
Aanvraagformulier afwijkende wijze examinering 
Schooljaar 2020-2021 

 

 
Naam kandidaat:      Klas: T4A/T4B 
 
Naam vakdocent:      Vak: Aardrijkskunde 
 

 
Voor een goede gang van zaken is het van belang dat de kandidaat met zijn of haar vakdocent per 

toets bekijkt of het zinvol en toegestaan is om het examen op een afwijkende wijze te maken. Om 

misverstanden te voorkomen moet er ieder jaar, per vak, een formulier ingevuld worden. Een 

afwijkende wijze van examinering is alleen mogelijk als de aanvraag onderbouwd kan worden met 

een deskundigenrapport en/of een medische verklaring. 

De procedure ziet er als volgt uit: 

 

 

Aan kandidaten die eerder een verklaring bij school hebben ingeleverd, waardoor zij recht hebben op 

extra tijd, wordt automatisch extra tijd toegewezen. Hier is geen nieuwe aanvraag voor nodig.  

Vul hier in welke voorzieningen er aangevraagd worden: 

 Gewenste voorziening 
(meerdere antwoorden mogelijk) 

toetsweek 1 
SE Tentamen 1 

□ verlenging tijd met 30 minuten 
□ gebruik tekstverwerker 
□ anders, namelijk:  
 

toetsweek 2 
SE Tentamen 2 

□ verlenging tijd met 30 minuten 
□ gebruik tekstverwerker 
□ anders, namelijk:  
 

toetsweek 3 
SE Tentamen 3 

□ verlenging tijd met 30 minuten 
□ gebruik tekstverwerker 
□ anders, namelijk:  
 

toetsweek 4 /  
Centraal Examen 

□ verlenging tijd met 30 minuten 
□ gebruik tekstverwerker 
□ anders, namelijk:  
 

 

De kandidaat 
ovelegt met de 

vakdocent

De kandidaat vult 
het formulier 

volledig in en tekent 
het

De ouders 
onderteken het 

formulier

De kandidaat levert 
het formulier in bij 
de vakdocent voor 

5 oktober

De vakdocent 
tekent voor akkoord 

en levert het 
formulier in bij de 

administratie

De administratie 
contoleert het 

rapport en/of de 
verklaring

De administratie 
geeft toezeggingen 
en afwijzingen door 

aan de mentor

De mentor 
informeert de 

kandidaat



Toelichting: 

 Een kandidaat met dyslexie heeft bij schriftelijke toetsen altijd recht op een verlenging van 

de tijd met 15 minuten.  Bij toetsen van 90 minuten of langer is de  verlenging van de tijd  

30 minuten.   

 Een kandidaat met dyscalculie heeft recht op een verlenging van de tijd met 30 minuten  

(15 minuten bij een toets van één lesuur) bij de vakken wiskunde, economie, natuurkunde en 

scheikunde.  

 Voor alle andere voorzieningen worden individuele afspraken gemaakt.  

 In alle gevallen geldt dat locaties en tijden van toetsen af kunnen wijken van het reguliere 

rooster. 

Geef hier aan waarom de voorziening aangevraagd wordt: 

Aard van de beperking Onderbouwing 
(meerdere antwoorden mogelijk) 

□ Dyslectisch 
□ Dyscalculisch 
□ blind/slechtziend 
□ kleurenblind 
□ doof/slechthorend 
□ motorisch gehandicapt 
□ tijdelijk gehandicapt 
□ psychisch gehandicapt 
□ overig, namelijk:  

 

□ deskundigenrapport aanwezig 
□ medische verklaring aanwezig 
 

 
Ondertekening 

Aangevraagde voorzieningen zijn niet vrijblijvend. Door dit formulier te ondertekenen geeft de 

kandidaat aan akkoord te gaan met locaties en tijden die af kunnen wijken van het reguliere rooster. 

Wanneer een kandidaat niet langer gebruik wil maken van een voorziening is toestemming vooraf 

van de examencommissie noodzakelijk. 

 
 
 
 
handtekening kandidaat 
datum: 

 
 
 
 
handtekening ouder 
datum: 

 
 
 
 
handtekening vakdocent 
Datum: 

 

  



Aanvraagformulier afwijkende wijze examinering 
Schooljaar 2020-2021 

 

 
Naam kandidaat:      Klas: T4A/T4B 
 
Naam vakdocent:      Vak: Biologie 
 

 
Voor een goede gang van zaken is het van belang dat de kandidaat met zijn of haar vakdocent per 

toets bekijkt of het zinvol en toegestaan is om het examen op een afwijkende wijze te maken. Om 

misverstanden te voorkomen moet er ieder jaar, per vak, een formulier ingevuld worden. Een 

afwijkende wijze van examinering is alleen mogelijk als de aanvraag onderbouwd kan worden met 

een deskundigenrapport en/of een medische verklaring. 

De procedure ziet er als volgt uit: 

 

 

Aan kandidaten die eerder een verklaring bij school hebben ingeleverd, waardoor zij recht hebben op 

extra tijd, wordt automatisch extra tijd toegewezen. Hier is geen nieuwe aanvraag voor nodig.  

Vul hier in welke voorzieningen er aangevraagd worden: 

 Gewenste voorziening 
(meerdere antwoorden mogelijk) 

toetsweek 1 
SE Tentamen 1 
Praktische opdracht  (n.v.t.) 

□ verlenging tijd met 30 minuten 
□ gebruik tekstverwerker 
□ anders, namelijk:  
 

toetsweek 2 
SE Tentamen 2 
Praktische opdracht (n.v.t.) 

□ verlenging tijd met 30 minuten 
□ gebruik tekstverwerker 
□ anders, namelijk:  
 

toetsweek 3 
SE Tentamen 3 

□ verlenging tijd met 30 minuten 
□ gebruik tekstverwerker 
□ anders, namelijk:  
 

toetsweek 4 /  
Centraal Examen 

□ verlenging tijd met 30 minuten 
□ gebruik tekstverwerker 
□ anders, namelijk:  
 

 

De kandidaat 
ovelegt met de 

vakdocent

De kandidaat vult 
het formulier 

volledig in en tekent 
het

De ouders 
onderteken het 

formulier

De kandidaat levert 
het formulier in bij 
de vakdocent voor 

5 oktober

De vakdocent 
tekent voor akkoord 

en levert het 
formulier in bij de 

administratie

De administratie 
contoleert het 

rapport en/of de 
verklaring

De administratie 
geeft toezeggingen 
en afwijzingen door 

aan de mentor

De mentor 
informeert de 

kandidaat



Toelichting: 

 Een kandidaat met dyslexie heeft bij schriftelijke toetsen altijd recht op een verlenging van 

de tijd met 15 minuten.  Bij toetsen van 90 minuten of langer is de  verlenging van de tijd  

30 minuten.   

 Een kandidaat met dyscalculie heeft recht op een verlenging van de tijd met 30 minuten  

(15 minuten bij een toets van één lesuur) bij de vakken wiskunde, economie, natuurkunde en 

scheikunde.  

 Voor alle andere voorzieningen worden individuele afspraken gemaakt.  

 In alle gevallen geldt dat locaties en tijden van toetsen af kunnen wijken van het reguliere 

rooster. 

