Bijlage bij de Septembermededeling eindexamens 2011

I.3.3 Digitale examens voor kandidaten met een visuele of auditieve beperking
In 2011 kunnen alle scholen meedoen aan de digitale examens in de algemene vakken van de
basisberoepsgerichte leerweg. Daarnaast zijn er voor de vakken kunst (beeldend / dans /
drama / muziek / algemeen) uitsluitend multimediale examens met of op de computer. Bij de
algemene vakken KB worden in een grote pilot digitale examens afgenomen.
In toegankelijkheid van deze examens voor kandidaten met een visuele of auditieve
beperking is op de volgende manier voorzien:
pilot digitaal KB
In de pilot worden worden de examens niet geschikt gemaakt voor kandidaten met een visuele of
auditieve beperking. Voor deze kandidaten zet u, als de digitale examens niet bruikbaar zijn, de
papieren examens in, bij kandidaten met een visuele beperking in aangepaste versie.
kunst (beeldend / dans / drama / muziek / algemeen)
Bij kunst (beeldend / dans / drama / muziek / algemeen) geldt voor kandidaten met een
visuele én met een auditieve beperking dat een aangepast digitaal examen onmogelijk is.
Daarvoor doet het multimediale deel een te groot beroep op oog en oor. Voor deze
kandidaten kan een aangepaste afname (mondeling) worden geregeld door de eigen docent
en een gecommitteerde van de staatsexamens. De school kan overigens overwegen of het
een mogelijkheid is om deze kandidaat examen te laten afleggen in een kunstvak ‘’oude stijl’’.
Bijvoorbeeld voor een dove kandidaat is het ‘’oude’’ examen beeldend prima maakbaar.
Digitale examens BB
Middels een speciaal formulier geeft de school ook bij digitaal BB zijn kandidaten op met een
visuele of auditieve beperking.
Voor blinde kandidaten die van braille gebruik maken, zijn sommige opgaven met een sterk
visueel aspect niet goed maakbaar, en is tevens de bediening van de programmatuur
problematisch. Daarom wordt voor deze kandidaten een gelijkwaardig speciaal digitaal
examen gemaakt, dat door de kandidaat op een vertrouwde manier kan worden bediend en
waar nodig inhoudelijk is aangepast. Dit examen is niet geïntegreerd in Citotester, maar moet
afzonderlijk voor de kandidaat worden geïnstalleerd met gebruikmaking van brailleleesregel
en/of audio. Doordat het examen niet in Citotester geïntegreerd kan worden, vervallen enkele
voordelen zoals de automatische scoring van gesloten vragen. Wel krijgt de kandidaat net als
zijn niet visueel beperkte klasgenoten een gevarieerd digitaal examen. Uit een pilot in 2008
bleek dat de visueel beperkte kandidaten de digitale examens evenzeer waarderen als de
kandidaten zonder beperking.
Bovenstaand examen is niet zonder meer bruikbaar voor slechtziende kandidaten die niet
gewend zijn met braille om te gaan. Ook slechtziende kandidaten kunnen met het speciale
formulier voor de digitale examens worden aangemeld. In overleg met Dedicon kan dan
worden bekeken welke oplossing past. Soms is de ‘’blindenversie’’ bruikbaar, soms de
dyslexievariant van het reguliere BB-examen, soms is een alternatief nodig in de vorm van
(semi-mondelinge) afname met een gecommitteerde van de staatsexamencommissie.
Voor de kandidaat met een auditieve beperking is Examentester zonder meer bruikbaar,
maar geldt ook dat sommige onderdelen niet of niet goed gemaakt kunnen worden. Voor deze
kandidaten wordt dan ook op bestelling een speciale uitvoering in Examentester geleverd.

