen beoordeeld die in de Nederlandse taal gediplomeerd zijn.

Resultaat
U krijgt het certificaat Naturalisatie als u alle examens heeft gehaald. Heeft u vrijstelling gekregen
voor een paar examens? Dan krijgt u ook het certificaat Naturalisatie. Heeft u voor alle examens
vrijstelling gekregen? Dan krijgt u geen certificaat Naturalisatie.

Wat moet u doen als u de naturalisatietoets niet haalt / herkansing?
Als u de toetsen niet hebt gehaald moet u zich inschrijven bij het Examenbureau voor een
herkansing.

Hoeveel keer per jaar kan u voor de naturalisatietoets inschrijven?
Er kan twee keer per jaar ingeschreven worden voor deelname aan de naturalisatietoets, namelijk
in januari en augustus.

In welke periode worden de naturalisatietoets afgenomen?
Het Examenbureau organiseert de afname van de naturalisatietoets twee (2) keer per jaar. Eén (1)
keer in de maanden maart-april en één (1) keer in de maanden september-oktober.

Wat is de waarde van het “Certificaat van de Naturalisatietoets”?
Als u de gehele toets heeft gehaald (deel 1, 2 en 3), ontvangt u een certificaat Naturalisatietoets.
 Aan de verzoeker die in aanmerking komt voor vrijstelling van een onderdeel van de
naturalisatietoets geeft het hoofd van het Examenbureau Aruba een Certificaat naturalisatietoets
waarop is aangetekend welk onderdeel of welke onderdelen de verzoeker niet heeft afgelegd.
Met dit certificaat inclusief eventuele bewijs van vrijstelling kunt u een aanvraag voor naturalisatie
indienen bij het Kabinet van de Gouverneur van Aruba.

Hoeveel moet u voor de naturalisatietoets betalen?
Examengeld
Aan het afleggen en beoordelen van de resultaten van de naturalisatietoets alsmede aan het opnieuw
afleggen en het beoordelen van de resultaten van niet gehaalde toetsonderdelen (herkansing) zijn
kosten verbonden. De kosten worden door de verzoeker betaald, nadat de verzoeker een
oproepbrief voor de toets(en) heeft ontvangen.
1a.
1b.
1c.

1d.
1e.

Het eerste gedeelte (Papiaments) van deze toets kost
Het tweede gedeelte (Papiaments) kost
Bij herkansing Papiaments
- Herhaling van deel 1
- Herhaling voor elk gedeelte van deel 2
- Herhaling van meer dan drie delen van deel 2
Het derde gedeelte (Nederlands) kost
Bij herkansing Nederlands
- Herhaling van een onderdeel van deel 3
- Herhaling van meer dan drie delen van deel 3

AWG. 200,00
300,00
100,00
100,00
300,00
150,00
50,00
150,00
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Betalingen kunnen alleen plaatsvinden via de RBC Royal Bank Aruba N.V., op rekening nummer
30.70.042 op naam van het Examenbureau, Directie Onderwijs.
U moet hierbij duidelijk aangeven: uw naam, adres en voor welke onderdeel van de toets er betaald
wordt. Het examenbureau accepteert geen betalingen via het internet.
Attentie:
Bij afmelding of afzegging vóór aanvang van de toets brengt het Examenbureau Afl. 100,00 in
rekening voor administratiekosten.

Checklist Naturalisatie Toets
Wat heb je nodig om een naturalisatietoets te mogen maken?
 U download de "informatiebrochure Naturalisatietoets Aruba" geldig vanaf 1 januari 2011 die
beschikbaar is op de website (www.ea.aw) van Directie Onderwijs.
 U moet deze brochure aandachtig en compleet lezen.
 U moet het aanmeldingsformulier invullen en op het Examenbureau, Belgiëstraat 2, inleveren.
 U moet het ingevulde aanmeldingsformulier samen met de volgende documenten inleveren:
 geldig paspoort (om te kopiëren)
 geldige verblijfsvergunning (om te kopiëren)
 uittreksel van het bevolkingsregister van Aruba (niet ouder dan 6 maanden)
 betalingsbewijs van het gestorte examengeld bij de RBC Royal Bank Aruba N.V.
voor de toets(en) die u wenst af te leggen.
 Verklaring resultaten vorige examens.
 U ontvangt een oproepbrief om de toets(en) te komen maken, nadat u alle benodigde
documenten hebt ingeleverd en dit gaat volgens volgorde van binnenkomst van uw aanmelding.