Geef hier aan waarom de voorziening aangevraagd wordt: 

Aard van de beperking Onderbouwing 
(meerdere antwoorden mogelijk) 

□ Dyslectisch 
□ Dyscalculisch 
□ blind/slechtziend 
□ kleurenblind 
□ doof/slechthorend 
□ motorisch gehandicapt 
□ tijdelijk gehandicapt 
□ psychisch gehandicapt 
□ overig, namelijk:  

 

□ deskundigenrapport aanwezig 
□ medische verklaring aanwezig 
 

 
Ondertekening 

Aangevraagde voorzieningen zijn niet vrijblijvend. Door dit formulier te ondertekenen geeft de 

kandidaat aan akkoord te gaan met locaties en tijden die af kunnen wijken van het reguliere rooster. 

Wanneer een kandidaat niet langer gebruik wil maken van een voorziening is toestemming vooraf 

van de examencommissie noodzakelijk. 

 
 
 
 
handtekening kandidaat 
datum: 

 
 
 
 
handtekening ouder 
datum: 

 
 
 
 
handtekening vakdocent 
Datum: 

 

  



Aanvraagformulier afwijkende wijze examinering 
Schooljaar 2020-2021 

 

 
Naam kandidaat:      Klas: T4A/T4B 
 
Naam vakdocent:      Vak: Duits 
 

 
Voor een goede gang van zaken is het van belang dat de kandidaat met zijn of haar vakdocent per 

toets bekijkt of het zinvol en toegestaan is om het examen op een afwijkende wijze te maken. Om 

misverstanden te voorkomen moet er ieder jaar, per vak, een formulier ingevuld worden. Een 

afwijkende wijze van examinering is alleen mogelijk als de aanvraag onderbouwd kan worden met 

een deskundigenrapport en/of een medische verklaring. 

De procedure ziet er als volgt uit: 

 

 

Aan kandidaten die eerder een verklaring bij school hebben ingeleverd, waardoor zij recht hebben op 

extra tijd, wordt automatisch extra tijd toegewezen. Hier is geen nieuwe aanvraag voor nodig.  

Vul hier in welke voorzieningen er aangevraagd worden: 

 Gewenste voorziening 
(meerdere antwoorden mogelijk) 

toetsweek 1 
SE Landeskunde en 
woordenschat 

□ verlenging tijd met 30 minuten 
□ gebruik tekstverwerker 
□ anders, namelijk:  
Let op: dyslectische leerlingen gebruiken bij dit SE een 
tekstverwerker, hiervoor is geen formulier nodig. 

toetsweek 2 
MO Spreekvaardigheid (n.v.t.) 
SE Luistervaardigheid (n.v.t.) 

□ anders, namelijk:  
 

toetsweek 3 
SE Formele brief 

□ verlenging tijd met 30 minuten 
□ gebruik tekstverwerker 
□ anders, namelijk:  
Let op: dyslectische leerlingen gebruiken bij dit SE een 
tekstverwerker, hiervoor is geen formulier nodig. 

toetsweek 4 /  
Centraal Examen 

□ verlenging tijd met 30 minuten 
□ gebruik tekstverwerker 
□ anders, namelijk:  
 

De kandidaat 
ovelegt met de 

vakdocent

De kandidaat vult 
het formulier 

volledig in en tekent 
het

De ouders 
onderteken het 

formulier

De kandidaat levert 
het formulier in bij 
de vakdocent voor 

5 oktober

De vakdocent 
tekent voor akkoord 

en levert het 
formulier in bij de 

administratie

De administratie 
contoleert het 

rapport en/of de 
verklaring

De administratie 
geeft toezeggingen 
en afwijzingen door 

aan de mentor

De mentor 
informeert de 

kandidaat



 

Toelichting: 

 Een kandidaat met dyslexie heeft bij schriftelijke toetsen altijd recht op een verlenging van 

de tijd met 15 minuten.  Bij toetsen van 90 minuten of langer is de  verlenging van de tijd  

30 minuten.   

 Een kandidaat met dyscalculie heeft recht op een verlenging van de tijd met 30 minuten  

(15 minuten bij een toets van één lesuur) bij de vakken wiskunde, economie, natuurkunde en 

scheikunde.  

 Voor alle andere voorzieningen worden individuele afspraken gemaakt.  

 In alle gevallen geldt dat locaties en tijden van toetsen af kunnen wijken van het reguliere 

rooster. 

Geef hier aan waarom de voorziening aangevraagd wordt: 

Aard van de beperking Onderbouwing 
(meerdere antwoorden mogelijk) 

□ Dyslectisch 
□ Dyscalculisch 
□ blind/slechtziend 
□ kleurenblind 
□ doof/slechthorend 
□ motorisch gehandicapt 
□ tijdelijk gehandicapt 
□ psychisch gehandicapt 
□ overig, namelijk:  

 

□ deskundigenrapport aanwezig 
□ medische verklaring aanwezig 
 

 
Ondertekening 

Aangevraagde voorzieningen zijn niet vrijblijvend. Door dit formulier te ondertekenen geeft de 

kandidaat aan akkoord te gaan met locaties en tijden die af kunnen wijken van het reguliere rooster. 

Wanneer een kandidaat niet langer gebruik wil maken van een voorziening is toestemming vooraf 

van de examencommissie noodzakelijk. 

 
 
 
 
handtekening kandidaat 
datum: 

 
 
 
 
handtekening ouder 
datum: 

 
 
 
 
handtekening vakdocent 
Datum: 

 

  



Aanvraagformulier afwijkende wijze examinering 
Schooljaar 2020-2021 

 

 
Naam kandidaat:      Klas: T4A/T4B 
 
Naam vakdocent:      Vak: Economie 
 

 
Voor een goede gang van zaken is het van belang dat de kandidaat met zijn of haar vakdocent per 

toets bekijkt of het zinvol en toegestaan is om het examen op een afwijkende wijze te maken. Om 

misverstanden te voorkomen moet er ieder jaar, per vak, een formulier ingevuld worden. Een 

afwijkende wijze van examinering is alleen mogelijk als de aanvraag onderbouwd kan worden met 

een deskundigenrapport en/of een medische verklaring. 

De procedure ziet er als volgt uit: 

 

 

Aan kandidaten die eerder een verklaring bij school hebben ingeleverd, waardoor zij recht hebben op 

extra tijd, wordt automatisch extra tijd toegewezen. Hier is geen nieuwe aanvraag voor nodig.  

Vul hier in welke voorzieningen er aangevraagd worden: 

 Gewenste voorziening 
(meerdere antwoorden mogelijk) 

toetsweek 1 
SE Tentamen 1 

□ verlenging tijd met 30 minuten 
□ gebruik tekstverwerker 
□ anders, namelijk:  
 

toetsweek 2 
SE Tentamen 2 

□ verlenging tijd met 30 minuten 
□ gebruik tekstverwerker 
□ anders, namelijk:  
 

toetsweek 3 
SE Tentamen 3 

□ verlenging tijd met 30 minuten 
□ gebruik tekstverwerker 
□ anders, namelijk:  
 

toetsweek 4 /  
Centraal Examen 

□ verlenging tijd met 30 minuten 
□ gebruik tekstverwerker 
□ anders, namelijk:  
 

 

De kandidaat 
ovelegt met de 

vakdocent

De kandidaat vult 
het formulier 

volledig in en tekent 
het

De ouders 
onderteken het 

formulier

De kandidaat levert 
het formulier in bij 
de vakdocent voor 

5 oktober

De vakdocent 
tekent voor akkoord 

en levert het 
formulier in bij de 

administratie

De administratie 
contoleert het 

rapport en/of de 
verklaring

De administratie 
geeft toezeggingen 
en afwijzingen door 

aan de mentor

De mentor 
informeert de 

kandidaat



Toelichting: 

 Een kandidaat met dyslexie heeft bij schriftelijke toetsen altijd recht op een verlenging van 

de tijd met 15 minuten.  Bij toetsen van 90 minuten of langer is de  verlenging van de tijd  

30 minuten.   

