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Toelichting voor kandidaten met dyslexie
De gangbare aanpassingen voor dyslectische kandidaten betreffen:
1 Tijdverlenging:
Op grond van artikel 55 van het Eindexamenbesluit kan bij centrale examens aan dyslectische
kandidaten maximaal een half uur tijdverlenging toegekend worden. De tijdverlenging wordt
ook gegeven bij schoolexamens. Dan bedraagt de tijdverlenging maximaal 20% van de tijd
van het betreffende schoolexamen.
2 Lettergrootte:
De papieren versies van alle centrale examens worden tegenwoordig standaard geleverd in
puntgrootte 12. Als basislettertype wordt het goed leesbare lettertype Arial gebruikt.
Puntgrootte 12 is een adequate lettergrootte voor kandidaten met dyslexie of een andere vorm
van leesbeperking. Door de grotere, goed leesbare standaardletter is de noodzaak om verder te
vergroten, komen te vervallen.(Het is ook niet meer toegestaan.)
Loep of leesliniaal als hulpmiddel:
Standaard wordt het gehele examen (alle teksten en vragen) in puntgrootte 12 aangeboden.
Toch kan het zijn, dat bij grafieken, tabellen en dergelijke een kleiner lettertype gehanteerd
wordt. Als de dyslectische kandidaat deze letters als (te) klein ervaart, kan hij gebruikmaken
van een loep of een leesliniaal.
3 Audio:
Op grond van de deskundigenverklaring kan de directeur/schoolleiding aan een kandidaat met
een leesbeperking het recht op audio-ondersteuning toekennen. Bij de centrale examens kan
dat door gebruik te maken van een Daisy-cd. Deze vorm van verklanking is bedoeld voor
kandidaten, die op grond van de dyslexieverklaring hiervoor in aanmerking komen. Tevens
dient de kandidaat met het gebruik van dit hulpmiddel frequente ervaring te hebben opgedaan.
De inzet van audio-verklanking is alleen zinvol voor leerlingen die er normaliter ook mee
werken en oefenen.
4 Computer als schrijfgerei:
Het gebruik van de computer als schrijfgerei kan worden toegestaan bij de examens. De
school faciliteert daarvoor de benodigde computers / laptops.
Het bevoegd gezag van de school mag dyslectische kandidaten, die de computer als
schrijfgerei gebruiken, toestaan dat ook bij centrale examens waarbij de spelling
meeweegt, de spellingcontrole aan staat.

5 Woordenboeken:
Digitale woordenboeken zijn bij de centrale examens niet toegestaan. Wel zijn papieren
woordenboeken toegestaan voor de Vreemde talen. Bij Nederlands en alle andere vakken mag
een papieren basiswoordenboek Nederlands gebruikt worden.
6 Luisteren in het schoolexamen:
Bij de moderne vreemde talen moet de vaardigheid luisteren worden getoetst. De kijk- en
luistertoetsen worden eind januari door het Cito aangeleverd en er is altijd een speciale versie
voor dyslectische kandidaten. Kijk-/luistertoetsen voor kandidaten met tijdverlenging worden
normaliter apart afgenomen op een door de docent te bepalen tijdstip.
7 Overige regelingen:
Bij schoolexamens wordt maximaal 20% tijdverlenging toegekend. Tijdens de drie SE- weken
wordt de tijdverlenging ingeroosterd. Dat wil zeggen: de dyslectische leerlingen hebben
overzicht over de beschikbare tijd. Ook bij SE ’s die afgenomen worden buiten de SE- weken,
wordt rekening gehouden met de tijdverlenging.
8 Aanmelding voor aangepast examen:
De leerlingen met een geldige dyslexieverklaring of andere verklaringen die recht geven op
aangepaste examenregelingen worden door het bevoegd gezag van de school aangemeld bij
de onderwijsinspectie.

