Ontheffing aanvragen voor het inburgeringexamen
U denkt dat u het inburgeringexamen niet kunt halen binnen de wettelijke
termijn. Dit kan zijn, omdat u:
1. Een ernstige lichamelijke handicap heeft.
2. Een psychiatrische stoornis heeft.
3. Een ernstige verstandelijke beperking heeft.
Voordat de gemeente aangeeft dat u het examen niet hoeft te doen, moet een
arts u onderzoeken. Dit mag niet uw eigen dokter zijn. Het onderzoek vindt
plaats tijdens een spreekuur.
Wat moet u doen?
Stap 1
Aanvraagformulier invullen
Bij de GGD RR geeft u aan dat u het examen niet kunt maken. U krijgt dan een
brief met uitleg en een aanmeldingsformulier. Dit moet u helemaal invullen en
aan ons terug sturen.
Het formulier kunt u opvragen via tel. 010 433 98 86. Stuur dit formulier terug naar: GGD RotterdamRijnmond, team Hygiëne & Indicatie, Postbus 70032, 3000 LP Rotterdam.
Stap 2
Aanvullende informatie meesturen
Als u medische gegevens heeft over uw psychische beperking of lichamelijke of
verstandelijke handicap, dan willen wij deze graag ontvangen. U kunt een kopie maken
en deze met de aanvraag meesturen. U kunt de informatie natuurlijk ook meenemen
naar het spreekuur. Zorg dat wij deze spullen op tijd krijgen. U bent daar zelf verantwoordelijk voor. Als dit
niet gebeurt, kan de arts het ook niet meenemen tijdens het onderzoek.
De arts kan alleen gegevens in het Nederlands beoordelen!
Stap 3
De kosten van het medische onderzoek vooraf betalen
U betaalt zelf de kosten van het onderzoek. U kunt het bedrag contant of met pin
betalen bij de balie van de GGD Rotterdam-Rijnmond. U kunt het bedrag ook
overmaken op bankrekeningnummer 64.45.12.741 op naam van de GGD RotterdamRijnmond. Zet bij de omschrijving in ieder geval uw naam erbij en het onderwerp
‘inburgering’.
U moet eerst de kosten betalen, voordat u naar het spreekuur kunt komen!
Stap 4
Oproep voor het onderzoek afwachten
Pas nadat wij alle gegevens van u hebben ontvangen, krijgt u van ons een uitnodigingsbrief. Hierin vindt u
de dag en het tijdstip waarop wij u verwachten op het spreekuur.
Het is belangrijk dat u het volgende meeneemt:
- een tolk (minimaal 18 jaar) als uw Nederlands niet goed genoeg is;
- een geldig legitimatiebewijs: paspoort, identiteitskaart of vreemdelingendocument, (géén rijbewijs of
bankpas);
- een kopie van het legitimatiebewijs;
- als u schriftelijke informatie heeft over uw ziekte, neemt u hiervan een kopie mee.
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Stap 5
Op het spreekuur
Zorg ervoor dat u op tijd bent voor het spreekuur. Wij willen graag eerst uw legitimatie zien. Als u uw
legitimatie niet bij u hebt, kunnen wij u niet verder helpen. Daarna stelt de arts vragen over uw aandoening of
handicap. Dan volgt een lichamelijk onderzoek. Het spreekuur duurt ongeveer 1 uur.
De arts vertelt u tijdens het onderzoek wat zijn advies zal zijn. Er zijn vier adviezen mogelijk:
1. De arts vindt dat u de inburgeringscursus en het examen kunt doen.
2. De arts vindt dat u voor het inburgeringexamen kunt slagen, maar er wordt wel gelet op uw bijzondere
omstandigheden. Als u bijvoorbeeld slecht ziet, dan
kunt u gebruik maken van een groot beeldscherm.
3. De arts vindt dat u deel kunt nemen aan een aangepast inburgeringstraject. Het behalen van het vereiste
niveau is niet mogelijk.
4. De arts vindt dat u niet in staat bent om het huidige inburgeringexamen af te leggen. U kunt nu een
ontheffing aanvragen bij de gemeente.
Let op: de gemeente kan afwijkend van het medisch advies besluiten!
Stap 6
Medisch advies
Binnen drie weken na het onderzoek krijgt u per post het medisch advies. Hiermee kunt u naar de gemeente
om de ontheffing aan te vragen.
U kunt niet komen
Als u niet op het spreekuur kunt komen, moet u dit uiterlijk twee werkdagen van tevoren doorgeven. Afbellen
kan via telefoonnummer 010 433 98 86. Als u niet op tijd afbelt of geen (geschikte) tolk meeneemt, moet u
een boete betalen. Pas na betaling van de boete kunt u een nieuwe afspraak maken.
Dit moet u doen
Op dit lijstje ziet u duidelijk wat u moet doen om een ontheffing
van het examen te krijgen:
- Aanvraagformulier invullen
- Aanvullende informatie meesturen
- De kosten van het medisch advies vooraf betalen
- Oproep voor het spreekuur afwachten
- Op het spreekuur komen
- Medisch advies ontvangen
- Medisch advies naar de gemeente meenemen of opsturen
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