 Een kandidaat met dyscalculie heeft recht op een verlenging van de tijd met 30 minuten  

(15 minuten bij een toets van één lesuur) bij de vakken wiskunde, economie, natuurkunde en 

scheikunde.  

 Voor alle andere voorzieningen worden individuele afspraken gemaakt.  

 In alle gevallen geldt dat locaties en tijden van toetsen af kunnen wijken van het reguliere 

rooster. 

Geef hier aan waarom de voorziening aangevraagd wordt: 

Aard van de beperking Onderbouwing 
(meerdere antwoorden mogelijk) 

□ Dyslectisch 
□ Dyscalculisch 
□ blind/slechtziend 
□ kleurenblind 
□ doof/slechthorend 
□ motorisch gehandicapt 
□ tijdelijk gehandicapt 
□ psychisch gehandicapt 
□ overig, namelijk:  

 

□ deskundigenrapport aanwezig 
□ medische verklaring aanwezig 
 

 
Ondertekening 

Aangevraagde voorzieningen zijn niet vrijblijvend. Door dit formulier te ondertekenen geeft de 

kandidaat aan akkoord te gaan met locaties en tijden die af kunnen wijken van het reguliere rooster. 

Wanneer een kandidaat niet langer gebruik wil maken van een voorziening is toestemming vooraf 

van de examencommissie noodzakelijk. 

 
 
 
 
handtekening kandidaat 
datum: 

 
 
 
 
handtekening ouder 
datum: 

 
 
 
 
handtekening vakdocent 
Datum: 

 

  



Aanvraagformulier afwijkende wijze examinering 
Schooljaar 2020-2021 

 

 
Naam kandidaat:      Klas: T4A/T4B 
 
Naam vakdocent:      Vak: Engels 
 

 
Voor een goede gang van zaken is het van belang dat de kandidaat met zijn of haar vakdocent per 

toets bekijkt of het zinvol en toegestaan is om het examen op een afwijkende wijze te maken. Om 

misverstanden te voorkomen moet er ieder jaar, per vak, een formulier ingevuld worden. Een 

afwijkende wijze van examinering is alleen mogelijk als de aanvraag onderbouwd kan worden met 

een deskundigenrapport en/of een medische verklaring. 

De procedure ziet er als volgt uit: 

 

 

Aan kandidaten die eerder een verklaring bij school hebben ingeleverd, waardoor zij recht hebben op 

extra tijd, wordt automatisch extra tijd toegewezen. Hier is geen nieuwe aanvraag voor nodig.  

Vul hier in welke voorzieningen er aangevraagd worden: 

 Gewenste voorziening 
(meerdere antwoorden mogelijk) 

toetsweek 1 
MO Spreekvaardigheid (n.v.t.) 

□ anders, namelijk:  
 
 

toetsweek 2 
SE Luistervaardigheid  (n.v.t.) 
SE Schrijfvaardigheid 

□ verlenging tijd met 30 minuten 
□ gebruik tekstverwerker 
□ anders, namelijk:  
Let op: dyslectische leerlingen gebruiken bij het SE 
Schrijfvaardigheid een tekstverwerker, hiervoor is geen 
formulier nodig. 

toetsweek 3 
SE Leesvaardigheid 

□ verlenging tijd met 30 minuten 
□ gebruik tekstverwerker 
□ anders, namelijk:  
 

toetsweek 4 /  
Centraal Examen 

□ verlenging tijd met 30 minuten 
□ gebruik tekstverwerker 
□ anders, namelijk:  
 

De kandidaat 
ovelegt met de 

vakdocent

De kandidaat vult 
het formulier 

volledig in en tekent 
het

De ouders 
onderteken het 

formulier

De kandidaat levert 
het formulier in bij 
de vakdocent voor 

5 oktober

De vakdocent 
tekent voor akkoord 

en levert het 
formulier in bij de 

administratie

De administratie 
contoleert het 

rapport en/of de 
verklaring

De administratie 
geeft toezeggingen 
en afwijzingen door 

aan de mentor

De mentor 
informeert de 

kandidaat



Toelichting: 

 Een kandidaat met dyslexie heeft bij schriftelijke toetsen altijd recht op een verlenging van 

de tijd met 15 minuten.  Bij toetsen van 90 minuten of langer is de  verlenging van de tijd  

30 minuten.   

 Een kandidaat met dyscalculie heeft recht op een verlenging van de tijd met 30 minuten  

(15 minuten bij een toets van één lesuur) bij de vakken wiskunde, economie, natuurkunde en 

scheikunde.  

 Voor alle andere voorzieningen worden individuele afspraken gemaakt.  

 In alle gevallen geldt dat locaties en tijden van toetsen af kunnen wijken van het reguliere 

rooster. 

Geef hier aan waarom de voorziening aangevraagd wordt: 

Aard van de beperking Onderbouwing 
(meerdere antwoorden mogelijk) 

□ Dyslectisch 
□ Dyscalculisch 
□ blind/slechtziend 
□ kleurenblind 
□ doof/slechthorend 
□ motorisch gehandicapt 
□ tijdelijk gehandicapt 
□ psychisch gehandicapt 
□ overig, namelijk:  

 

□ deskundigenrapport aanwezig 
□ medische verklaring aanwezig 
 

 
Ondertekening 

Aangevraagde voorzieningen zijn niet vrijblijvend. Door dit formulier te ondertekenen geeft de 

kandidaat aan akkoord te gaan met locaties en tijden die af kunnen wijken van het reguliere rooster. 

Wanneer een kandidaat niet langer gebruik wil maken van een voorziening is toestemming vooraf 

van de examencommissie noodzakelijk. 

 
 
 
 
handtekening kandidaat 
datum: 

 
 
 
 
handtekening ouder 
datum: 

 
 
 
 
handtekening vakdocent 
Datum: 

 

  



Aanvraagformulier afwijkende wijze examinering 
Schooljaar 2020-2021 

 

 
Naam kandidaat:      Klas: T4A/T4B 
 
Naam vakdocent:      Vak: Frans 
 

 
Voor een goede gang van zaken is het van belang dat de kandidaat met zijn of haar vakdocent per 

toets bekijkt of het zinvol en toegestaan is om het examen op een afwijkende wijze te maken. Om 

misverstanden te voorkomen moet er ieder jaar, per vak, een formulier ingevuld worden. Een 

afwijkende wijze van examinering is alleen mogelijk als de aanvraag onderbouwd kan worden met 

een deskundigenrapport en/of een medische verklaring. 

De procedure ziet er als volgt uit: 

 

Aan kandidaten die eerder een verklaring bij school hebben ingeleverd, waardoor zij recht hebben op 

extra tijd, wordt automatisch extra tijd toegewezen. Hier is geen nieuwe aanvraag voor nodig.  

