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1. Wat is dyslexie? 

In 2008 heeft de Stichting Dyslexie Nederland ( SDN ) een definitie opgesteld van dyslexie, waar in 

wetenschappelijke kring inmiddels brede consensus over heerst. De definitie wordt door de meeste 
pedagogogen en psychologen gebruikt voor het stellen van de diagnose dyslexie. 

De officiële definitie van de SDN luidt: 

Dyslexie is een stoornis die gekenmerkt wordt door een hardnekkig probleem met het aanleren en 
het accuraat en/of vlot toepassen van het lezen en/of het spellen op woordniveau. 

Bureau Microconsult hanteert de volgende definitie: 

Dyslexie is een stoornis die gekenmerkt wordt door hardnekkige problemen in de automatisering 
van de woordidentificatie ( lezen ) en/of de schriftidentificatie ( spelling ). 

Dyslexie is geen leerprobleem, maar een leerstoornis en kan leerproblemen geven. De leerling kan 

spanning en faalangst ondervinden. Dyslecten hebben snel last van concentratieproblemen.  
Dyslexie heeft niet alleen gevolgen voor het leren van de talen, maar ook voor vakken waar veel 

lezen bij te pas komt. Leerlingen met dyslexie moeten daar, in vergelijking met hun klasgenoten 

met eenzelfde intelligentie, onevenredig veel energie in steken. Het is daarom van belang bij alle 
vakken rekening te houden de lees- en spellingsproblemen en niet alleen bij de taalvakken en 

zoveel mogelijk compenserende maatregelen te treffen. 

Dyslexie komt vaak voor in combinatie met andere leerstoornissen, zoals dyscalculie, met 

aandachtsstoornissen (ADHD), motorische stoornissen (DCD) en spraak-/taalstoornissen.  

De gevolgen van dyslexie spelen niet alleen op school, maar ook tijdens een studie of 

beroepsopleiding en later op de werkvloer. In de huidige maatschappij is dyslexie dan ook een 

serieuze handicap/belemmering. 

 

2. Signalering 

 

2.1 Signalering in de brugklas 

Soms is dyslexie nog niet vastgesteld in het basisonderwijs. Dit kan komen doordat de leerling het 
tot dan toe zonder hulp heeft kunnen redden. Vaak zijn het kinderen met een groot compenserend 

vermogen die dankzij hun intelligentie en doorzettingsvermogen door het basisonderwijs zijn 

gekomen. De meeste van hen beschikken ook over een groter verbaal leervermogen waarmee zij 
hun zwakke technische leesvaardigheid hebben gemaskeerd. 

Bij 25% van de dyslectische leerlingen komt de handicap pas in het voortgezet onderwijs aan het 

licht. Dat gebeurt bij het leren van grammatica en rijtjes voor de vreemde talen of met het 

signaleringsdictee ‘Het wonderlijke weer’ dat in de brugklas wordt afgenomen.  
Het signaleringsdictee wordt afgenomen door de docenten Nederlands. Valt een leerling uit op het 

dictee, dan neemt de dyslexiecoördinator twee leestesten af, de ‘Brus’ en de ‘Klepel’. Ook zal de 

dyslexiecoördinator contact opnemen met de docenten om helder te krijgen of er een vermoeden 
van dyslexie bestaat. 

Vervolgens neemt de dyslexiecoördinator contact op met de basisschool om achtergrondinformatie 

op te vragen en het hardnekkigheidscriterium helder te krijgen. Een definitieve diagnose met 
betrekking tot dyslexie kan alleen gedaan worden op het moment dat de leerling kwalitatief de 

juiste begeleiding heeft ontvangen en ondanks deze extra training de problematiek blijft bestaan.  

Daarna neemt de dyslexiecoördinator contact op met de ouders. Zij beslissen of de leerling getest 
mag worden op dyslexie en zij zijn de opdrachtgever. 

Ouders kunnen ook een verzoek indienen om hun kind op dyslexie te laten testen als zij zelf een 

vermoeden van dyslexie hebben. 

