Bijlage bij de Septembermededeling eindexamens 2012

1.3.3 Digitale examens voor kandidaten met een visuele of auditieve beperking

Net als papieren examens zijn ook digitale examens niet zonder meer maakbaar voor kandidaten met
een visuele beperking. Kandidaten met een auditieve beperking, die met papieren examens geen
moeite hebben, kunnen bij digitale examens wel problemen ondervinden.
Daarom moet de school bij digitale examens (inclusief de examens in autoplay) zijn kandidaten met
een visuele of auditieve beperking afzonderlijk aanmelden op een speciaal formulier.
Voor deze kandidaten wordt gezocht naar een oplossing die zo ‘’gewoon’’ mogelijk is en zo veel
mogelijk in lijn met de afname voor andere kandidaten.
Bij de digitale examens BB en KB is een speciale versie ontwikkeld voor kandidaten met een visuele
beperking. Daarbij is niet alleen de inhoud maar ook de bediening aangepast.
Bij deze examens zijn er ook speciale varianten voor kandidaten met een auditieve beperking. Het
luisteren-sec vervalt voor deze kandidaten, kijk-luisteropdrachten worden aangepast en opgaven
waarin geluid een rol speelt (kan bijvoorbeeld bij biologie of NaSk1) worden geschrapt of aangepast.
Voor deze kandidaten is de standaard bediening van Examentester uiteraard wel bruikbaar.
Niet altijd is het goed mogelijk om een examen door aanpassing op onderdelen of presentatie geschikt
te maken. Bijvoorbeeld de examens kunst (beeldend/dans/drama/muziek/algemeen) op havo en vwo
zijn sterk multimediaal en doen een geïntegreerd beroep op zien en luisteren. Aanpassing op
onderdelen is niet uitvoerbaar. Bij dit examen wordt, bij een visuele of auditieve beperking, gekozen
voor (semi-)mondelinge afname door de eigen docent met een gecommitteerde van staatsexamens.
Bij sommige pilots kan het ook zijn dat voor de kandidaat met een visuele of auditieve beperking wordt
teruggevallen op het nog reguliere papieren examen.
In ieder geval is er vaak sprake van maatwerk. Het formulier biedt ruimte om de aard van de
beperking kort te omschrijven. Als niet duidelijk is of een standaard oplossing voldoet, wordt met de
school contact opgenomen.