Vul hier in welke voorzieningen er aangevraagd worden: 

 Gewenste voorziening 
(meerdere antwoorden mogelijk) 

toetsweek 1 
SE Basisvaardigheden 

□ verlenging tijd met 30 minuten 
□ gebruik tekstverwerker 
□ anders, namelijk:  
Let op: dyslectische leerlingen gebruiken bij dit SE een 
tekstverwerker, hiervoor is geen formulier nodig. 

toetsweek 2 
SE Schrijfvaardigheid 
SE Luistervaardigheid (n.v.t.) 
 

□ verlenging tijd met 30 minuten 
□ gebruik tekstverwerker 
□ anders, namelijk:  
Let op: dyslectische leerlingen gebruiken bij het SE 
Schrijfvaardigheid een tekstverwerker, hiervoor is geen 
formulier nodig. 

toetsweek 3 
SE Leesvaardigheid 
MO Mondeling (n.v.t.) 

□ verlenging tijd met 30 minuten 
□ gebruik tekstverwerker 
□ anders, namelijk:  
 

toetsweek 4 /  
Centraal Examen 

□ verlenging tijd met 30 minuten 
□ gebruik tekstverwerker 
□ anders, namelijk:  

De kandidaat 
ovelegt met de 

vakdocent

De kandidaat vult 
het formulier 

volledig in en tekent 
het

De ouders 
onderteken het 

formulier

De kandidaat levert 
het formulier in bij 
de vakdocent voor 

5 oktober

De vakdocent 
tekent voor akkoord 

en levert het 
formulier in bij de 

administratie

De administratie 
contoleert het 

rapport en/of de 
verklaring

De administratie 
geeft toezeggingen 
en afwijzingen door 

aan de mentor

De mentor 
informeert de 

kandidaat



Toelichting: 

 Een kandidaat met dyslexie heeft bij schriftelijke toetsen altijd recht op een verlenging van 

de tijd met 15 minuten.  Bij toetsen van 90 minuten of langer is de  verlenging van de tijd  

30 minuten.   

 Een kandidaat met dyscalculie heeft recht op een verlenging van de tijd met 30 minuten  

(15 minuten bij een toets van één lesuur) bij de vakken wiskunde, economie, natuurkunde en 

scheikunde.  

 Voor alle andere voorzieningen worden individuele afspraken gemaakt.  

 In alle gevallen geldt dat locaties en tijden van toetsen af kunnen wijken van het reguliere 

rooster. 

Geef hier aan waarom de voorziening aangevraagd wordt: 

Aard van de beperking Onderbouwing 
(meerdere antwoorden mogelijk) 

□ Dyslectisch 
□ Dyscalculisch 
□ blind/slechtziend 
□ kleurenblind 
□ doof/slechthorend 
□ motorisch gehandicapt 
□ tijdelijk gehandicapt 
□ psychisch gehandicapt 
□ overig, namelijk:  

 

□ deskundigenrapport aanwezig 
□ medische verklaring aanwezig 
 

 
Ondertekening 

Aangevraagde voorzieningen zijn niet vrijblijvend. Door dit formulier te ondertekenen geeft de 

kandidaat aan akkoord te gaan met locaties en tijden die af kunnen wijken van het reguliere rooster. 

Wanneer een kandidaat niet langer gebruik wil maken van een voorziening is toestemming vooraf 

van de examencommissie noodzakelijk. 

 
 
 
 
handtekening kandidaat 
datum: 

 
 
 
 
handtekening ouder 
datum: 

 
 
 
 
handtekening vakdocent 
Datum: 

 

  



Aanvraagformulier afwijkende wijze examinering 
Schooljaar 2020-2021 

 

 
Naam kandidaat:      Klas: T4A/T4B 
 
Naam vakdocent:      Vak: Geschiedenis 
 

 
Voor een goede gang van zaken is het van belang dat de kandidaat met zijn of haar vakdocent per 

toets bekijkt of het zinvol en toegestaan is om het examen op een afwijkende wijze te maken. Om 

misverstanden te voorkomen moet er ieder jaar, per vak, een formulier ingevuld worden. Een 

afwijkende wijze van examinering is alleen mogelijk als de aanvraag onderbouwd kan worden met 

een deskundigenrapport en/of een medische verklaring. 

De procedure ziet er als volgt uit: 

 

 

Aan kandidaten die eerder een verklaring bij school hebben ingeleverd, waardoor zij recht hebben op 

extra tijd, wordt automatisch extra tijd toegewezen. Hier is geen nieuwe aanvraag voor nodig.  

Vul hier in welke voorzieningen er aangevraagd worden: 

 Gewenste voorziening 
(meerdere antwoorden mogelijk) 

toetsweek 1 
SE Staatsinrichting en 
historisch overzicht 20e en 21e 
eeuw 

□ verlenging tijd met 30 minuten 
□ gebruik tekstverwerker 
□ anders, namelijk:  
 

toetsweek 2 
SE Historisch overzicht 20e en 
21e eeuw 

□ verlenging tijd met 30 minuten 
□ gebruik tekstverwerker 
□ anders, namelijk:  
 

toetsweek 3 
SE Staatsinrichting en 20e en 
21e eeuw 

□ verlenging tijd met 30 minuten 
□ gebruik tekstverwerker 
□ anders, namelijk:  
 

toetsweek 4 /  
Centraal Examen 

□ verlenging tijd met 30 minuten 
□ gebruik tekstverwerker 
□ anders, namelijk:  
 

 

De kandidaat 
ovelegt met de 

vakdocent

De kandidaat vult 
het formulier 

volledig in en tekent 
het

De ouders 
onderteken het 

formulier

De kandidaat levert 
het formulier in bij 
de vakdocent voor 

5 oktober

De vakdocent 
tekent voor akkoord 

en levert het 
formulier in bij de 

administratie

De administratie 
contoleert het 

rapport en/of de 
verklaring

De administratie 
geeft toezeggingen 
en afwijzingen door 

aan de mentor

De mentor 
informeert de 

kandidaat



Toelichting: 

 Een kandidaat met dyslexie heeft bij schriftelijke toetsen altijd recht op een verlenging van 

de tijd met 15 minuten.  Bij toetsen van 90 minuten of langer is de  verlenging van de tijd  

30 minuten.   

 Een kandidaat met dyscalculie heeft recht op een verlenging van de tijd met 30 minuten  

(15 minuten bij een toets van één lesuur) bij de vakken wiskunde, economie, natuurkunde en 

scheikunde.  

 Voor alle andere voorzieningen worden individuele afspraken gemaakt.  

 In alle gevallen geldt dat locaties en tijden van toetsen af kunnen wijken van het reguliere 

rooster. 

Geef hier aan waarom de voorziening aangevraagd wordt: 

Aard van de beperking Onderbouwing 
(meerdere antwoorden mogelijk) 

□ Dyslectisch 
□ Dyscalculisch 
□ blind/slechtziend 
□ kleurenblind 
□ doof/slechthorend 
□ motorisch gehandicapt 
□ tijdelijk gehandicapt 
□ psychisch gehandicapt 
□ overig, namelijk:  

 

□ deskundigenrapport aanwezig 
□ medische verklaring aanwezig 
 

 
Ondertekening 

Aangevraagde voorzieningen zijn niet vrijblijvend. Door dit formulier te ondertekenen geeft de 

kandidaat aan akkoord te gaan met locaties en tijden die af kunnen wijken van het reguliere rooster. 