 

 

2.2 Signalering vanaf de tweede klas. 

Het komt met enige regelmaat voor dat de leerling pas in de tweede klas uitvalt wat betreft 

spelling en leesvaardigheid. De docenten of de afdelingscoördinator brengen de dyslexiecoördinator 

op de hoogte. De dyslexiecoördinator neemt contact met de docenten om helder te krijgen of er 

een vermoeden van dyslexie bestaat. Ook dan neemt de dyslexiecoördinator contact op met de 

ouders. Zij beslissen of de leerling getest mag worden op dyslexie en zij zijn de opdrachtgever.                  

In uitzonderlijke gevallen wordt dyslexie pas in de bovenbouw zichtbaar, omdat de leerling zijn 

lees- en spellingproblemen heeft weten te compenseren. In deze gevallen signaleren de docenten 

de problemen op het gebied van spelling of leesvaardigheid. Ook dan neemt de dyslexiecoördinator 

contact op met de ouders. Zij beslissen of de leerling getest mag worden op dyslexie en zij zijn de 
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opdrachtgever. Ouders kunnen ook een verzoek indienen om hun kind op dyslexie te laten testen 

als zij zelf een vermoeden van dyslexie hebben. 

 

 

3. Dyslexietest 

Schoolpsychologisch adviesbureau Microconsult neemt de dyslexietest op de schoollocatie af. De 

ouders zijn de opdrachtgever en moeten de rekening voldoen. Pas wanneer de rekening voldaan is, 

wordt de uitslag van de dyslexietest naar het huisadres gestuurd. Pas dan wordt de uitslag naar de 

dyslexiecoördinator gestuurd. Vervolgens neemt de dyslexiecoördinator contact op met de ouders. 

Heeft de leerling een dyslexieverklaring gekregen, dan worden de ouders en de leerling uitgenodigd 

om de faciliteiten door te spreken met de dyslexiecoördinator. De nabespreking en uitleg van het 

dyslexieonderzoek kan verzorgd worden door Microconsult. Er bestaat ook de mogelijkheid tot 

dossieranalyse door Microconsult, hierbij wordt gekeken of een dyslexietest eventueel noodzakelijk 

is, Deze handelswijze voorkomt onnodige hoge kosten voor ouders. 

 

 

 

     3.1 Wie geeft de dyslexieverklaring af? 

Alleen professionals die gekwalificeerd zijn voor het uitvoeren van psychodiagnostisch onderzoek 
mogen een dyslexieverklaring afgeven. De deskundige moet hiervoor: 

• een academische graad in de klinische (kinder- en jeugd)psychologie of orthopedagogiek 

hebben; 

• gespecialiseerd zijn op het gebied van leerstoornissen en de onderwijsbelemmeringen, die 

daarmee samen kunnen gaan; 

• een GZ-psycholoog zijn en 

• een bekwaamheidsregistratie in de psychodiagnostiek hebben, minimaal op het niveau van 

de BIG-registratie. 

BIG betekent: Register Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG). Kijk voor meer 

informatie op www.bigregister.nl. 

 

     3.2 Hoe lang is de dyslexieverklaring geldig? 

De dyslexieverklaring heeft een onbeperkte geldigheidsduur. Eenmaal dyslectisch is altijd 

dyslectisch. 

  

 

     3.3 Dyslexiepas 

Ieder leerling met een dyslexieverklaring krijgt een dyslexiepas. Het is een handzaam pasje dat in 

de agenda opgeborgen kan worden. Op het pasje staat een foto van de leerling en op de 

achterkant staan enkele faciliteiten. Het pasje kan gebruikt worden in het geval de docent niet 

weet dat de leerling een dyslexieverklaring heeft. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bigregister.nl/
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4. Faciliteiten: 

Extra tijd bij schriftelijke overhoringen, proefwerken en examen 

Voor een toets van 50 minuten krijgt de leerling een tijdverlening van 15 minuten. De leerling 

maakt de toets af op een door de docent aangewezen plaats.  

