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Inleiding
Sinds 2012 publiceert het College voor Examens (CvE) jaarlijks
een brochure over de mogelijkheden voor kandidaten met
een beperking bij centrale examens en bij de rekentoets in het
voortgezet onderwijs. De brochure verschijnt in september,
en is geldig voor de centrale examinering direct daarop
volgend: voor deze brochure dus het voorjaar van 2014.
De hoofdlijnen en uitgangspunten van deze brochure hebben een langere geldigheid. De brochure is daarom ook
bruikbaar bij het overwegen van mogelijkheden voor leerlingen met een beperking bij de start van de bovenbouw of
soms zelfs bij de aanvang van het voortgezet onderwijs.
De brochure voor de centrale examens 2012 is in maart 2013
aangevuld met enkele concrete organisatorische richtlijnen
over onder meer de plaatsing van bestanden op het netwerk van de school. Deze aanvullende informatie is in deze
brochure opgenomen.
Nieuw in deze brochure is in de eerste plaats informatie over
een pilot met een aangepaste rekentoets voor leerlingen met
dyscalculie. In samenhang daarmee worden ook mogelijkheden geboden voor enkele hulpmiddelen, zoals een
beperkte rekenkaart.
Naar aanleiding van vragen van scholen is informatie toegevoegd over kleurenblindheid, en over de mogelijkheden
tot aanpassing van het cspe voor kandidaten met een
fysieke beperking of langdurige blessure.
Utrecht, september 2013
A. Algra,
Projectmanager centrale toetsing
en leerlingen met een beperking
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1 Kaders en verantwoordelijkheden
De zorgplicht van de school
De Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte verplicht de school om
binnen redelijke grenzen belemmeringen weg te nemen die de leerling met een
handicap of chronische ziekte door zijn beperking ondervindt in onderwijs,
toetsing en examinering. Indien de school dit nalaat, kan de leerling zich wenden
tot het College voor de Rechten van de Mens (voorheen tot de Commissie Gelijke
Behandeling).
Bij onderwijs en schoolexamens weegt de school af op welke wijze – met inacht
neming van de doelen van het onderwijs en het examen – de belemmeringen kunnen
worden weggenomen. Van belang is daarbij wel de werking van de aanpassing.
Een aanpassing is niet doeltreffend louter omdat deze leidt tot meer punten bij een
toets of schoolexamen. Een doeltreffende aanpassing neemt de belemmering weg,
waardoor de kandidaat in staat wordt gesteld te laten zien dat hij aan de eisen
voldoet. De aanpassing neemt niet de eisen als zodanig weg.
De centrale examens
Centrale examens beogen op een eenduidige manier voor alle leerlingen vast te
stellen in welke mate de doelen (de exameneisen) zijn bereikt; althans het deel van
de exameneisen dat centraal wordt getoetst. Centrale examens zijn een wezenlijk
onderdeel van de kwaliteitsborging en leveren een bijdrage aan de waarde en het
civiel effect van het diploma.
Centrale examens bestaan uit een voor alle leerlingen identieke set opgaven, met
voor iedereen geldende correctievoorschriften, normering en afnamecondities
zoals tijdsduur en toegestane hulpmiddelen. Opgaven, correctievoorschriften,
normering en afnamecondities vormen een geheel dat waarborgt dat de doelen
worden gemeten.
Wordt één van de onderdelen aangepast, dan is het behalen van punten voor het
examen wellicht geen maatstaf meer voor het behalen van de doelen. Uit het
centrale, voorgeschreven karakter van het centraal examen vloeit voort dat de
afweging van mogelijkheden niet louter bij de school berust, maar deels ook bij het
College voor Examens.
Speelveld voor de school
In onder andere artikel 55 van het Eindexamenbesluit VO en het identieke artikel 33
van het Staatsexamenbesluit, worden in lijn met de Wet gelijke behandeling kaders
gegeven voor aanpassing van de wijze van examinering voor leerlingen met een
beperking. Het artikel geeft geen limitatieve opsomming van mogelijke of nood
zakelijke aanpassingen.
In de jaarlijkse Regeling rooster en toegestane hulpmiddelen voor de centrale examens van de
eindexamens en de staatsexamens vwo, havo en vmbo geeft het CvE uitwerking aan onder
meer artikel 55 voor de centrale examens. Het CvE doet dat door bekend te maken
welke aangepaste examens geleverd worden, en door aan te geven welke hulpmid
delen (indien door de school noodzakelijk geacht) kunnen worden toegekend
zonder dat daarmee het doel van de centrale examens wordt aangetast.
Het CvE schrijft geen hulpmiddelen of aanpassingen voor, maar definieert het
speelveld waarbinnen de school keuzes kan maken. Doel is: te komen tot een
doeltreffende aanpassing bij de standaard toetsing vanwege belemmeringen die
door een beperking veroorzaakt worden.
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De regeling rooster en toegestane hulpmiddelen geeft voorts aan dat de school zich
tot het CvE dient te wenden als het speelveld naar het oordeel van de school te
beperkt is. Vooral bij een combinatie van beperkingen kan het standaard aanbod
inadequaat zijn.
Zo voldoet bij een auditief beperkte dyslectische leerling het standaard aanbod van
audio niet, zodat naar een andere oplossing moet worden gezocht. Waar die andere
oplossing niet binnen het standaard speelveld past, mag de school niet autonoom
handelen, maar wendt de school zich tot het CvE.
Het CvE onderzoekt met de school welke aanpassing mogelijk is, zodat de belemme
ringen met inachtneming van de exameneisen worden weggenomen. De beslissing
om deze aanpassing toe te passen, is uiteindelijk weer aan de school.
Inspectie
In artikel 55 van het Eindexamenbesluit wordt aangegeven dat de school elke
aanpassing in de wijze van examinering dient te melden aan de inspectie. De
melding aan de inspectie gebeurt ten behoeve van het toezicht. De inspectie
verleent geen toestemming.
Het ontbreken van een (directe) reactie van de inspectie op een gemelde aanpassing
kan niet als toestemming worden opgevat. Als de school na overleg met het CvE
besluit tot een aanpassing buiten het speelveld die volgens het CvE in deze situatie
geoorloofd is, dan meldt de school aan de inspectie dat de aanpassing na overleg
met het CvE heeft plaatsgevonden.
Kan en mag
In het Eindexamenbesluit en in de regelgeving van het CvE worden soms de woor
den ‘kan’ of ‘mag’ gebruikt, bijvoorbeeld in: ‘De aanpassing kan bestaan uit een
verlenging van de tijdsduur’ of ‘De school kan toestaan dat de kandidaat gebruik
maakt van tekstverwerkingssoftware op de computer waarbij de spellingcontrole
ingeschakeld mag zijn’. Deze woorden kan en mag mogen niet worden opgevat als
een vrijbrief voor willekeur.
Het spreekt vanzelf dat scholen niet de ene leerling mogen weigeren wat de ander
in gelijke omstandigheden wordt toegestaan. Maar ook bij het integrale school
beleid wordt de vrijheid van de school beperkt doordat de school gebonden is aan
algemene wetgeving zoals de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of
chronische ziekte.
Waar (bijvoorbeeld) audio een gebleken doeltreffende aanpassing is voor kandida
ten met dyslexie en dat middel tevens op grond van de regelgeving kan worden
toegepast, heeft de school geen onbeperkte vrijheid voor een eigen mening of
inzicht op dit punt. Al zou een school menen dat met audio geen leesvaardigheid
maar luistervaardigheid wordt gemeten, als een kandidaat met dyslexie auditieve
ondersteuning wenst, dan zal de school moeten vaststellen dat deze aanpassing
door deskundigen als doeltreffend wordt gezien en naar het oordeel van het CvE
geen afbreuk doet aan de exameneisen. De exameneis leesvaardigheid moet namelijk
gezien worden als tekstbegrip, al of niet met auditieve hulpmiddelen.
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2 Toelichting per beperking
2.1 Dyslectische kandidaten
De gangbare aanpassingen voor dyslectische kandidaten betreffen verklanking
(voorlezen van teksten), een geschikte lettergrootte en extra tijd (maximaal een half
uur). Niet toegestaan zijn onder andere spellingkaarten of een digitaal woordenboek.
Ook een andere beoordeling van examenonderdelen (met name spelling) is niet
toegestaan.
Het gebruik van de computer als schrijfgerei is bij alle papieren, schriftelijke
examens voor alle kandidaten, dus ook dyslectische kandidaten, toegestaan en bij
dyslectische kandidaten wellicht voor de hand liggend. Voorwaarde voor aanpassing
van de wijze van examinering op grond van artikel 55 van het Eindexamenbesluit is
een deskundigenverklaring.
Doeltreffende aanpassingen bij het centraal examen zijn ook doeltreffend bij
(onderdelen van) het onderwijs en het schoolexamen, en moeten daar ook zijn
toegepast. Omgekeerd geldt niet dat aanpassingen in onderwijs en schoolexamen
leiden tot een automatisch recht bij het centraal examen. Er kunnen redenen zijn
waarom de school in het schoolexamen tijdelijk bijvoorbeeld een digitaal woorden
boek toestaat, dat in het centraal examen verboden is. De school dient alert te zijn
op ongewenste gewenning aan een hulpmiddel dat bij het centraal examen niet is
toegestaan, en om die reden vooraf een goed afbouwtraject af te spreken.
Als de school meent dat de mogelijke aanpassingen die in de volgende subparagrafen
geboden worden de belemmeringen van de kandidaat onvoldoende wegnemen
(bijvoorbeeld doordat er sprake is van meerdere beperkingen), wendt de school zich
tot het CvE, via beperking@cve.nl.
2.1.1