Wanneer een kandidaat niet langer gebruik wil maken van een voorziening is toestemming vooraf 

van de examencommissie noodzakelijk. 

 
 
 
 
handtekening kandidaat 
datum: 

 
 
 
 
handtekening ouder 
datum: 

 
 
 
 
handtekening vakdocent 
Datum: 

 

 

 

 

 



Aanvraagformulier afwijkende wijze examinering 
Schooljaar 2020-2021 

 

 
Naam kandidaat:      Klas: T4A/T4B 
 
Naam vakdocent:      Vak: Muziek 
 

 
Voor een goede gang van zaken is het van belang dat de kandidaat met zijn of haar vakdocent per 

toets bekijkt of het zinvol en toegestaan is om het examen op een afwijkende wijze te maken. Om 

misverstanden te voorkomen moet er ieder jaar, per vak, een formulier ingevuld worden. Een 

afwijkende wijze van examinering is alleen mogelijk als de aanvraag onderbouwd kan worden met 

een deskundigenrapport en/of een medische verklaring. 

De procedure ziet er als volgt uit: 

 

 

Aan kandidaten die eerder een verklaring bij school hebben ingeleverd, waardoor zij recht hebben op 

extra tijd, wordt automatisch extra tijd toegewezen. Hier is geen nieuwe aanvraag voor nodig.  

Vul hier in welke voorzieningen er aangevraagd worden: 

 Gewenste voorziening 
(meerdere antwoorden mogelijk) 

toetsweek 1 
Tentamen 1 

□ verlenging tijd met 30 minuten 
□ gebruik tekstverwerker 
□ anders, namelijk:  
 

toetsweek 2 
Tentamen 2 

□ verlenging tijd met 30 minuten 
□ gebruik tekstverwerker 
□ anders, namelijk:  
 

toetsweek 3 
Tentamen 3 

□ verlenging tijd met 30 minuten 
□ gebruik tekstverwerker 
□ anders, namelijk:  
 

toetsweek 4 /  
Centraal Examen 

□ verlenging tijd met 30 minuten 
□ gebruik tekstverwerker 
□ anders, namelijk:  
 

 

De kandidaat 
ovelegt met de 

vakdocent

De kandidaat vult 
het formulier 

volledig in en tekent 
het

De ouders 
onderteken het 

formulier

De kandidaat levert 
het formulier in bij 
de vakdocent voor 

5 oktober

De vakdocent 
tekent voor akkoord 

en levert het 
formulier in bij de 

administratie

De administratie 
contoleert het 

rapport en/of de 
verklaring

De administratie 
geeft toezeggingen 
en afwijzingen door 

aan de mentor

De mentor 
informeert de 

kandidaat



Toelichting: 

 Een kandidaat met dyslexie heeft bij schriftelijke toetsen altijd recht op een verlenging van 

de tijd met 15 minuten.  Bij toetsen van 90 minuten of langer is de  verlenging van de tijd  

30 minuten.   

 Een kandidaat met dyscalculie heeft recht op een verlenging van de tijd met 30 minuten  

(15 minuten bij een toets van één lesuur) bij de vakken wiskunde, economie, natuurkunde en 

scheikunde.  

 Voor alle andere voorzieningen worden individuele afspraken gemaakt.  

 In alle gevallen geldt dat locaties en tijden van toetsen af kunnen wijken van het reguliere 

rooster. 

Geef hier aan waarom de voorziening aangevraagd wordt: 

Aard van de beperking Onderbouwing 
(meerdere antwoorden mogelijk) 

□ Dyslectisch 
□ Dyscalculisch 
□ blind/slechtziend 
□ kleurenblind 
□ doof/slechthorend 
□ motorisch gehandicapt 
□ tijdelijk gehandicapt 
□ psychisch gehandicapt 
□ overig, namelijk:  

 

□ deskundigenrapport aanwezig 
□ medische verklaring aanwezig 
 

 
Ondertekening 

Aangevraagde voorzieningen zijn niet vrijblijvend. Door dit formulier te ondertekenen geeft de 

kandidaat aan akkoord te gaan met locaties en tijden die af kunnen wijken van het reguliere rooster. 

Wanneer een kandidaat niet langer gebruik wil maken van een voorziening is toestemming vooraf 

van de examencommissie noodzakelijk. 

 
 
 
 
handtekening kandidaat 
datum: 

 
 
 
 
handtekening ouder 
datum: 

 
 
 
 
handtekening vakdocent 
Datum: 

 

 

  



Aanvraagformulier afwijkende wijze examinering 
Schooljaar 2020-2021 

 

 
Naam kandidaat:      Klas: T4A/T4B 
 
Naam vakdocent:      Vak: Nask-I 
 

 
Voor een goede gang van zaken is het van belang dat de kandidaat met zijn of haar vakdocent per 

toets bekijkt of het zinvol en toegestaan is om het examen op een afwijkende wijze te maken. Om 

misverstanden te voorkomen moet er ieder jaar, per vak, een formulier ingevuld worden. Een 

afwijkende wijze van examinering is alleen mogelijk als de aanvraag onderbouwd kan worden met 

een deskundigenrapport en/of een medische verklaring. 

De procedure ziet er als volgt uit: 

 

 

Aan kandidaten die eerder een verklaring bij school hebben ingeleverd, waardoor zij recht hebben op 

extra tijd, wordt automatisch extra tijd toegewezen. Hier is geen nieuwe aanvraag voor nodig.  

Vul hier in welke voorzieningen er aangevraagd worden: 

 Gewenste voorziening 
(meerdere antwoorden mogelijk) 

toetsweek 1 
SE Tentamen 1 
 

□ verlenging tijd met 30 minuten 
□ gebruik tekstverwerker 
□ anders, namelijk:  
 

toetsweek 2 
SE Tentamen 2 

□ verlenging tijd met 30 minuten 
□ gebruik tekstverwerker 
□ anders, namelijk:  
 

toetsweek 3 
SE Tentamen 3 

□ verlenging tijd met 30 minuten 
□ gebruik tekstverwerker 
□ anders, namelijk:  
 

toetsweek 4 /  
Centraal Examen 

□ verlenging tijd met 30 minuten 
□ gebruik tekstverwerker 
□ anders, namelijk:  
 

 

De kandidaat 
ovelegt met de 

vakdocent

De kandidaat vult 
het formulier 

volledig in en tekent 
het

De ouders 
onderteken het 

formulier

De kandidaat levert 
het formulier in bij 
de vakdocent voor 

5 oktober

De vakdocent 
tekent voor akkoord 

en levert het 
formulier in bij de 

administratie

De administratie 
contoleert het 

rapport en/of de 
verklaring

De administratie 
geeft toezeggingen 
en afwijzingen door 

aan de mentor

De mentor 
informeert de 

kandidaat



Toelichting: 

 Een kandidaat met dyslexie heeft bij schriftelijke toetsen altijd recht op een verlenging van 

de tijd met 15 minuten.  Bij toetsen van 90 minuten of langer is de  verlenging van de tijd  

30 minuten.   