Adres
Departamento di Enseñansa, Examenbureau
Belgiëstraat 2, Eagle; Oranjestad
Tel: 583-8684
E-mail: Naturalisatietoets@gmail.com
* Kantooruren van het Directie Onderwijs en het Examenbureau is van 7:30 – 12:00 am / 1:00 – 4.30 pm.
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TOELICHTING BIJ HET AANMELDINGSFORMULIER
NATURALISATIETOETS ARUBA
U moet het formulier volledig invullen. Wanneer u uw aanmeldingsformulier niet volledig hebt ingevuld,
neemt het Examenbureau van de Directie Onderwijs uw aanmelding niet in behandeling.
Gevraagde documenten moet u tegelijkertijd met het aanmeldingsformulier inleveren. Ontbreken er
documenten of zijn deze onleesbaar, dan neemt het Examenbureau uw aanmelding niet in behandeling.
Heeft u vragen over het invullen van het aanmeldingsformulier of over de documenten, dan kunt u die
stellen aan het Examenbureau (583-8684) afdeling Naturalisatietoets.
Uw gegevens
Uw persoonlijke gegevens zoals achternaam en voornamen, uw geboortedatum en uw nationaliteit moeten
dezelfde zijn zoals op in uw paspoort vermeld staat. Uw paspoort moet u meenemen naar het Examenbureau
(om te ckopiëren) samen met het ingevulde aanmeldingsformulier. Bovendien neemt u uw paspoort mee als
u de toets komt maken.
Let op: zonder uw paspoort, kunt u de toets niet maken!
U moet ook uw geldige verblijfsvergunning meebrengen (om te kopiëren).
Gegevens gevolgde opleiding
U moet uw laatst gevolgde opleiding, in zowel land van herkomst en als op Aruba, invullen. Duidelijk bij
vermelden waar en in welk land u de opleiding hebt gevolgd.
Uw handtekening
De handtekening op uw aanmeldingsformulier moet dezelfde zijn als de handtekening op uw paspoort. Met
de handtekening op uw aanmeldingsformulier controleert het Examenbureau uw handtekening op de
presentielijst voor de toets. Niemand anders mag het aanmeldingsformulier tekenen. Alleen uzelf!
Betaling examengeld
U dient deze storting uitsluitend te doen via RBC Royal Bank Aruba N.V., rekeningnr. 30.70.042 t.n.v.
Examenbureau, Directie Onderwijs. Het Examenbureau accepteert geen betaling via internet. Daarbij dient u
duidelijk te vermelden: uw naam, adres en voor welke onderdelen van de Naturalisatietoets betaald is.
Betaalde toetsgelden kunnen niet teruggevorderd worden. Bij afmelding of afzegging vóór aanvang van de
toets brengt het Examenbureau Afl. 100,00 in rekening voor administratiekosten. U meldt zich persoonlijk
bij het Examenbureau om een formulier voor wijziging van datum in te vullen. Bij geen afmelding en op het
moment dat de toets gestart is, heeft u geen recht meer op het inschrijfgeld. *Zie Informatiebrochure voor
extra toelichting wijze van betaling!
Het inleveren van uw aanmeldingsformulier
U levert het volledig ingevulde aanmeldingsformulier en de vereiste documenten in bij het Examenbureau,
Belgiëstraat 2, Eagle - Oranjestad. Als u zich hebt aangemeld, ontvangt u van het Examenbureau bericht
over de verdere procedure en de datum waarop u de toets kunt afleggen.
In te leveren documenten
□ volledig ingevulde aanmeldingsformulier
□ geldig paspoort (om te kopiëren)
□ uittreksel bevolkingsregister AWG. 5,00
(niet ouder dan 6 maanden)

□ betalingsbewijs RBC Royal Bank Aruba N.V.
□ geldige verblijfsvergunning (om te kopiëren)
□ verklaring resultaten vorige examens
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BIJLAGE 1: Een voorbeeld toets in de Papiamentse Taal.
Dit is een voorbeeld van de soort vragen die u bij de naturalisatietoets in het Papiaments kan
verwachten.
Deel 1 Maatschappij Oriëntatie en Staatsinrichting en deel 2 van de naturalisatietoets in het
Papiaments zijn digitaal. Dit wil zeggen dat er gebruik wordt gemaakt van computers om deze
toetsen af te nemen. De antwoorden noteert u op een bijbehorende antwoordformulier dat u van het
Examenbureau krijgt bij de toetsafname.
DEEL 1: Maatschappij Orientatie en Staatsinrichting
Toetsduur: 1 uur.
De toets bestaat uit meerkeuzevragen (multiple choice). U moet kiezen uit de antwoorden A, B of C.
Het correcte antwoord wordt op het antwoordformulier ingevuld door het hokje voor het correcte
antwoord in te vullen.
Voorbeeld van een vraag over Maatschappij en Staatsinrichting
Ayera mi no a bay traha. Mi a lanta cu hopi dolor di cabez y keintura. Mi a yama:
A. Mi ruman y despues hospital.
B. Mi dentista y mi ruman homber.
C. Mi trabao y tambe mi dokter.
Het correcte antwoord is C.