Examen – zie hoofdstuk examen 

 

Een apart lokaal voor dyslectische leerlingen tijdens proefwerkweken 

In de toetsweken zitten leerlingen met extra tijd in een apart lokaal waar ook andere leerlingen die 

aanspraak kunnen maken op extra tijd hun toetsen maken. Dit geeft de volgende voordelen: 

- de leerling heeft de garantie van de extra tijd en 

- er heerst rust tijdens het wisselen van de proefwerktijden 

 

Vrijstelling van Frans of Duits 

Leerlingen met een dyslexieverklaring kunnen vrijstelling vragen van een moderne vreemde taal. 

Er zijn enkele voorwaarden aan verbonden: 

- vrijstelling is alleen mogelijk voor leerlingen uit de leerjaren 2 mavo; 

- het is alleen mogelijk een 2e moderne vreemde taal te laten vallen, dus Frans of Duits; 

- er moet vastgesteld zijn dat de resultaten van het vak niet in verhouding staan tot de tijd 

die de leerling er in moet steken en 
- de leerling moet voor de overige vakken wel aan het niveau van het leerjaar voldoen. 

De ouders van de leerling moeten voor een dergelijke vrijstelling een verzoek indienen. Het 

verzoek wordt besproken met: 

- de leerling; 

- de ouders; 
- de docent van de desbetreffende taal; 

- de coach en 

- de afdelingscoördinator  

Pas na rapport 1 beslist de zorgcoördinator of deze vrijstelling wordt toegekend. 

De vrijgekomen tijd moet de leerling besteden aan een ander vak bv. Engels. 

Er wordt een contract opgesteld dat ondertekend moet worden door de ouders en de leerling. 

In het contract komt te staan aan welk vak de leerling de vrijgekomen tijd zal besteden en op 

welke plek dit gebeurt. 

Wil de leerling na het behalen van het mavodiploma overstappen naar 4 havo, dan kan hij/ zij de 

taal die hij/ of zij heeft laten vallen niet meer opnemen in het vakkenpakket. 

 

Dispensatie 4 wvo 

De school kan een leerling met een dyslexieverklaring ontheffing verlenen voor de tweede moderne 

vreemde taal op het atheneum (op havo en gymnasium is de tweede moderne vreemde taal niet 
verplicht). De ontheffing geldt sinds de invoering van de vernieuwde tweede fase, dus met ingang 

van 2007. 

In plaats van de tweede moderne taal volgt de leerling een ander examenvak. 
Dit is geregeld in artikel 26e lid 4 van het Inrichtingsbesluit VO.         

Hoe gaat dit in zijn werk? 

In maart gaat de afdelingscoördinator vwo onderbouw de klassen in om aan de leerlingen met een 

dyslexieverklaring te vertellen dat zij niet per se Fa of Du hoeven te kiezen. Zij moeten dan wel 

een vervangend vak kiezen. Kiest de leerling een vervangend vak, dan past dat vak vaak niet in 

het rooster. De leerling volgt in de vierde klas een aangepast rooster. Op de 

ouderinformatieavonden van de derde klas in september en maart legt de afdelingscoördinator dit 

ook uit aan de ouders. Ook de coach zal bij de keuzebegeleiding gedurende het jaar de dyslecten 

op deze mogelijkheid wijzen. Leerlingen moeten zelf aangeven dat ze Frans of Duits willen inruilen 

voor een ander vak. Dat kunnen zij doen bij het inleveren van hun vakkenpakket. Het formulier 

moet worden ondertekend door de ouders. 
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Aangepaste normering 

Er is schoolbreed een afspraak gemaakt om de normering voor spelling bij toetsen aan te passen. 

Is de spelling relevant dan worden er niet meer dan 2 punten van de totaal te behalen punten 

afgetrokken.  

Is de spelling niet relevant dan worden er geen punten afgetrokken voor de gemaakte fouten. 

Werkwoordspelling wordt niet tot spelling gerekend. 

 

Vergroot lettertype 

Toetsen worden aangeboden in Arial 12. Zie ook hoofdstuk Examen. 

 

Mondeling overhoren 

Mondeling overhoren van de woordjes bij de talen op verzoek en in overleg. 