 Een kandidaat met dyscalculie heeft recht op een verlenging van de tijd met 30 minuten  

(15 minuten bij een toets van één lesuur) bij de vakken wiskunde, economie, natuurkunde en 

scheikunde.  

 Voor alle andere voorzieningen worden individuele afspraken gemaakt.  

 In alle gevallen geldt dat locaties en tijden van toetsen af kunnen wijken van het reguliere 

rooster. 

Geef hier aan waarom de voorziening aangevraagd wordt: 

Aard van de beperking Onderbouwing 
(meerdere antwoorden mogelijk) 

□ Dyslectisch 
□ Dyscalculisch 
□ blind/slechtziend 
□ kleurenblind 
□ doof/slechthorend 
□ motorisch gehandicapt 
□ tijdelijk gehandicapt 
□ psychisch gehandicapt 
□ overig, namelijk:  

 

□ deskundigenrapport aanwezig 
□ medische verklaring aanwezig 
 

 
Ondertekening 

Aangevraagde voorzieningen zijn niet vrijblijvend. Door dit formulier te ondertekenen geeft de 

kandidaat aan akkoord te gaan met locaties en tijden die af kunnen wijken van het reguliere rooster. 

Wanneer een kandidaat niet langer gebruik wil maken van een voorziening is toestemming vooraf 

van de examencommissie noodzakelijk. 

 
 
 
 
handtekening kandidaat 
datum: 

 
 
 
 
handtekening ouder 
datum: 

 
 
 
 
handtekening vakdocent 
Datum: 

 

  



Aanvraagformulier afwijkende wijze examinering 
Schooljaar 2020-2021 

 

 
Naam kandidaat:      Klas: T4A/T4B 
 
Naam vakdocent:      Vak: Nask-II 
 

 
Voor een goede gang van zaken is het van belang dat de kandidaat met zijn of haar vakdocent per 

toets bekijkt of het zinvol en toegestaan is om het examen op een afwijkende wijze te maken. Om 

misverstanden te voorkomen moet er ieder jaar, per vak, een formulier ingevuld worden. Een 

afwijkende wijze van examinering is alleen mogelijk als de aanvraag onderbouwd kan worden met 

een deskundigenrapport en/of een medische verklaring. 

De procedure ziet er als volgt uit: 

 

 

Aan kandidaten die eerder een verklaring bij school hebben ingeleverd, waardoor zij recht hebben op 

extra tijd, wordt automatisch extra tijd toegewezen. Hier is geen nieuwe aanvraag voor nodig.  

Vul hier in welke voorzieningen er aangevraagd worden: 

 Gewenste voorziening 
(meerdere antwoorden mogelijk) 

toetsweek 1 
SE Tentamen 1 
 

□ verlenging tijd met 30 minuten 
□ gebruik tekstverwerker 
□ anders, namelijk:  
 

toetsweek 2 
SE Tentamen 2 

□ verlenging tijd met 30 minuten 
□ gebruik tekstverwerker 
□ anders, namelijk:  
 

toetsweek 3 
SE Tentamen 3 
PO Practicum (n.v.t.) 

□ verlenging tijd met 30 minuten 
□ gebruik tekstverwerker 
□ anders, namelijk:  
 

toetsweek 4 /  
Centraal Examen 

□ verlenging tijd met 30 minuten 
□ gebruik tekstverwerker 
□ anders, namelijk:  
 

 

De kandidaat 
ovelegt met de 

vakdocent

De kandidaat vult 
het formulier 

volledig in en tekent 
het

De ouders 
onderteken het 

formulier

De kandidaat levert 
het formulier in bij 
de vakdocent voor 

5 oktober

De vakdocent 
tekent voor akkoord 

en levert het 
formulier in bij de 

administratie

De administratie 
contoleert het 

rapport en/of de 
verklaring

De administratie 
geeft toezeggingen 
en afwijzingen door 

aan de mentor

De mentor 
informeert de 

kandidaat



Toelichting: 

 Een kandidaat met dyslexie heeft bij schriftelijke toetsen altijd recht op een verlenging van 

de tijd met 15 minuten.  Bij toetsen van 90 minuten of langer is de  verlenging van de tijd  

30 minuten.   

 Een kandidaat met dyscalculie heeft recht op een verlenging van de tijd met 30 minuten  

(15 minuten bij een toets van één lesuur) bij de vakken wiskunde, economie, natuurkunde en 

scheikunde.  

 Voor alle andere voorzieningen worden individuele afspraken gemaakt.  

 In alle gevallen geldt dat locaties en tijden van toetsen af kunnen wijken van het reguliere 

rooster. 

Geef hier aan waarom de voorziening aangevraagd wordt: 

Aard van de beperking Onderbouwing 
(meerdere antwoorden mogelijk) 

□ Dyslectisch 
□ Dyscalculisch 
□ blind/slechtziend 
□ kleurenblind 
□ doof/slechthorend 
□ motorisch gehandicapt 
□ tijdelijk gehandicapt 
□ psychisch gehandicapt 
□ overig, namelijk:  

 

□ deskundigenrapport aanwezig 
□ medische verklaring aanwezig 
 

 
Ondertekening 

Aangevraagde voorzieningen zijn niet vrijblijvend. Door dit formulier te ondertekenen geeft de 

kandidaat aan akkoord te gaan met locaties en tijden die af kunnen wijken van het reguliere rooster. 

Wanneer een kandidaat niet langer gebruik wil maken van een voorziening is toestemming vooraf 

van de examencommissie noodzakelijk. 

 
 
 
 
handtekening kandidaat 
datum: 

 
 
 
 
handtekening ouder 
datum: 

 
 
 
 
handtekening vakdocent 
Datum: 

 

  



Aanvraagformulier afwijkende wijze examinering 
Schooljaar 2020-2021 

 

 
Naam kandidaat:      Klas: T4A/T4B 
 
Naam vakdocent:      Vak: Nederlands 
 

 
Voor een goede gang van zaken is het van belang dat de kandidaat met zijn of haar vakdocent per 

toets bekijkt of het zinvol en toegestaan is om het examen op een afwijkende wijze te maken. Om 

misverstanden te voorkomen moet er ieder jaar, per vak, een formulier ingevuld worden. Een 

afwijkende wijze van examinering is alleen mogelijk als de aanvraag onderbouwd kan worden met 

een deskundigenrapport en/of een medische verklaring. 

De procedure ziet er als volgt uit: 

 

Aan kandidaten die eerder een verklaring bij school hebben ingeleverd, waardoor zij recht hebben op 

extra tijd, wordt automatisch extra tijd toegewezen. Hier is geen nieuwe aanvraag voor nodig.  

Vul hier in welke voorzieningen er aangevraagd worden: 

 Gewenste voorziening 
(meerdere antwoorden mogelijk) 

toetsweek 1 
Presentatie taalbeschouwing (n.v.t.) 