Tijdverlenging
Op grond van artikel 55 van het Eindexamenbesluit kan bij centrale examens aan
dyslectische kandidaten een half uur tijdverlenging worden toegekend. Bij de cspe’s
dient een en ander zo te worden uitgewerkt dat de tijdverlenging wordt gegeven waar
dit op grond van de beperking noodzakelijk is. Dat betekent geen tijdverlenging bij
een vaardigheid als bijvoorbeeld voedselbereiding, wel bij het voorbereidende leeswerk.
Tijdverlenging kan in het algemeen (waar doeltreffend in relatie met de beperking)
worden toegestaan. Als sprake is van meerdere beperkingen, mogen de tijdverlen
gingen op grond van verschillende beperkingen niet bij elkaar worden opgeteld.
Uitzondering: als sprake is van tijdverlenging op grond van anderstaligheid en kort
verblijf in Nederland én van dyslexie, kan twee maal een half uur worden toegekend.

2.1.2

Lettergrootte
De papieren centrale examens worden vanaf het centraal examen 2013 standaard
geleverd in puntgrootte 12. Tot 2012 was de standaard puntgrootte 11. Het basis
lettertype is Arial. Bij moderne vreemde talen kan, bijvoorbeeld bij vragen met
veel korte krantenartikelen, worden gekozen voor enige variatie in lettertype.
De centrale examens 2013 op cito.nl en Examenblad.nl kunnen dienen als voorbeeld
van het effect van het grotere lettertype.
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Let op: Bij de centrale examens moderne vreemde talen havo en vwo in 2013 was in teksten sprake
van een intensiever gebruik van schreefletters. Dat zal in 2014 worden beperkt bij Engels havo
en vwo. De examens in de overige moderne vreemde talen volgen in 2015. Om technische redenen
(onderscheid tussen letters) is het bronnenmateriaal bij Latijn en Grieks niet in Arial, maar in
een schreefletter. De gebruikte schreefletter is Georgia, volgens deskundigen een van de voor
dyslectische leerlingen meer geschikte schreefletters. Mocht de schreefletter toch als te hinderlijk
worden ervaren, dan kan ter compensatie gebruik worden gemaakt van de mogelijkheid om direct
voorafgaande aan de zitting het examen extra te vergroten.
Puntgrootte 12 is een adequate lettergrootte voor kandidaten met een leesbeper
king. Het is niet toegestaan de envelop met de examens eerder te openen om te
vergroten. Door de grotere standaardletter en het vervallen van de noodzaak om
zelf te vergroten wordt de organisatielast voor scholen verlicht, wordt het risico op
onbedoelde schending van de geheimhouding gereduceerd en worden incidenteel
voorkomende vergrotingsfouten – met name bij tekeningen, tabellen en grafieken
– voorkomen. Als in uitzonderlijke gevallen een extra vergrote letter of een andere
steunkleur gewenst is, kan de school hiervoor direct voorafgaande aan de afname
onder strikte voorwaarden zorgen. Zie daarvoor hoofdstuk 3, procedures.
Loep of leesliniaal
Terwijl bijna het hele examen (teksten en vragen) in puntgrootte 12 is, kan bij
grafieken, tabellen en dergelijke een kleinere letter worden gehanteerd. Als de
dyslectische kandidaat de letters hier als (te) klein ervaart, kan hij gebruikmaken
van een loep of een leesliniaal.
2.1.3

Verklanking (audio)
Op grond van de deskundigenverklaring kan de directeur aan een kandidaat met
een leesbeperking het recht op audio (voorlezen) toekennen. Bij de centrale
examens kan dat op drie manieren worden uitgevoerd:
−− door een toezichthouder op verzoek te laten voorlezen;
−− door gebruik te maken van een Daisy-cd;
−− door middel van spraaksynthese waarbij de digitale tekst omgezet wordt in
computerspraak.
Een voorlezer is alleen toegestaan waar een ander adequaat middel ontbreekt. Dat
geldt bijvoorbeeld bij leesteksten in de cspe’s (daarvoor wordt geen audio geleverd),
of voor Daisy in het tweede tijdvak (zie pagina 8).
Bij digitale examens in ExamenTester wordt een speciale dyslexievariant met spraak
geleverd. Bij digitale examens in het nieuwe programma Facet zal op termijn, in
2013-2014 nog niet, audio in de vorm van spraaksynthesesoftware beschikbaar zijn
voor alle varianten.

2.1.3.1

Daisy (audio)
Als een dyslectische kandidaat recht heeft op audio, kan de directeur bij de papieren
centrale examens (niet voor de cspe’s beroepsgericht) een Daisy-cd bestellen. De
Daisy bevat ingesproken tekst (natuurlijke spraak) van de tekst van het examen
(teksten, vragen, eventuele bronnen).
De Daisy kan worden afgespeeld in een speciale Daisy-speler, of op een computer of
laptop. Op de laatste is speciale Daisy-afspeelsoftware nodig, gratis te downloaden
van www.daisy.org/amis
Het speciale Daisy-format is geschikt om te navigeren tussen bijvoorbeeld tekst en
vragen. Ook is onder meer het leestempo te regelen. De bediening vergt weinig
oefening; zeker bij gebruik via de computer/laptop werkt een en ander zeer overzich
telijk. Daisy’s van oudere examens kunnen tegen vergoeding van handlingskosten
worden besteld bij examens@duo.nl. Geef daarbij vak(ken) en schooltype door.
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Eerste tijdvak
De Daisy-cd voor het eerste tijdvak wordt op bestelling in de gevraagde kandidaat
aantallen geleverd. Als de school kiest voor omzetting naar een andere gegevens
drager of het netwerk, kan de school volstaan met het bestellen van twee exem
plaren. De enveloppen met de Daisy-cd mogen niet voorafgaand aan het examen
worden geopend.
Om verschillende logistieke redenen wordt de Daisy uitsluitend op cd geleverd.
Als tijdens het examen gebruik wordt gemaakt van een Daisy-speler of computer/
terminal zonder cd-speler, heeft de school de volgende mogelijkheden:
1. aanschaf van losse, op de USB-poort aan te sluiten dvd-spelers;
2. overzetten van het Daisy-bestand op een USB-stick of geheugenkaart. Dit mag
direct voorafgaand aan de examenzitting gebeuren, maar dan wel onder
toezicht en volgens strikte regels;
3. plaatsing van het bestand op het beveiligde netwerk, eveneens kort voor de
examenzitting volgens strikte regels.
Tweede tijdvak
De Daisy wordt op bestelling geleverd voor alle papieren centrale examens (met
uitzondering van de cspe’s) in het eerste tijdvak. Daisy voor het tweede tijdvak wordt
uitsluitend voor Nederlands en Engels geleverd.
Let op: Als de kandidaat in het eerste tijdvak Daisy heeft gebruikt en een ander vak dan Nederlands
of Engels herkanst, dan dient de school te zorgen voor een individuele voorleeshulp.
De Daisy’s Nederlands en Engels worden geleverd aan alle scholen die voor het
eerste tijdvak Daisy’s Nederlands en/of Engels hebben besteld. De tweede-tijdvakDaisy wordt in een enkel exemplaar geleverd. De school kan, binnen de examen
ruimte en onder toezicht direct voorafgaand aan de afname, het geleverde exem
plaar kopiëren (op cd’s, of USB-sticks of geheugenkaarten).
2.1.3.2