De docent biedt de leerling bij uitzondering de kans op een mondelinge overhoring van de woorden 

bij de vakken Engels, Frans en Duits. De leerling kan op die manier laten horen dat hij/ zij de 

woorden beheerst. De docent bepaalt het tijdstip en de dag van de overhoring. 

 

Laptopgebruik 

Leerlingen van wie het handschrift slecht is, kunnen ervoor in aanmerking komen hun toetsen op 

een laptop te maken. De leerling dient hiertoe een verzoek in bij de dyslexiecoördinator. Dit kan 

mondeling gebeuren. De dyslexiecoördinator bespreekt het verzoek met de afdelingscoördinator. 

Wordt het verzoek goedgekeurd, dan zal de dyslexiecoördinator de leerling voorstellen aan de 

medewerkers van de mediatheek. Op die plaats moet de leerling zelf de laptop reserveren. Op de 

dag dat de leerling een toets op krijgt van de docent, reserveert de leerling de laptop. In de 

meeste gevallen zal dit een week van te voren zijn. De leerling haalt zelf de laptop op het 

afgesproken tijdstip op en na de toets brengt de leerling de laptop terug. De leerling maakt met de 

docent de afspraak wie de antwoorden uitprint. De leerling dient een eigen usb-stick mee te nemen 

voor het geval hij/ zij zelf de toetsen moet uitprinten. Na het maken van de toets brengt de leerling 

de laptop terug naar de mediatheek. 

Examens maken op de laptop: zie hoofdstuk Examen. 

 

Luistersoftware bij toetsen 

Het gebruik van luistersoftware Sprint , Kurzweil  of Alinea is toegestaan bij toetsen en 

schoolexamens. De ouders dienen zelf de luistersoftware aan te schaffen. Het programma moet 

worden geïnstalleerd op de eigen laptop. Wil de leerling een toets maken met de luistersoftware 

dan dient hij/ zij de docent ruim van te voren op de hoogte te brengen van de wens. De wens kan 

niet altijd ingewilligd worden, aangezien de school in sommige gevallen toetsen koopt bij Cito en 

die toetsen zijn alleen te leveren in PDF. Kan de luistersoftware de PDF-bestanden niet lezen, dan 

moet de leerling de toets op papier maken zonder luistersoftware.  

De docent levert in andere gevallen dan de Cito toets, de toetsen aan op usb-stick. De leerling 

moet zelf de toets op de laptop zetten. Kurzweil  en Alinea zetten automatisch Word- bestanden 

om in Kes- bestanden. Werkt de laptop niet, worden de bestanden niet of niet goed omgezet, of is 

er iets mis met de usb-stick of de laptop, dan moet de leerling de toets op papier maken. De 

docent of de systeembeheerder van de school kunnen de leerling niet helpen bovenstaande 

problemen met de laptop, software of usb-stick. 

Bij het gebruik van de eigen laptop mogen er geen bestanden in het geheugen staan die gebruikt 

kunnen worden tijdens de toets. De bestanden moet dus voor het maken van een toets verwijderd 

worden van de laptop. Indien dit niet is gebeurd, kan dit worden aangerekend als fraude. De 

docent kan immers niet tijdens de hele toets opletten of de leerling in zijn/haar bestanden kijkt. De 

leerling moet tevens een contract tekenen, waarin hij/ zij aangeeft de bestanden van de laptop te 

halen alvorens hij/ zij een toets maakt. De dyslexiecoördinator zal de leerling het contract laten 

tekenen. Ook de ouders moeten het contract tekenen. 
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Werkboeken 

Alleen leerlingen met een dyslexieverklaring mogen in al hun werkboeken schrijven.  

 

 

 

Onvoorbereide leesbeurt is niet verplicht 

Wanneer de leerling liever geen onvoorbereide leesbeurt wil krijgen, dient hij/zij dat te melden bij 

de dyslexiecoördinator. Die zal de docenten op de hoogte stellen. Willen de docenten de leerling 

horen lezen, om bijvoorbeeld de uitspraak te horen, dan zullen zij een stukje tekst uitkiezen. Dat 

stukje tekst kan de leerling thuis voorbereiden en vervolgens op een afgesproken tijdstip voor 

lezen aan de docent. 