□ anders, namelijk:  
 

toetsweek 2 
SE Kijk- en Luistertoets (n.v.t.) 
SE Spellen en formuleren 

□ verlenging tijd met 30 minuten 
□ gebruik tekstverwerker  
□ anders, namelijk:  
Let op: dyslectische leerlingen gebruiken bij het SE 
Spellen en formuleren een tekstverwerker, hiervoor is 
geen formulier nodig. 

toetsweek 3 
SE Schrijfvaardigheid betoog 

□ verlenging tijd met 30 minuten 
□ gebruik tekstverwerker 
□ anders, namelijk:  
Let op: dyslectische leerlingen gebruiken bij dit SE een 
tekstverwerker, hiervoor is geen formulier nodig. 

toetsweek 4 /  
Centraal Examen 

□ verlenging tijd met 30 minuten 
□ gebruik tekstverwerker 
□ anders, namelijk:  
Let op: dyslectische leerlingen gebruiken bij dit CE een 
tekstverwerker, hiervoor is geen formulier nodig. 

De kandidaat 
ovelegt met de 

vakdocent

De kandidaat vult 
het formulier 

volledig in en tekent 
het

De ouders 
onderteken het 

formulier

De kandidaat levert 
het formulier in bij 
de vakdocent voor 

5 oktober

De vakdocent 
tekent voor akkoord 

en levert het 
formulier in bij de 

administratie

De administratie 
contoleert het 

rapport en/of de 
verklaring

De administratie 
geeft toezeggingen 
en afwijzingen door 

aan de mentor

De mentor 
informeert de 

kandidaat



Toelichting: 

 Een kandidaat met dyslexie heeft bij schriftelijke toetsen altijd recht op een verlenging van 

de tijd met 15 minuten.  Bij toetsen van 90 minuten of langer is de  verlenging van de tijd  

30 minuten.   

 Een kandidaat met dyscalculie heeft recht op een verlenging van de tijd met 30 minuten  

(15 minuten bij een toets van één lesuur) bij de vakken wiskunde, economie, natuurkunde en 

scheikunde.  

 Voor alle andere voorzieningen worden individuele afspraken gemaakt.  

 In alle gevallen geldt dat locaties en tijden van toetsen af kunnen wijken van het reguliere 

rooster. 

Geef hier aan waarom de voorziening aangevraagd wordt: 

Aard van de beperking Onderbouwing 
(meerdere antwoorden mogelijk) 

□ Dyslectisch 
□ Dyscalculisch 
□ blind/slechtziend 
□ kleurenblind 
□ doof/slechthorend 
□ motorisch gehandicapt 
□ tijdelijk gehandicapt 
□ psychisch gehandicapt 
□ overig, namelijk:  

 

□ deskundigenrapport aanwezig 
□ medische verklaring aanwezig 
 

 
Ondertekening 

Aangevraagde voorzieningen zijn niet vrijblijvend. Door dit formulier te ondertekenen geeft de 

kandidaat aan akkoord te gaan met locaties en tijden die af kunnen wijken van het reguliere rooster. 

Wanneer een kandidaat niet langer gebruik wil maken van een voorziening is toestemming vooraf 

van de examencommissie noodzakelijk. 

 
 
 
 
handtekening kandidaat 
datum: 

 
 
 
 
handtekening ouder 
datum: 

 
 
 
 
handtekening vakdocent 
Datum: 

 

 

 

 

 



Aanvraagformulier afwijkende wijze examinering 
Schooljaar 2020-2021 

 

 
Naam kandidaat:      Klas: T4A/T4B 
 
Naam vakdocent:      Vak: Tehatex/Kunstbeschouwing 
 

 
Voor een goede gang van zaken is het van belang dat de kandidaat met zijn of haar vakdocent per 

toets bekijkt of het zinvol en toegestaan is om het examen op een afwijkende wijze te maken. Om 

misverstanden te voorkomen moet er ieder jaar, per vak, een formulier ingevuld worden. Een 

afwijkende wijze van examinering is alleen mogelijk als de aanvraag onderbouwd kan worden met 

een deskundigenrapport en/of een medische verklaring. 

De procedure ziet er als volgt uit: 

 

 

Aan kandidaten die eerder een verklaring bij school hebben ingeleverd, waardoor zij recht hebben op 

extra tijd, wordt automatisch extra tijd toegewezen. Hier is geen nieuwe aanvraag voor nodig.  

Vul hier in welke voorzieningen er aangevraagd worden: 

 Gewenste voorziening 
(meerdere antwoorden mogelijk) 

toetsweek 1 
Tentamen 1 
 

□ verlenging tijd met 30 minuten 
□ gebruik tekstverwerker 
□ anders, namelijk:  
 

toetsweek 2 
Tentamen 2 
 

□ verlenging tijd met 30 minuten 
□ gebruik tekstverwerker 
□ anders, namelijk:  
 

toetsweek 3 
Tentamen 3 

□ verlenging tijd met 30 minuten 
□ gebruik tekstverwerker 
□ anders, namelijk:  
 

toetsweek 4 /  
Centraal Examen 

□ verlenging tijd met 30 minuten 
□ gebruik tekstverwerker 
□ anders, namelijk:  
 

 

De kandidaat 
ovelegt met de 

vakdocent

De kandidaat vult 
het formulier 

volledig in en tekent 
het

De ouders 
onderteken het 

formulier

De kandidaat levert 
het formulier in bij 
de vakdocent voor 

5 oktober

De vakdocent 
tekent voor akkoord 

en levert het 
formulier in bij de 

administratie

De administratie 
contoleert het 

rapport en/of de 
verklaring

De administratie 
geeft toezeggingen 
en afwijzingen door 

aan de mentor

De mentor 
informeert de 

kandidaat



Toelichting: 

 Een kandidaat met dyslexie heeft bij schriftelijke toetsen altijd recht op een verlenging van 

de tijd met 15 minuten.  Bij toetsen van 90 minuten of langer is de  verlenging van de tijd  

30 minuten.   

 Een kandidaat met dyscalculie heeft recht op een verlenging van de tijd met 30 minuten  

(15 minuten bij een toets van één lesuur) bij de vakken wiskunde, economie, natuurkunde en 

scheikunde.  

 Voor alle andere voorzieningen worden individuele afspraken gemaakt.  

 In alle gevallen geldt dat locaties en tijden van toetsen af kunnen wijken van het reguliere 

rooster. 

Geef hier aan waarom de voorziening aangevraagd wordt: 

Aard van de beperking Onderbouwing 
(meerdere antwoorden mogelijk) 

□ Dyslectisch 
□ Dyscalculisch 
□ blind/slechtziend 
□ kleurenblind 
□ doof/slechthorend 
□ motorisch gehandicapt 
□ tijdelijk gehandicapt 
□ psychisch gehandicapt 
□ overig, namelijk:  

 

□ deskundigenrapport aanwezig 
□ medische verklaring aanwezig 
 

 
Ondertekening 

Aangevraagde voorzieningen zijn niet vrijblijvend. Door dit formulier te ondertekenen geeft de 

kandidaat aan akkoord te gaan met locaties en tijden die af kunnen wijken van het reguliere rooster. 

Wanneer een kandidaat niet langer gebruik wil maken van een voorziening is toestemming vooraf 

van de examencommissie noodzakelijk. 

 
 
 
 
handtekening kandidaat 
datum: 

 
 
 
 
handtekening ouder 
datum: 

 
 
 
 
handtekening vakdocent 
Datum: 

 

 

  



Aanvraagformulier afwijkende wijze examinering 
Schooljaar 2020-2021 

 

 
Naam kandidaat:      Klas: T4A/T4B 
 
Naam vakdocent:      Vak: Wiskunde 
 

 
Voor een goede gang van zaken is het van belang dat de kandidaat met zijn of haar vakdocent per 

toets bekijkt of het zinvol en toegestaan is om het examen op een afwijkende wijze te maken. Om 

misverstanden te voorkomen moet er ieder jaar, per vak, een formulier ingevuld worden. Een 

afwijkende wijze van examinering is alleen mogelijk als de aanvraag onderbouwd kan worden met 

een deskundigenrapport en/of een medische verklaring. 