Spraaksynthese (audio)
Dyslectische kandidaten die recht hebben op audio, kunnen gebruikmaken van
spraaksynthese. Daarbij zet de computer de digitale tekst via spraaksynthese
software om in spraak.
De school of de kandidaat zorgt voor de spraaksynthesesoftware. Het CvE (verant
woordelijk voor de papieren centrale examens) levert een bestand dat geschikt is
voor spraaksynthese. Enkele papieren examens zijn hiervan uitgezonderd:
−− Fries (daarvoor zijn nog geen stemmen leverbaar);
−− Latijn en Grieks (Latijnse en oud-Griekse spraak is niet beschikbaar);
−− Russisch, Turks en Arabisch (zeer kleine aantallen kandidaten, desgewenst te
regelen met voorleeshulp).
Spraaksynthesesoftware kan veel mogelijkheden bieden die bij centrale examens niet zijn
toegestaan, bijvoorbeeld een digitaal woordenboek. De school dient erop toe te zien dat verboden
zaken niet worden gebruikt. Dat geldt ook voor verbinding van de computer met de buitenwereld
via internet of e-mail.
De bestanden, geschikt voor spraaksynthese, worden geleverd als pdf. Het bestand
bevat het examen in een opmaak die identiek is aan die van het papieren examen,
geschikt gemaakt voor spraaksynthesesoftware. De pdf wordt geleverd op cd-rom,
in kandidaataantallen conform de bestelling door de school. Het vooraf openen van
de envelop is niet toegestaan. Als de kandidaat een computer heeft zonder cd-romdrive, kan gebruikgemaakt worden van een losse op de USB-poort aan te sluiten
cd-romspeler of kan het geleverde exemplaar worden gekopieerd (op cd’s, of
USB-sticks of geheugenkaarten). Dit laatste mag alleen direct voorafgaand aan de
afname binnen de examenruimte en onder toezicht.
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De spraaksynthese-pdf is bestemd voor kandidaten die gewend zijn om te gaan met
spraaksynthese. Zij weten dat het computerspraak is, dat klemtonen niet altijd
correct worden gelegd (al wordt dat steeds beter), en dat de voorleesstem afkortingen,
formules en woorden in een andere taal niet altijd correct voorleest (voorbeeld:
waar in een Nederlandse tekst ineens ‘in the middle of nowhere’ staat). Dat geldt
ook voor de pdf’s die bij het examen worden geleverd.
Daarnaast kan het incidenteel voorkomen dat tekst in een cartoon of grafiek niet
verklankbaar is. Als zich dat voordoet en de kandidaat heeft behoefte aan voorlezen,
kan de kandidaat aan een toezichthouder vragen dat enkele woord voor te lezen.
Omdat het slechts zal gaan om zeer incidentele situaties, hoeft de kandidaat
daarvoor niet in een aparte ruimte te worden geplaatst.
Op Cito.nl zijn de pdf’s van alle openbare centrale examens 2013 gepubliceerd. Op
de site staat zowel de pdf die naar de drukker is gegaan, als de voor spraaksynthese
aangepaste pdf die onder andere goed omgaat met kolommen.
Een enkel merk spraaksynthesesoftware werkt niet met de standaard-pdf, maar met
een eigen bestandsformat (Kurzweil met KES-bestanden). Dankzij hulpsoftware
(pdf-to-kes) heeft de leverancier ervoor gezorgd dat een en ander goed verloopt.
Nadere informatie is te verkrijgen bij de leverancier. De pdf’s op de site van Cito die
geschikt gemaakt zijn voor spraaksynthese zijn geschikt om mee te testen.
2.1.3.3

Keuze tussen spraaksynthese en Daisy
Spraaksynthese of Daisy – wat is het beste voor de kandidaat? Dat is niet een vraag
die pas bij het centraal examen aan de orde komt, maar al eerder bij onderwijs en
begeleiding.
Daisy ligt door zijn natuurlijke spraak goed in het gehoor, biedt uitstekende navigatie
mogelijkheden, bijvoorbeeld tussen tekst en vraag, en is zeer eenvoudig te bedienen.
Spraaksynthese klinkt wat ‘onwennig’ de eerste keer, maar frequente gebruikers
weten de voordelen te waarderen. Grootste voordeel: de gebruiker kan in beginsel
elk digitaal tekstbestand verklanken, zonder afhankelijk te zijn van het inspreken
ervan. Daarnaast waardeert de gebruiker het feit dat in de voorgelezen tekst de
cursor meeloopt. Dat stimuleert ook om te blijven lezen.
Concreet bij het centraal examen: de kandidaat zal in het algemeen gebruiken wat
hij in het onderwijs gebruikt. Wie gewend is aan Daisy met natuurlijke spraak, kan
bij het centraal examen niet uit de voeten met spraaksynthese. Wie gewend is aan
spraaksynthese, kan zonder veel moeite bij het centraal examen Daisy gebruiken,
al mist hij dan enkele faciliteiten waaraan hij gewend was, zoals de meelopende cursor.
Let op: Als bij het centraal examen geen Daisy wordt geleverd (zoals in het tweede tijdvak met
uitzondering van Nederlands en Engels of bij een noodexamen zoals Frans vwo 2013), dient de
school bij kandidaten die Daisy wensen te voorzien in een individuele voorleeshulp.
Het is te verwachten dat spraaksynthese op termijn de Daisy als standaard voor
ziening voor leeshulp zal verdringen. Het feit dat de lezer bij digitale teksten niet
meer afhankelijk is van de productie door anderen wordt door de gebruikers als
een groot voordeel gezien. Ook is eigenlijk elke tekst tegenwoordig digitaal
beschikbaar. De grote instellingen voor middelbaar beroepsonderwijs en hoger
onderwijs bieden in het algemeen spraaksynthese als standaard faciliteit voor hun
dyslectische onderwijsdeelnemers, met collectieve aanschaf van gemakkelijk
inzetbare software (USB-sticks).
Daisy zal blijven bestaan voor meer specifieke toepassingen. Voor het lezen van
een boek bijvoorbeeld is natuurlijke spraak toch te verkiezen boven de beste
spraaksynthese. Op termijn kan dit gevolgen hebben voor de centrale examens.
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Voorlopig blijft de Daisy voor de papieren examens leverbaar. In de rekentoets
is kunstmatige spraak ingebouwd, terwijl in de nieuwe examensoftware Facet
(de opvolger van ExamenTester) de ingebouwde spraak vervangen wordt door
spraaksynthese.
2.1.4

Digitale examens en examens in Autoplay
Bij de digitale examens in ExamenTester (algemene vakken BB en KB, en de reken
toets voor alle schooltypen) wordt een dyslexievariant geleverd die voorzien is van
de mogelijkheid van spraak. Bij de algemene vakken BB en KB is dat natuurlijke spraak,
bij de rekentoets computerspraak. De bediening vergt nauwelijks oefening, een enkel
voorbeeld volstaat (voor de kandidaat die in zijn onderwijs en schoolexamen ook
met audio werkte).
GL/TL
Bij de examens dans GL/TL wordt geen spraak geleverd. Als de kandidaat bij dit
examen gebruik wil maken van zijn recht op audio, zorgt de school voor een
individuele voorleeshulp.
Bij de overige examens GL/TL in Autoplay (drama GL/TL, muziek GL/TL,) wordt in het
examen standaard spraak geleverd (computerspraak), dus in het examen voor álle
kandidaten. De school mag alle kandidaten toestaan van deze voorziening gebruik
te maken; voor kandidaten zonder leesbeperking biedt audio geen (oneigenlijk)
voordeel. De scholen ontvangen tijdig geschikte voorbeelden van de examens met
spraak.
Havo/vwo
Bij de examens kunst (algemeen) en muziek havo en vwo staan teksten en vragen
op het papieren gedeelte. Van dat deel kan, zoals bij alle papieren examens, een
Daisy-cd of een spraaksynthese-pdf worden besteld. Omdat Autoplay de werking
van Daisy of spraaksynthese blokkeert, zijn dan twee computers nodig. Als dat te
complex is, stelt de school een individuele voorleeshulp ter beschikking.
Computerexamens
Bij computerexamens is vergroting niet mogelijk en voor dyslectische kandidaten
niet nodig. Ten aanzien van extra tijd gelden dezelfde regels als bij papieren
examens.