DEEL 2: Het tweede gedeelte van de naturalisatietoets bestaat uit vier toetsdelen in het
Papiaments:
Lezen (Papiaments)
Toetsduur: 1 uur.
Tekst en vragen verschijnen op de computerscherm.
Alle vragen zijn meerkeuzevragen (multiple choice). De kandidaat moet één van de drie
antwoorden kiezen. Het correcte antwoord wordt op het antwoordformulier ingevuld.
Voorbeeld:
Oranjestad,
Diabierna cu a pasa a tuma lugar e celebracion di carnaval di e fundacion pa personanan cu un deficiencia
intelectual. E celebracion aki tabata posibel danki na e cooperacion di Zeta Corporation y e banda musical
SONG. Cada departamento a corona su reina. Un danki grandi ta bay na tur persona cu a haci e fiesta aki
posibel.
Motibo di e fiesta ta pa:
A. celebra un fiesta di carnaval di Zeta Corporation
B. organiza un fiesta bailabel cu musica di SONG
C. corona e reina di cada departamento di e Fundacion
Het correcte aantwoord is C.
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Luisteren (Papiaments)
Toetsduur: 40 minuten.
De kandidaat ontvangt een werkboek. Hij of zij luistert via een opname naar een tekst en geeft
schriftelijk antwoord op de vragen in het werkboek. Alle vragen zijn meekeuzevragen (multiple
choice). U kiest het correcte antwoord door de juiste gekozen letter op het aantwoordformulier in
te vullen.
Voorbeeld:
Bo ta scucha un combersacion. E pregunta ta: kico señor Bernardo ta bisa di su cacho?
A. E cacho ta ladra tur hende cu pasa dilanti di su cas.
B. Cu e ta bay regala su bisiña, señor Maduro, e cacho.
C. Señor Maduro no kier e cacho pasobra e cacho ta mucho floho.
Het correcte aantwoord is B.

Schrijven (Papiaments)
Toetsduur: 1 uur.
Elke kandidaat krijgt een casus plus vragen. Elke kandidaat krijgt een werkboek en alle antwoorden
worden in dit boek geschreven.
Voorbeeld:
Juan a haya ayera un yabi benta riba caya. E ta hiba e yabi pa polis. E ta skirbi un carta chikito y e ta pone e
carta na e supermercado cu ta keda den e mesun caya.
Caba e carta di Juan.
Tene cuenta cu bo mester skirbi lo siguiente: kico el’a haya, na unda el’a hay’e y na unda e doño di e yabi
por bin busc’e.
Mi a haya _____________________
______________________________
______________________________
______________________________
Juan Lacle

Spreken (Papiaments)
Toetsduur: 20 minuten.
Onderdelen die getoetst worden zijn bijvoorbeeld de intonatie en de grammatica.
Deze toets wordt via een CD opname gegeven. De kandidaat moet zijn of haar antwoord inspreken
in een voice recorder. Dit is een speciaal apparaat die de antwoorden opneemt en later wordt
aangesloten op een computer voor evaluatie.
Voorbeeld:
Bo ta na un banco. Bo kier habri un cuenta pa bo yiu menor di edad. Bo ta desea di haya informacion tocante
e beneficionan di un cuenta di spaar pa e mucha menor di 18 aña. Scucha prome loke e empleado di banco ta
bisa bo, e candidato mester graba su contesta usando e aparato di grabacion

________________________________________________________________________
Naturalisatietoets Aruba: Informatie Brochure geldig vanaf juli 2017

10

BIJLAGE 2: Een voorbeeld toets in de Nederlandse Taal.
DEEL 3: Het derde gedeelte van de naturalisatietoets bestaat ook uit vier toetsdelen in het
Nederlands:
De 4 toetsen over de Nederlandse taal zijn: lezen, luisteren, schrijven en spreken van de taal.
De onderdelen lezen, luisteren, schrijven van Deel 3 worden online via internet op een computer
gemaakt. De onderdeel spreken is een gesprek met de examinatoren van het Examenbureau.
Om te kunnen voorbereiden krijgt u een paar website adressen:
http://www.inburgeren.nl/inburgeraar/examen/oefenen_met_examens/voorbeeldexamen_kennis_ne
derlandse_samenleving.asp
http://www.inburgeren.nl/inburgeraar/examen/oefenen_met_examens/toets_gesproken_nederlands/
toets_gesproken_nederlands.asp
http://www.toetsgesprokennederlands.nl
http://www.adappel.nl
http://www.DutchTutor.com
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