 

 

5.Ontheffingen:  

 

Doelgroep  Onderbouw  bovenbouw  

      

mavo   

 

Geen ontheffingen mogelijk. 

Toelichting: In de eerste twee 
leerjaren van het vmbo is Frans óf 

Duits als tweede moderne vreemde 

taal verplicht. Scholen mogen zelf 

kiezen welke van deze twee zij 
aanbieden, maar mogen ook beide 

talen aanbieden. Vrijstelling voor 

Frans én Duits is niet mogelijk. Op 
scholen waar maar één taal wordt 

gegeven, kan dus geen vrijstelling 

worden gegeven. Een uitzondering 
kan worden gemaakt voor leerlingen 

die doorstromen naar de 

basisberoepsgerichte leerweg  

(Inrichtingsbesluit WVO, artikel 22, 
eerste lid).  

Leerlingen kunnen profielen/afdelingen kiezen 

zonder Frans of Duits.  
Er is dus geen ontheffing van 2e MVT 

noodzakelijk  

havo  Geen ontheffingen mogelijk.  
Toelichting: In de eerste drie 

leerjaren van havo en vwo zijn 

zowel Frans als Duits verplicht. Er 
kan geen ontheffing worden 

verleend aan dyslectische 

leerlingen. Wel kan de school in de 
eerste drie leerjaren zelf invulling 

geven aan het onderwijs in de 

tweede moderne vreemde taal, 
omdat er, met uitzondering van 

Engels, geen kerndoelen zijn voor 

moderne vreemde talen. Zo kan er 

bijvoorbeeld meer nadruk  
worden gelegd op mondelinge 

communicatie en minder op  

leesvaardigheid. De school moet 

hierbij wel rekening houden met de 
mogelijke profielkeuze van de 

leerling in verband met zijn 

doorstroommogelijkheden.  

In de bovenbouw van het havo is per 1 
augustus 2007 een tweede moderne vreemde 

taal in drie van de vier profielen niet verplicht. 

Havoleerlingen kunnen de tweede moderne 
vreemde taal vermijden door een ander profiel 

te kiezen dan Cultuur en maatschappij.  
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Aanpassingen mogen wel. 

School is hiertoe niet verplicht. 

Voor specifiek onze situatie valt er 

te denken aan het mondeling 
overhoren van vocabulaire en 

zinnen. 

 

vwo  Geen ontheffingen mogelijk.  

Toelichting: In de eerste drie 

leerjaren van havo en vwo zijn 

zowel Frans als Duits verplicht. Er 
kan geen ontheffing worden 

verleend aan dyslectische 

leerlingen. Wel kan de school in de 
eerste drie leerjaren zelf invulling 

geven aan het onderwijs in de 

tweede moderne vreemde taal, 
omdat er, met uitzondering van 

Engels, geen kerndoelen zijn voor 

moderne vreemde talen. Zo kan er 

bijvoorbeeld meer nadruk  
worden gelegd op mondelinge 

communicatie en minder op  

Leerlingen in de bovenbouw van het atheneum 

moeten naast Engels een tweede moderne 

vreemde taal volgen. Leerlingen kunnen 
hiervan ontheffing krijgen als zij  

• een stoornis hebben die specifiek 

betrekking  

heeft op taal of een zintuiglijke stoornis hebben 

die effect heeft op taal  

• een andere moedertaal hebben dan 

Nederlands of Fries;  

• onderwijs volgen in het profiel Natuur 

en techniek of Natuur en gezondheid, en, 

bijvoorbeeld door hun dyslexie, zo slecht 

presteren op de taal waarvoor ze de ontheffing 

vragen, dat dit naar verwachting een 

succesvolle afronding van de opleiding in de 

weg staat   

 leesvaardigheid. De school moet 
hierbij wel rekening houden met de 

mogelijke profielkeuze van de 

leerling in verband met zijn 

doorstroommogelijkheden.  
Aanpassingen mogen wel. 