2.1.5

Computer als schrijfgerei
Het gebruik van de computer als schrijfgerei is algemeen toegestaan, ook voor
kandidaten zonder beperking. Melding aan het CvE of inspectie is dus niet nodig.
Bij gebruik van de computer als schrijfgerei hoeft de spellingcontrole niet te worden
uitgeschakeld. Dat maakt dit hulpmiddel doeltreffend en voor de hand liggend voor
leerlingen met dyslexie. De school kan dit hulpmiddel toestaan (maar houd rekening
met de juridische betekenis van kan zoals toegelicht in hoofdstuk 1, pagina 4).
Bij gebruik van de computer ziet de school erop toe dat de leerling geen toegang
heeft tot verboden hulpmiddelen. De school zorgt ervoor dat het werk niet verloren
kan gaan. Een melding vooraf aan de school die de tweede correctie verzorgt, kan
verrassingen voorkomen. Op cve.nl staan meer gedetailleerde instructies voor het
gebruik van de computer als schrijfgerei (cve.nl > Publicaties > Overig).
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Overige regelgeving
In het Inrichtingsbesluit zijn mogelijkheden vermeld voor (onder andere) leerlingen
met dyslexie die niet direct betrekking hebben op het centraal examen, maar hier
volledigheidshalve worden vermeld.
Op het atheneum, en bij het vmbo in de sector economie, kan het onderwijs in de
tweede moderne vreemde taal onder voorwaarden worden vervangen door dat in
een ander vak. De ontheffing in het onderwijs werkt vanzelfsprekend door in het
examen.
Ook hier is weer sprake van het woordje kan: de afweging is aan de school maar wel
binnen de door de overheid gestelde kaders (zie pagina 5). De school dient zich er
rekenschap van te geven dat de overheid heeft geconstateerd dat een tweede
moderne vreemde taal voor een dyslectische leerling een te grote belemmering
kan zijn, en de school mogelijkheden biedt om deze belemmering weg te nemen.

2.1.7

Woordenboeken
Digitale woordenboeken zijn bij de centrale examens niet toegestaan. Dat verbod is
gebaseerd op het feit dat in de centrale examens van bijvoorbeeld Engels wordt
onderzocht hoe ‘fluent’ het Engels van de kandidaat is. Dat vereist een ruime
woordenschat.
Bij gebruik van een digitaal woordenboek en zijn snelle opzoekfunctie vervalt de
noodzaak voor beheersing van de woordenschat, zodat niet langer zou worden
getoetst of aan deze exameneis kan worden voldaan. Of een digitaal woordenboek
behulpzaam kan zijn bij het opbouwen van de woordenschat, is ter beoordeling aan
de school.
Het papieren woordenboek is bedoeld om een enkel woord op te zoeken waarover
de kandidaat twijfelt en is in beginsel geschikt voor dyslectische kandidaten. Het
aanbrengen van ‘vingertjes’ op alfabet om het opzoeken te versnellen is toegestaan.

2.2 Kandidaten met een auditieve beperking
Voor het treffen van aanpassingen in de wijze van examinering bij kandidaten met
een auditieve beperking is geen deskundigenverklaring nodig.
Papieren examens
Voor kandidaten met een auditieve beperking zijn bij papieren examens geen
aanpassingen nodig. Aanpassingen zijn ook niet nodig bij de rekentoets; deze
digitale toets bevat geen geluid.
Dans, drama, kunst (algemeen) en muziek
Dans en drama GL/TL en kunst (algemeen) havo en vwo bevatten geluid. Als het
standaard examen niet bruikbaar is (bij een lichte auditieve beperking kan het wel
bruikbaar zijn) wordt een aangepaste ‘mondelinge’ afname geregeld, afgenomen
door de docent-examinator met een gecommitteerde van de CvE-staatsexamens.
In bijzondere situaties gebeurt dat ook bij muziek, als de kandidaat wel in staat
is muziek te beluisteren, maar niet in de vorm zoals bij de examens geleverd
(gedigitaliseerd, met koptelefoon).
Digitale examens BB en KB
Voor de examens Nederlands en Engels digitaal BB en KB, en als daar functioneel
geluid in voorkomt, indien nodig, ook voor andere digitale examens BB en KB,
wordt op bestelling een aangepaste variant geleverd.
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De aanpassing betreft vooral de talen. Daarin worden de zuivere luisteroefeningen
geschrapt en de kijk-luisteropdrachten voorzien van ondertiteling. Waar in de
examens van andere vakken video’s met geluid voorkomen, worden die in het
algemeen standaard voorzien van ondertiteling. Soms is sprake van functioneel
geluid (diergeluiden, afschieten van een kanon). Dan kan een vraag worden aan
gepast of van een toelichting worden voorzien. Ook kan een deel van de varianten
worden aangewezen als geschikt voor leerlingen met een auditieve beperking.
Met de ondertitelde kijk-luisteropdracht bevat het centraal examen van de auditief
beperkte kandidaat de facto geen luisteropdracht. Dat geldt overigens, gezien aard
en omvang van het luisterdeel in de centrale examens, naar redelijkheid voor alle
leerlingen. De vaardigheid luisteren dient in het schoolexamen te worden getoetst.
Op de mogelijkheden voor toetsing van luisteren in de schoolexamens wordt
hieronder nader ingegaan.
Aanvragen
De mondelinge afname en de aangepaste examens dienen uiterlijk 1 november 2013
via een speciaal formulier te worden besteld bij examens@duo.nl. Op verzoek kan
een voorbeeld van een aangepast digitaal examen Engels worden geleverd.
Luisteren in het schoolexamen
Bij Nederlands en de moderne vreemde talen moet de vaardigheid luisteren worden
getoetst. Een ontheffing voor dove leerlingen is in de regelgeving niet voorzien,
overigens ook niet voor spreken en gespreksvaardigheid.
Een ontheffing is niet nodig, omdat de leerling met een auditieve beperking
weliswaar niet kan horen, maar wel kan luisteren; zij het op een andere manier,
met andere hulpmiddelen, dan mensen zonder auditieve beperking. Een ontheffing
is ook niet gewenst, omdat ook de auditief beperkte leerling zijn directe communi
catievaardigheid in het Nederlands en in de moderne vreemde taal kan en moet
ontwikkelen.
Luisteren is net zo min als spreken een geïsoleerde vaardigheid; het is een vanzelf
sprekend en geïntegreerd onderdeel van de gespreksvaardigheid. Bij het begin van
het leren van een moderne vreemde taal (de eerste jaren) kan afzonderlijke toetsing
van luisteren noodzakelijk zijn; gewenning aan de vreemde klanken vereist oefening,
en toetsing helpt daarbij. Bij Nederlands en in mindere mate Engels is geïsoleerde
toetsing bij de afsluiting van het voortgezet onderwijs niet meer strikt noodzakelijk,
zij het wel (goed) mogelijk zolang er geen sprake is van een auditieve beperking.
Als een kandidaat een auditieve beperking heeft, is het voor de hand liggend om
zijn gespreksvaardigheden (inclusief luisteren en spreken) te toetsen met de
hulpmiddelen die hem ten dienste staan, in een natuurlijk en geïntegreerd geheel:
in een gesprek. Daarbij kan bij Nederlands eventueel gebruik worden gemaakt van
een doventolk. Theoretisch is dat bij Engels ook mogelijk, maar dan met een in
Engelse of Amerikaanse gebarentaal gespecialiseerde tolk. Die zal niet altijd
beschikbaar zijn en bovendien is beheersing van de Amerikaanse gebarentaal geen
exameneis. Bij inzet van een tolk in Nederlandse gebarentaal wordt het Engels de
facto vertaald, niet de bedoeling van de toetsing van gespreksvaardigheid Engels.
Het voor de hand liggende alternatief, dat door mensen met een auditieve beper
king over de gehele wereld wordt gebruikt in gesprekken die niet in de moedertaal
worden gevoerd (maar ook in de moedertaal) is ‘chatten’ in de een of andere vorm.
Deze directe heen- en weercommunicatie voldoet aan alle eisen en definities van
gespreksvaardigheid. Voorbeelden van schoolexamentoetsing gespreksvaardigheid
voor leerlingen met een auditieve beperking (Nederlands en moderne vreemde
talen) zijn in voorbereiding.
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2.3 Kandidaten met een visuele beperking
Voor het treffen van aanpassingen in de wijze van examinering bij kandidaten met
een visuele beperking is geen deskundigenverklaring nodig.
Maatwerk
Voor kandidaten met een visuele beperking wordt maatwerk geleverd, op bestel
ling. Dat kan zijn:
−− een examen in braille;
−− een examen als digitaal bestand geschikt voor de brailleleesregel;
−− een examen als digitaal bestand geschikt voor spraaksynthese;
−− een examen in een grotere letter of met een andere achtergrondkleur;
−− een gesproken versie van het examen (Daisy).
In enkele gevallen wordt het examen vervangen door een (semi-)mondeling door
de vakdocent-examinator met een gecommitteerde van de CvE-staatsexamens.
Dat gebeurt in ieder geval bij aardrijkskunde (havo en vwo), en bij kunst algemeen
(havo en vwo), en vaak ook bij centrale examens in de exacte vakken havo en vwo.
Bij vmbo wordt een vervangend mondeling afgenomen bij de examens dans en
drama (GL en TL).
Indien nodig worden de examens aangepast op visuele kenmerken die de toeganke
lijkheid hinderen, zonder de exameneisen als zodanig te wijzigen. Afbeeldingen
kunnen worden toegelicht, formules kunnen worden herschreven, opgaven met een
sterk visueel karakter kunnen worden aangepast of vervangen door andere opgaven,
grote tabellen waaruit globale conclusies moeten worden getrokken kunnen zijn
verkleind, et cetera.
Digitale examens
De examens BB en KB worden geleverd als digitaal examen in ExamenTester
(standaard), en als papieren examen. Voor de aanpassing ten behoeve van leerlingen
met een visuele beperking wordt om praktische redenen uitgegaan van het papieren
examen. De leerling is daardoor gebonden aan het door het CvE gepubliceerde
rooster. Ook van de rekentoets wordt op bestelling een aangepaste toets geleverd.
Overleg tussen de school en het CvE
Een en ander maakt maatwerk nodig. Dit vereist overleg tussen de school en de
makers van het aangepaste examen. Soms kan een kandidaat met een visuele
beperking goed uit de voeten met een standaard examen en standaard hulpmidde
len, bijvoorbeeld met een digitaal examen BB of KB en spraak – de dyslexievariant.
Als de school constateert dat de standaard examens niet voldoen, wordt dit met een
speciaal formulier gemeld bij examens@duo.nl. Vervolgens neemt een consulent
van het CvE met ervaring in de examinering van kandidaten met een visuele
beperking contact op met de school. Daardoor wordt geleverd wat nodig is, en
wordt levering van kostbare overbodige aanpassingen voorkomen. De school kan
zelf voor een grotere letter of een andere achtergrondkleur zorgen, onder strikte
voorwaarden in de tijd direct voorafgaande aan het examen.
Tijdsduur
De verlenging van de tijdsduur hoeft bij kandidaten met een visuele beperking niet
tot het standaard halve uur beperkt te blijven. Wel gelden de regels omtrent opgave
aan de inspectie. Verlenging met meer dan een half uur kan ertoe leiden dat het niet
goed mogelijk is om twee examens op een dag af te leggen. Waar het rooster dat
voorschrijft, kan worden uitgeweken naar het tweede en eventueel het derde tijdvak.
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Voor slechtziende kandidaten die bijvoorbeeld wel figuren kunnen zien, mits
voorzien van voldoende contrast, wordt in het algemeen uitgegaan van tijdverlenging
met 50%. Voor zeer slechtziende leerlingen die bijvoorbeeld bij figuren en schema’s
geheel zijn aangewezen op de toelichting die in het aangepaste examen gegeven
wordt, is dubbele examentijd toegestaan.
Tweede tijdvak
Het is niet altijd mogelijk om een aangepast examen in het tweede tijdvak af te
leggen. Immers, pas na het vaststellen van de uitslag eerste tijdvak, enkele dagen
voor het tweede tijdvak, is bekend of en welk vak de kandidaat herkanst. In dat geval
vindt de herkansing plaats in het derde tijdvak.
Als al eerder bekend is dat de kandidaat voor een vak aan het tweede tijdvak
deelneemt (bijvoorbeeld vanwege de verlengde tijdsduur), kan wel tijdig het
benodigde examen worden geproduceerd.

2.4 Kandidaten met dyscalculie
In het schooljaar 2013-2014 start een pilot met een aangepaste rekentoets voor kandidaten met
dyscalculie of een ernstige rekenbeperking.
Voor kandidaten met dyscalculie kan de directeur (mits hij beschikt over een
deskundigenverklaring) een half uur tijdverlenging toestaan bij examens met enig
rekenwerk, zoals wiskunde of economie. Dat geldt ook voor de rekentoets.
Extra hulpmiddelen zoals reken- of formulekaarten mag de school niet toestaan.
Het gebruik van de rekenmachine is bij de rekentoets alleen toegestaan bij de
daarvoor aangewezen opgaven.
Pilot rekentoets dyscalculie
In het schooljaar 2013-2014 start het CvE met een pilot waarin aangepaste rekentoet
sen worden aangeboden bestemd voor leerlingen met ernstige rekenproblemen of
dyscalculie.
Bij deze aangepaste toets kan de kandidaat bij alle opgaven gebruikmaken van de
rekenmachine. Daarmee wordt tegemoet gekomen aan de leerlingen die een opgave
als 57 – 29 niet geautomatiseerd krijgen. De toets wordt op rekenmachinegebruik
aangepast. Opgaven die met de rekenmachine triviaal worden (3535 gedeeld door 7)
worden vervangen door andere opgaven. De toets wordt daardoor niet eenvoudiger.
Omdat de rekenmachine bij alle opgaven is toegestaan, is terugbladeren in de pilot
mogelijk. Voor leerlingen die niet aan de pilot deelnemen, zal terugbladeren
mogelijk zijn zodra Facet integraal is ingevoerd (nog niet in 2013-2014).
Bij de toets is een beperkte rekenkaart toegestaan, die verhoudingstabelletjes bevat
zonder veel inhoud, bijvoorbeeld voor het rekenen met procenten en met maten en
gewichten.
De pilot wordt voor alle scholen opengesteld. Als toelatingsvoorwaarde voor de
pilot geldt een aanwijsbare extra inspanning van school en kandidaat van groter
gewicht dan een deskundigenverklaring (speciaal onderwijstraject, extra remediële
ondersteuning).
In oktober 2013 wordt in regionale conferenties aandacht besteed aan de rekentoets in het
algemeen, en aan de pilot dyscalculie in het bijzonder. Informatie wordt aan de scholen verstrekt
door het Steunpunt taal en rekenen VO en zal ook via Examenblad.nl bekendgemaakt worden.