School is hiertoe niet verplicht. 

Voor specifiek onze situatie valt er 
te denken aan het mondeling 

overhoren van vocabulaire en 

zinnen. 

 

Voor leerlingen op het gymnasium is geen 
ontheffingsmogelijkheid geregeld, omdat daar 

de klassieke taal in plaats van de tweede 

moderne vreemde taal komt. De mogelijke 
vrijstellingen voor de bovenbouw van het 

havo/vwo zijn vastgelegd in het 

Inrichtingsbesluit WVO, artikel 26e.  

  

  

  

Een leerling komt in aanmerking voor aanpassingen bij de talen op advies van de 

dyslexiecoördinator, de zorgcoördinator,vakdocent, afdelingscoördinator. Overwegingen 

daarbij zijn:  

• Een leerling heeft een zeer goede inzet laten zien, maar blijkt toch niet te 

kunnen voldoen aan het niveau dat van hem/haar gevraagd wordt op de talen.   

• De leerling heeft voldoende capaciteiten voor het niveau van onderwijs dat 

hij/zij volgt. Hij/zij laat alleen ernstige uitval zien bij de talige vakken.   

• Alle mogelijkheden van het (reguliere) protocol dyslexie zijn toegepast, maar 

hebben onvoldoende resultaat opgeleverd.   
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• In de thuissituatie is voldoende ondersteuning geboden, maar dit heeft niet 

geleid tot betere resultaten.   

• De motivatie en emotionele ontwikkeling van de leerling dreigt in de knel te 

komen, door de ernstige belemmering die de leerling ervaart als gevolg van zijn/ 

haar dyslexie.   

• De leerling wil geen examen doen in het vak waar aanpassingen voor gedaan 

zullen worden.   

De aanpassingen gelden voor Duits en/of Frans. De aanpassingen zullen per leerling 

vastgesteld worden. De maatregelen kunnen bestaan uit:  

• De taal wordt op een lager niveau aangeboden.   

• Toetsen (of delen van toetsen) worden mondeling in plaats van schriftelijk 

afgenomen.  

• De nadruk komt te liggen op de lees- en luistervaardigheid.  

• De leerling leert de woorden en zinnen alleen van het Frans/Duits naar het 

Nederlands.   

• Het minimale cijfer dat de leerling krijgt is een 3 of 4.   

• De ouders bakenen thuis de tijd af die de leerling aan het leren van de taal 

besteedt.   

  

Procedure voor aanvraag van een aangepast programma/ontheffing  

Hoe kan een verlicht programma aangevraagd worden? De procedure hiervoor is als volgt:  

1. Ouders/verzorgers dienen een gemotiveerd schriftelijk verzoek in bij de 

afdelingscoördinator van de betreffende afdeling. De coördinator legt het verzoek voor 

aan de dyslexiecoördinator.  

2. De dyslexiecoördinator vraagt adviezen aan de betrokken docent(en), de 

coach,  en de zorgcoördinator en brengt vervolgens advies uit aan de betrokken 

afdelingscoördinator. 

3. De afdelingscoördinator geeft de beslissing door aan de leerling en de ouders.   

   De onderbouwing en verantwoording van het besluit worden opgenomen in het 

individueel handelingsplan/document, het leerlingdossier en op de lijst van dyslectische 

leerlingen wordt de maatregel geregistreerd. In dit document wordt ook vastgelegd 

wat de gevolgen zijn voor de profielkeuze/vervolgopleiding van de leerling.  

4. Ouders en school ondertekenen het document.  

  

Natuurlijk kan de school ook initiatief nemen tot het aanvragen van een verlicht 

programma voor een dyslectische leerling.  

 

 

 

6.Gesproken (gratis) schoolboeken 
De school brengt de ouders geen kosten voor het gebruik van schoolboeken in rekening. Dit geldt 

ook voor aangepaste (gesproken) schoolboeken voor leerlingen met dyslexie.  