KANDIDATEN MET EEN BEPERKING – CENTRALE EXAMENS 2014

15

Formule- en rekenkaarten
De Regeling rooster en toegestane hulpmiddelen 2014 geeft aan, net als in voor
gaande jaren, dat de school bij dyscalculie geen extra informatiemateriaal mag
toestaan (formule- of rekenkaart).
Een leerling met dyscalculie heeft moeite om betekenisloze formules te automa
tiseren. Een formule- of rekenkaart kan deze belemmering wegnemen en wordt
daarom door deskundigen geadviseerd als een van de gewenste en mogelijk
doeltreffende hulpmiddelen.
Deskundigen geven aan dat er geen standaard kaart is: een werkbare formulekaart
moet door de leerling zelf worden samengesteld. De formulekaart is nodig voor het
hanteren van formules die voor de leerling betekenisloos zijn. Als de kandidaat
inzicht heeft in de formule (bijvoorbeeld weet waarom de oppervlakte van een
rechthoek lengte maal breedte is), is dat inzicht een betere en meer flexibele basis
om de formule te onthouden dan een kaart.
Uit analyse door het CvE blijkt dat veel kaarten ertoe leiden dat in het centraal
examen het volgens de exameneisen vereiste inzicht niet meer wordt getoetst.
Ook kan de kaart een belemmering zijn bij de ontwikkeling van dat inzicht.
Een eenvoudig verhoudingstabelletje vervangt niet het inzicht, maar kan voor
leerlingen met dyscalculie een prettige ruggensteun zijn. In de pilot voor de
rekentoets wordt daarom de mogelijkheid opgenomen om een beperkte rekenkaart
met verhoudingstabelletjes toe te staan. In het kader van de pilot kunnen scholen
bij het CvE ook gebruik van deze kaart bij centrale examens met enig rekenwerk
aanvragen. De algemene bepaling blijft gelden dat scholen aanvullend informatie
materiaal bij het centraal examen niet mogen toelaten.
Achtergrondinformatie
Uit de analyse van het CvE blijkt dat er grote verschillen zijn in omvang en opzet van
formulekaarten. Sommige kaarten bevatten slechts een enkel verhoudingstabelletje,
bijvoorbeeld (voor economie):
Procent

100

1

10

25

6

21

106

121

Aantal/bedrag

Andere formulekaarten bevatten een gedetailleerde samenvatting van de stof,
inclusief een groot aantal formules, bijvoorbeeld:
−− (voor economie TL) een twaalftal formules om te rekenen tussen week-,
maand-, kwartaal- en jaarbedragen;
−− (voor wiskunde TL) een formule voor de oppervlakte van een cilinder:
oppervlakte = 2πrh + 2πr2
De laatste formule kan als illustratie dienen van de onbedoelde, ongewenste
werking van de kaart. Bij het centraal examen wiskunde TL moet een kandidaat de
oppervlakte van een cilinder kunnen berekenen. Met zo’n opdracht wordt een
aantal zaken getoetst:
−− of de leerling in staat is met meetkundige figuren om te gaan en deze kan
opsplitsen in verschillende oppervlakten;
−− of hij in staat is de oppervlakte te berekenen met een formule die in het examen
is gegeven (de oppervlakte van een cirkel staat in het examen);
−− of hij herkent dat een cilinder ‘uitgerold’ een rechthoek is, en ziet dat een van
de zijden van de rechthoek de omtrek van de cirkel is (ook een formule die in
het examen is gegeven);
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−− En ten slotte of hij de oppervlakte van de rechthoek kan berekenen, de enige
formule die hij moet kennen en dus niet in het examen wordt gegeven. Dit is
een formule die op inzicht wordt onthouden: een tegelvloer van vijf bij drie
tegels heeft vijf maal drie tegels.
Als een kandidaat de formule voor een cilinder gebruikt, wordt niet het beoogde
inzicht getoetst, maar uitsluitend de vaardigheid het invullen van een formule.
Daarvoor zijn andere opgaven in de examens bedoeld. Bij gebruik van de formule
kaart kan niet meer worden nagegaan of de kandidaat aan de exameneisen voldoet.
Om deze reden is het gebruik van een kaart met deze formule bij het centraal
examen niet toegestaan.
Sommige scholen staan bij het schoolexamen ruimhartig het gebruik van de door
de kandidaat opgestelde kaart toe. Of een kaart afbreuk doet aan de exameneisen is
bij het schoolexamen de verantwoordelijkheid van de school. Scholen dienen zich
er echter rekenschap van te geven dat door het gebruik van de kaart bij het school
examen de voorbereiding op het centraal examen mogelijk niet adequaat is. De
kandidaat kan in het traject voorafgaande aan het centraal examen ‘vluchten’ in het
zonder meer toepassen van de formule, terwijl het noodzakelijk is (en mogelijk,
ook en vooral voor de kandidaat met dyscalculie) om juist het inzicht te ontwikkelen,
waardoor de formule niet hoeft te worden onthouden.
Het is van belang dat de school de didactische afweging maakt of, en tot welk
moment, een formulekaart stimuleert en vanaf welk moment de kaart slechts werkt
als ‘antwoordboekje’ dat de ontwikkeling van het vereiste inzicht in de weg staat.

2.5 Fysieke beperkingen en praktische examens
Incidenteel komt het voor dat een kandidaat door een fysieke beperking of een
hardnekkige, bijna chronische blessure de opdrachten in een praktisch examen niet
goed kan uitvoeren, bijvoorbeeld bij beeldende vormgeving vmbo GL/TL, tehatex
vwo, of de beroepsgerichte vakken in BB, KB en GL. Ook een andere beperking van
minder fysieke aard kan soms het uitvoeren van een deel van de praktische opdrachten
riskant maken.
In het algemeen zal dit bij de school zeer tijdig voor het centraal examen bekend
zijn. Bij beperkingen waarschijnlijk al voordat het examentraject start (twee of drie
jaar voor het examen), bij hardnekkige blessures soms wat later. Bij kortdurende
blessures ligt uitstel van de praktische opdracht meer voor de hand.
De school dient eerst aan de hand van examens van voorgaande jaren te analyseren
of er een probleem dreigt bij de uitvoering. Als dat het geval is, neemt de school
contact op met het CvE via beperking@cve.nl.
Met het CvE wordt nagegaan of een aanpassing van het centraal examen met
inachtneming van de exameneisen nodig en gewenst is. Bij het overleg over moge
lijke aanpassingen zal het CvE vragen naar de aanpassingen die tot nu toe in het
onderwijs zijn verricht.
Soms is een extra hulpmiddel voldoende of volstaat dat de kandidaat aangeeft hoe
hij het zou aanpakken. Soms moet een opgave worden aangepast. Bij vergaande
aanpassing kan aan de school een gecommitteerde namens het CvE voor de afname
worden toegewezen.
Aanpassingen zijn niet mogelijk als daarmee het wezen van het vak wordt aangetast.
Als een leerling zijn armen niet goed kan gebruiken, kan de vraag worden gesteld of een
praktische opleiding in de bouwtechniek voor deze leerling een adequate opleiding is.
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2.6 Zieke kandidaten en gespreid examen
Er is een scala aan mogelijkheden om de centrale examinering voor langdurig en
chronisch zieke kandidaten aan te passen.
Spreiding over jaren
Als het volgen van een volledig onderwijsprogramma in het laatste examenjaar door
ziekte of handicap een te zware belasting is, kan de afsluiting van het examen (dus
het afleggen van het centraal examen) over twee jaar worden gespreid (artikel 59 van
het Eindexamenbesluit). Dit moet worden gemeld aan de inspectie.
De kandidaat legt dan in het eerste jaar bijvoorbeeld vier van de zeven centrale
examens af, en in het volgende jaar de overige drie. Hij heeft in beide jaren recht op
herkansing van een van de in dat jaar afgelegde centrale examens. Wat niet is
toegestaan, is het in het tweede jaar opnieuw afleggen van een in het eerste jaar
afgelegd centraal examen.
Voor een evenwichtige vormgeving van het onderwijs is het van belang de verdeling
tijdig vast te leggen. Dat bij ziekten met een progressief verloop onverwacht minder
mogelijk blijkt dan aanvankelijk gedacht, wordt onderkend: het achteraf (voor het
centraal examen) wijzigen van het overeengekomen en aan de inspectie voor
gelegde schema is mogelijk.
Spreiding over tijdvakken
Een lichtere vorm van spreiding is de spreiding over eerste, tweede en derde tijdvak
als de belasting in de examenweken zelf te groot is. Dat kan zich ook voordoen als
veel tijdverlenging noodzakelijk is en twee van de examenvakken van de kandidaat
op een zelfde dag vallen. Ook dit gebeurt in overleg met de inspectie.
Het afleggen van examen op een andere locatie (ziekenhuis of thuis) is mogelijk
onder toezicht van de school en na toestemming van de inspectie.
Als bijzondere aanpassingen van het centraal examen zelf of de toegestane hulp
middelen nodig worden geacht, en als die aanpassingen niet tot het standaard
aanbod van het CvE behoren, dan geldt de algemene regel dat de school contact
opneemt met het CvE, via beperking@cve.nl.