Leerlingen met dyslexie die gebruik maken van gesproken boeken, hebben ook gewoon de 

papieren versie van deze schoolboeken nodig. Zo krijgen ze inzicht in de opbouw en structuur van 
het boek en hebben ze de beschikking over eventuele foto's, tabellen, grafieken en andere 

afbeeldingen. Daarnaast kunnen ze meelezen tijdens het luisteren. 

Gesproken schoolboeken en bestanden voor Kurzweil3000, Sprint, Sprint Plus, Claroread en L2S 
worden geproduceerd door Dedicon, in opdracht en met subsidie van het ministerie van OCW. Deze 

collectie bevat bestanden van schoolboeken voor basis- en voortgezet onderwijs. 

De schoolboeken zijn ook te bestellen op cd: DAISY (met computerstem voorgelezen tekst) of met 
LEX. 

LEX is een gratis app speciaal voor jongeren met een aantoonbare leesbeperking, bijvoorbeeld 

dyslexie. Dankzij LEX kunnen zij gesproken schoolboeken (DAISY) voortaan gemakkelijk en mobiel 

beluisteren met hun smartphone of tablet tijdens het meelezen in het gedrukte boek; er komt geen 

cd of download aan te pas. 
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De gesproken boeken bestellen de ouders zelf. De rekening kan ingediend worden bij de 

dyslexiecoördinator die de rekening aan de administratie van de school geeft. De administratie zal 

het ingediende bedrag op de bankrekening van de ouders storten. 

 

Website Dedicon: www.dedicon.nl 

 

 

 

 

 

7.Examen 

Tijdverlenging examens 

Op grond van artikel 55 van het Eindexamenbesluit kan bij centrale examens aan 

dyslectische kandidaten een half uur tijdverlenging worden toegekend.  
 

Lettergrootte 

De papieren centrale examens worden sinds 2013 standaard geleverd in puntgrootte12. Tot 2012 
was de standaard puntgrootte 11. Het basislettertype is Arial. Puntgrootte 12 is een adequate 

lettergrootte voor kandidaten met een leesbeperking. 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. 
 

Loep of leesliniaal 

Hoewel 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 die letters als (te) klein ervaart, kan hij gebruikmaken van een loep of een 

leesliniaal. 

 
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 als een ander adequaat middel ontbreekt. Dat 
geldt bijvoorbeeld bij leesteksten in de cspe’s (daarvoor wordt geen audio geleverd), of bij de 

meeste examens voor Daisy in het tweede tijdvak (zie paragraaf 2.1.3.1). 

 

Digitale woordenboeken 
Digitale woordenboeken zijn bij de centrale examens niet toegestaan. 

 

Bron: Brochure ‘Kandidaten met een beperking Centrale examens vo en Rekentoets vo 2015’    

uitgave september 2014  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.dedicon.nl/
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8.Rekentoets met dyslexie 

Met een dyslexieverklaring heeft de leerling recht op extra tijd tijdens de rekentoets. De leerling 
kan dan ook gebruik maken van een gesproken versie van de rekentoets. 

 

 

 

9.Begeleiding 

Leerlingen met een dyslexieverklaring worden begeleid door de dyslexiecoördinator mevrouw Van 

der Hoek. 

De coördinator: 

●    is de contactpersoon voor leerlingen met een dyslexieverklaring en hun ouders 

• spreekt aan het begin van het schooljaar de faciliteiten voor het examen met de 
examenkandidaten door 

• zal de wensen  ( faciliteiten ) m.b.t. het examen bespreken 

• zet gevraagde faciliteiten in een bestand en geeft de faciliteiten door aan examencoördinator 
• zal een contract maken met de gevraagde faciliteiten en laat examenkandidaten contract 

tekenen 

• nodigt ouders + nieuwe leerlingen met een dyslexieverklaring voor een kennismakingsgesprek 
• dyslexiepas uitreiken 

• stelt jaarlijks de docenten op de hoogte van alle leerlingen met een dyslexieverklaring 

 

 

 

 

Bronnen:  

Oudervereniging Balans 

Masterplan Dyslexie 

Stichting Dyslexie Nederland 

Protocol Dyslexie Voortgezet Onderwijs 

College voor Toetsen en Examens 