2.7 Kandidaten met een zeer zware beperking
Het kan zijn dat een standaard examenafname volstrekt onmogelijk is en dat ook
geen van de aangepaste versies van het examen voldoen, bijvoorbeeld bij een zware
lichamelijke beperking, of bij een combinatie van beperkingen.
In dat geval neemt de school contact op met het CvE via beperking@cve.nl.
In overleg en samenwerking met het CvE wordt dan een aangepaste afname
gerealiseerd, waarbij soms een gecommitteerde van het CvE wordt toegewezen.
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2.8 Overige beperkingen
ADHD of autisme
Voor kandidaten met andere beperkingen, bijvoorbeeld een beperking in het
autistisch spectrum of ADHD, worden geen aangepaste examens geleverd.
De school kan, zonder iets aan de exameneisen te wijzigen, de examencondities
voor deze kandidaten optimaliseren door bijvoorbeeld het voorkomen van afleidin
gen en het structureren en vooraf laten ervaren van de regels bij de afname.
Daarnaast kan, bij aanwezigheid van een deskundigenrapport en met melding aan
de inspectie, op grond van artikel 55 beperkte tijdverlenging worden toegekend.
Diabetes
Tijdverlenging is ook mogelijk voor kandidaten met diabetes.
Kleurenblindheid
Voor kleurenblinde kandidaten geldt het volgende. Papieren examens zijn bijna
uitsluitend in zwart-wit; de enige uitzonderingen zijn beeldend GL/TL en tehatex
havo/vwo.
Bij digitale examens wordt kleur gebruikt, rekening houdend met de beperkingen
van kleurenblinde kandidaten. Sommige hulpmiddelen (atlas, informatieboek
nask 1 of nask 2 of natuurwetenschappelijke vakken havo/vwo) bevatten kleur.
Als een kleurenblinde kandidaat gebruikmaakt van een hulpmiddel met kleur, of
van een kleurenbijlage bij een kunstvak, dan geldt het volgende: een toezichthouder
mag op verzoek van de kandidaat de kleur benoemen van een vlakdeel dat door de
kandidaat wordt aangewezen of op verzoek van de kandidaat een vlakdeel aanwijzen
met een door de kandidaat benoemde kleur.
Bij aardrijkskunde havo/vwo (atlas) speelt kleur een zo grote rol dat het aanbeveling
verdient de kandidaat in een afzonderlijke ruimte te plaatsen. Bij andere examens
zal de vraag zo incidenteel zijn dat dat niet nodig is. Hetzelfde geldt als zich inciden
teel een kleurprobleem voordoet bij digitale examens.
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3 Procedures
3.1 Samenvatting per beperking
Kandidaten met dyslexie
−− Nagaan welke aanpassing gewenst is;
−− Nagaan of de aanpassing voorzien is in de regelgeving en het standaard aanbod.
−− Zo nodig (Daisy of spraaksynthese-cd) bestellen vóór 1 november bij DUO (bij de
algemene bestelling van examens);
−− Voor digitale examens en rekentoets hoeft niets te worden besteld;
−− Digitale woordenboeken, spelling- en grammaticakaarten zijn niet toegestaan;
−− Aanpassingen inclusief eventuele tijdverlenging zo spoedig mogelijk melden bij
de inspectie;
−− Tijdverlenging (te melden bij de inspectie) van maximaal een half uur (geldt ook
voor digitale examens en rekentoets). Bij praktische examens verlenging op
maat (alleen tijdverlenging voor lees- en schrijfwerk).
Kandidaten met dyscalculie
−− Nagaan of het rekenwerk in het examen tijdverlenging (max. 30 minuten)
noodzakelijk maakt;
−− Aanpassing melden aan de inspectie;
−− Extra informatiemateriaal is niet toegestaan;
−− Nagaan of deelname aan de pilot aangepaste rekentoets, met daarbij beperkte
aanpassingen in de hulpmiddelen voor centrale examens, gewenst is. Aanmel
ding bij het CvE, zie pagina 14.
−− Tijdverlenging is mogelijk voor de rekentoets, en voor vakken met veel reken
werk zoals wiskunde en economie.
Kandidaten met een auditieve beperking
−− Nagaan welke aanpassing gewenst is;
−− Aanpassing, bijvoorbeeld tijdverlenging, zo spoedig mogelijk melden bij de
inspectie;
−− Bij digitale examens: speciale uitvoering bestellen via een speciaal formulier
bij examens@duo.nl;
−− Voor de (digitale) rekentoets hoeft geen speciale uitvoering te worden besteld;
−− Tijdverlenging is mogelijk voor alle toetsen en examens.
Kandidaten met een visuele beperking
−− Nagaan of het standaard examen met standaard hulpmiddelen adequaat is;
−− Zo niet, speciale examens bestellen met speciaal formulier bij examens@duo.
nl; het CvE neemt contact op voor de uitwerking.
−− Ook voor de rekentoets moet een speciale uitvoering worden besteld;
−− Tijdverlenging kan meer zijn dan 30 minuten, variërend van 50% tot 100% van
de examentijd;
−− Nagaan of examen in verband met tijdverlenging over meer tijdvakken moet
worden gespreid. Het rooster tweede tijdvak zal in hoofdlijnen gelijk zijn aan
dat in 2012;
−− Aanpassing zo spoedig mogelijk melden aan de inspectie.
Kandidaten met een zeer zware beperking
−− Als standaard afname onmogelijk is: contact opnemen met het CvE, via
beperking@cve.nl.
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Kandidaten met een andere beperking
−− Nagaan of de condities in de examenruimte kunnen worden geoptimaliseerd;
−− Nagaan of tijdverlenging wenselijk is en of aan de voorwaarden wordt voldaan;
−− Zo spoedig mogelijk aanpassing melden aan de inspectie.
Rekentoets vmbo, havo en vwo
−− Dyslexievariant wordt geleverd bij elke bestelling;
−− Geen aanpassing nodig voor kandidaten met een auditieve beperking;
−− Speciale bestelling nodig voor kandidaten met een visuele beperking;
−− Er komt een pilot met een aangepaste rekentoets. Aanmelden bij het CvE,
zie pagina 14.
−− Ten aanzien van de tijdverlenging geldt artikel 55 Eindexamenbesluit VO;
−− Ten aanzien van hulpmiddelen geldt bij de standaard toets (niet bij de pilot):
basispakket zonder rekenmachine, bij relevante opgaven zit de rekenmachine in
de opgave. Aanvullend informatiemateriaal (reken- of formulekaarten) is niet
toegestaan.
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3.2 Procedure bij installatie/vergroten - eerste tijdvak
Dit geldt voor papieren schriftelijke examens die op een vast moment worden afgenomen,
als speciale omzettingen/aanpassingen vanwege beperkingen nodig zijn.
Voor de regels ten aanzien van installatie van digitale of Autoplay-examens wordt naar de
betreffende handleidingen verwezen.
1.
2.

3.

4.

5.
6.

De enveloppen met materiaal voor een examenzitting mogen geopend worden
bij aanvang van de examenzitting, niet eerder.
Als dat om technische redenen nodig is, kan ervoor worden gekozen om de
aanvangshandelingen te laten beginnen in de voor derden niet toegankelijke
examenruimte, maximaal 90 minuten voor aanvang van de zitting volgens het
rooster. Het moment waarop kandidaten kennisnemen van de inhoud van het
examen blijft volgens het rooster.
In een bijlage van het proces-verbaal wordt beschreven:
a. op welk moment de handelingen starten;
b. welke handelingen worden verricht;
c. en welke functionarissen van de school deze handelingen verrichten
of daarbij aanwezig zijn.
De in punt (3) genoemde functionarissen zien erop toe dat uitsluitend die
technische handelingen worden verricht die voor de verantwoorde afname
nodig zijn, en dat geen examenmateriaal voor aanvang van de zitting ter kennis
komt van kandidaten, of voor of tijdens de zitting van anderen. De functionaris
sen tekenen daarvoor.
De handelingen vinden plaats in een ruimte waarin aansluitend het examen
wordt afgenomen.
Als het om technische redenen niet mogelijk is de handelingen verantwoord te
laten plaatsvinden in de examenruimte, kan met inachtneming van het onder
(2) genoemde tijdpad worden gekozen voor aanwijzing van een andere ruimte.
a. De directeur stelt vooraf een verklaring op dat hij zich ervan heeft vergewist
dat een andere ruimte noodzakelijk is.
b. Hij vermeldt welke ruimte daarvoor wordt gebruikt en welke functionarissen
bij de werkzaamheden zijn betrokken.
c. Hij verklaart dat de aangegeven ruimte vanaf aanvang van de werkzaam
heden tot de start van de examenzitting met kandidaten niet toegankelijk
zal zijn voor anderen dan de onder (b) genoemde functionarissen.
d. In de verklaring wordt tevens vermeld hoe ervoor wordt gezorgd dat examen
documenten (bijvoorbeeld de geproduceerde USB-sticks) na behandeling
in de ‘vooraf-ruimte’ in de examenruimte komen (bijvoorbeeld in een
verzegelde enveloppe, gebracht door twee personen).
e. Alle werkzaamheden bij (b) en bij (d) worden gezamenlijk uitgevoerd door
ten minste twee door de directeur aangewezen personen.
f. De in de verklaring genoemde personen verklaren door een handtekening na
beëindiging van de werkzaamheden dat de werkzaamheden volgens de
regels zijn voltooid.
g. De in dit punt genoemde verklaringen worden toegevoegd aan de onder (3)
genoemde bijlage bij het proces-verbaal.

De bijlage bij het proces-verbaal is van belang voor toezicht en voor onderzoek
bij eventuele calamiteiten (veronderstelde schending van de geheimhouding).
De bijlage hoeft niet te worden verzonden aan de tweede corrector.
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3.3 Procedure installatie/vergroten - tweede tijdvak
Dit geldt voor papieren schriftelijke examens die op een vast moment worden afgenomen,
als speciale omzettingen/aanpassingen vanwege beperkingen nodig zijn.
Voor de regels ten aanzien van installatie van digitale of Autoplay-examens wordt naar de
betreffende handleidingen verwezen.
Om praktisch-logistieke redenen gaat de levering van bestanden voor het tweede
tijdvak anders. Vooraf is namelijk onbekend aan welke vakken door welke kandidaten
wordt deelgenomen.
Daisy wordt in het tweede tijdvak alleen geleverd voor de centrale examens
Nederlands en Engels. Wie in het eerste tijdvak Daisy gebruikte, krijgt in het tweede
tijdvak, als daarvoor geen Daisy beschikbaar is, een individuele voorleeshulp van
de school toegewezen die op verzoek voorleest wat de kandidaat aanwijst.
De pdf voor spraaksynthese wordt geleverd op een gegevensdrager (cd-rom of
dvd-rom) die per schooltype alle examens bevat. De (schriftelijke) examens worden per
schooltype op twee dagen afgenomen. Dit vergt een afwijkende procedure:
1. De directeur stelt vast op welk moment, in welke ruimte en door welke functio
narissen (ten minste twee) de noodzakelijke technische handelingen worden
verricht. Dit moment kan worden vastgesteld vanaf half acht ’s morgens op de
maandag van de week waarin de schriftelijke examens tweede tijdvak worden
afgelegd.
2. De in de procedure voor het eerste tijdvak (3.2) onder 6 lid b t/m g en 7 genoemde
bepalingen zijn van toepassing.
3. Ook wordt een verklaring toegevoegd die aangeeft hoe voorkomen wordt dat
onbevoegden in de tijd tussen technische aanpassing en afname zich toegang
verwerven tot het examen.
Voorbeeld 1
Een school heeft pdf’s op USB-sticks nodig van een aantal examens. Op maandagochtend vanaf
acht uur gaan twee medewerkers aan de slag en produceren de sticks aan de hand van de cd-rom of
dvd-rom. Daarbij op vmbo-scholen uiteraard eerst de productie voor de maandagochtendzitting.
De productie wordt in enveloppen gedaan, voorzien van vak en afnamemoment. De enveloppen
worden verzegeld en in de kluis gevoegd bij de envelop met het papieren examen. Ook de cd-rom
gaat in een verzegelde envelop retour in de kluis.
Voorbeeld 2
Een school wil de benodigde pdf’s op het netwerk zetten. Op maandagochtend vanaf acht uur gaan
twee medewerkers aan de slag en maken alles klaar met behulp van de cd-rom of dvd-rom. Een en
ander wordt zo beveiligd dat niemand erbij kan voorafgaand aan de start van de zitting. Tijdens de
zitting hebben alleen de kandidaten toegang die daar recht op hebben, bijvoorbeeld nadat het
examen voor hen in de examenruimte door een toezichthouder is ontsloten.
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4 Do’s en don’ts
Wat moet de school doen?
−− nagaan of de leerling door zijn beperking in onderwijs, toetsing, schoolexamen
of centraal examen belemmeringen ondervindt;
−− nagaan of doeltreffende aanpassingen mogelijk zijn die maken dat de leerling
beter in staat wordt gesteld te laten zien of hij aan de doelstellingen en examen
eisen voldoet;
−− bij het centraal examen: nagaan of de noodzakelijk geachte doeltreffende
aanpassing of een adequaat alternatief geboden wordt binnen regels en aanbod
van OCW en het CvE;
−− bij het centraal examen: indien binnen de regels geen doeltreffende aanpassing
mogelijk lijkt, contact opnemen met het CvE via beperking@cve.nl;
−− bij school- en centraal examen: aanpassing melden aan de inspectie.
Wat mag de school niet doen?
−− Bij het centraal examen: zonder overleg met het CvE verdergaande aanpassingen
dan standaard geleverd doorvoeren in opgaven, correctieregels of afname
condities. Hieronder valt: het toestaan van extra informatiemateriaal, het schrappen van
opgaven, het niet aanrekenen van fouten die volgens het correctievoorschrift aangerekend
dienen te worden, (mondeling) toelichting geven et cetera;
−− Een doeltreffend geachte aanpassing zonder meer weigeren (zonder navraag
bij het CvE) omdat deze in het standaard aanbod en de standaard regels niet
voorhanden is.
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5 Extra informatie belangenorganisaties
Verschillende instanties geven extra informatie over het onderwijs aan leerlingen
met een specifieke beperking. In die informatie wordt ook verband gelegd met de
regelgeving rondom de examinering en de centrale examinering. Aan die informatie
kunnen geen rechten worden ontleend.
Door de instanties wordt echter bij het samenstellen de grootst mogelijke zorgvul
digheid betracht. De informatie is dan ook zinvol, zowel voor begeleiders en RT-ers
die een beeld willen krijgen van de regels en mogelijkheden rondom het centraal
examen als voor examensecretarissen die een beter beeld willen krijgen van
beperkingen en de mogelijkheden in het onderwijs.
Voor blinde en slechtziende leerlingen
www.eduvip.nl
Website voor het onderwijs aan leerlingen en studenten met een visuele beperking.
Informatie over (centrale) examens staat onder: ’wet- en regelgeving’.
Voor dyslectische leerlingen
www.steunpuntdyslexie.nl
Het Steunpunt Dyslexie geeft informatie over de regels bij examinering
(zie ‘Uitgelicht’, rechts op de homepage).
Daarnaast is door het steunpunt een protocol uitgegeven voor onderwijs en
examinering van leerlingen met dyslexie, ook te vinden op deze website. Een
herziene versie van het protocol, met onder andere de nieuwste regels omtrent
lettergrootte, is in voorbereiding.
Voor dyscalculie
In het najaar van 2012 is het protocol ‘Ernstige Reken- Wiskundeproblemen en
Dyscalculie’ (ERWD) voor het VO verschenen, zie www.volgens-bartjens.nl voor
samenvatting en bestelling.
Het Masterplan Dyscalculie organiseert in december 2013 conferenties over
dyscalculie (niet uitsluitend gericht op de examens).
Voor leerlingen met een auditieve en/of communicatieve beperking
Er is een protocol in voorbereiding (SIMEA).
Voor de rekentoets
www.steunpunttaalenrekenenvo.nl
Het Steunpunt taal en rekenen VO geeft informatie over nieuwe regelgeving, het
referentiekader taal en rekenen en de betekenis daarvan voor VO-scholen.
Een rapportage over de pilot rekentoets van het CvE (Rapportage implementatie
referentieniveaus) staat op www.cve.nl > Publicaties > Overig. Informatie over de
rekentoets VO staat ook op Examenblad.nl.
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