De procedure ziet er als volgt uit: 

 

 

Aan kandidaten die eerder een verklaring bij school hebben ingeleverd, waardoor zij recht hebben op 

extra tijd, wordt automatisch extra tijd toegewezen. Hier is geen nieuwe aanvraag voor nodig.  

Vul hier in welke voorzieningen er aangevraagd worden: 

 Gewenste voorziening 
(meerdere antwoorden mogelijk) 

toetsweek 1 
SE Tentamen 1 

□ verlenging tijd met 30 minuten 
□ gebruik tekstverwerker 
□ anders, namelijk:  
 

toetsweek 2 
SE Tentamen 2 

□ verlenging tijd met 30 minuten 
□ gebruik tekstverwerker 
□ anders, namelijk:  
 

toetsweek 3 
SE Tentamen 3 

□ verlenging tijd met 30 minuten 
□ gebruik tekstverwerker 
□ anders, namelijk:  
 

toetsweek 4 /  
Centraal Examen 

□ verlenging tijd met 30 minuten 
□ gebruik tekstverwerker 
□ anders, namelijk:  
 

 

De kandidaat 
ovelegt met de 

vakdocent

De kandidaat vult 
het formulier 

volledig in en tekent 
het

De ouders 
onderteken het 

formulier

De kandidaat levert 
het formulier in bij 
de vakdocent voor 

5 oktober

De vakdocent 
tekent voor akkoord 

en levert het 
formulier in bij de 

administratie

De administratie 
contoleert het 

rapport en/of de 
verklaring

De administratie 
geeft toezeggingen 
en afwijzingen door 

aan de mentor

De mentor 
informeert de 

kandidaat



Toelichting: 

 Een kandidaat met dyslexie heeft bij schriftelijke toetsen altijd recht op een verlenging van 

de tijd met 15 minuten.  Bij toetsen van 90 minuten of langer is de  verlenging van de tijd  

30 minuten.   

 Een kandidaat met dyscalculie heeft recht op een verlenging van de tijd met 30 minuten  

(15 minuten bij een toets van één lesuur) bij de vakken wiskunde, economie, natuurkunde en 

scheikunde.  

 Voor alle andere voorzieningen worden individuele afspraken gemaakt.  

 In alle gevallen geldt dat locaties en tijden van toetsen af kunnen wijken van het reguliere 

rooster. 

Geef hier aan waarom de voorziening aangevraagd wordt: 

Aard van de beperking Onderbouwing 
(meerdere antwoorden mogelijk) 

□ Dyslectisch 
□ Dyscalculisch 
□ blind/slechtziend 
□ kleurenblind 
□ doof/slechthorend 
□ motorisch gehandicapt 
□ tijdelijk gehandicapt 
□ psychisch gehandicapt 
□ overig, namelijk:  

 

□ deskundigenrapport aanwezig 
□ medische verklaring aanwezig 
 

 
Ondertekening 

Aangevraagde voorzieningen zijn niet vrijblijvend. Door dit formulier te ondertekenen geeft de 

kandidaat aan akkoord te gaan met locaties en tijden die af kunnen wijken van het reguliere rooster. 

Wanneer een kandidaat niet langer gebruik wil maken van een voorziening is toestemming vooraf 

van de examencommissie noodzakelijk. 

 
 
 
 
handtekening kandidaat 
datum: 

 
 
 
 
handtekening ouder 
datum: 

 
 
 
 
handtekening vakdocent 
Datum: 

 

  



Aanvraagformulier afwijkende wijze examinering 
Schooljaar 2020-2021 

 

 
Naam kandidaat:      Klas: T4A/T4B 
 
Naam vakdocent:      Vak:  
 

 
Voor een goede gang van zaken is het van belang dat de kandidaat met zijn of haar vakdocent per 

toets bekijkt of het zinvol en toegestaan is om het examen op een afwijkende wijze te maken. Om 

misverstanden te voorkomen moet er ieder jaar, per vak, een formulier ingevuld worden. Een 

afwijkende wijze van examinering is alleen mogelijk als de aanvraag onderbouwd kan worden met 

een deskundigenrapport en/of een medische verklaring. 

De procedure ziet er als volgt uit: 

 

 

Aan kandidaten die eerder een verklaring bij school hebben ingeleverd, waardoor zij recht hebben op 

extra tijd, wordt automatisch extra tijd toegewezen. Hier is geen nieuwe aanvraag voor nodig.  

Vul hier in welke voorzieningen er aangevraagd worden: 

 Gewenste voorziening 
(meerdere antwoorden mogelijk) 

toetsweek 1 
 

□ verlenging tijd met 30 minuten 
□ gebruik tekstverwerker 
□ anders, namelijk:  
 

toetsweek 2 
 

□ verlenging tijd met 30 minuten 
□ gebruik tekstverwerker 
□ anders, namelijk:  
 

toetsweek 3 □ verlenging tijd met 30 minuten 
□ gebruik tekstverwerker 
□ anders, namelijk:  
 

toetsweek 4 /  
Centraal Examen 

□ verlenging tijd met 30 minuten 
□ gebruik tekstverwerker 
□ anders, namelijk:  
 

 

De kandidaat 
ovelegt met de 

vakdocent

De kandidaat vult 
het formulier 

volledig in en tekent 
het

De ouders 
onderteken het 

formulier

De kandidaat levert 
het formulier in bij 
de vakdocent voor 

5 oktober

De vakdocent 
tekent voor akkoord 

en levert het 
formulier in bij de 

administratie

De administratie 
contoleert het 

rapport en/of de 
verklaring

De administratie 
geeft toezeggingen 
en afwijzingen door 

aan de mentor

De mentor 
informeert de 

kandidaat



Toelichting: 

 Een kandidaat met dyslexie heeft bij schriftelijke toetsen altijd recht op een verlenging van 

de tijd met 15 minuten.  Bij toetsen van 90 minuten of langer is de  verlenging van de tijd  

30 minuten.   

 Een kandidaat met dyscalculie heeft recht op een verlenging van de tijd met 30 minuten  

(15 minuten bij een toets van één lesuur) bij de vakken wiskunde, economie, natuurkunde en 

scheikunde.  

 Voor alle andere voorzieningen worden individuele afspraken gemaakt.  

 In alle gevallen geldt dat locaties en tijden van toetsen af kunnen wijken van het reguliere 

rooster. 

Geef hier aan waarom de voorziening aangevraagd wordt: 

Aard van de beperking Onderbouwing 
(meerdere antwoorden mogelijk) 

□ Dyslectisch 
□ Dyscalculisch 
□ blind/slechtziend 
□ kleurenblind 
□ doof/slechthorend 
□ motorisch gehandicapt 
□ tijdelijk gehandicapt 
□ psychisch gehandicapt 
□ overig, namelijk:  

 

□ deskundigenrapport aanwezig 
□ medische verklaring aanwezig 
 

 
Ondertekening 

Aangevraagde voorzieningen zijn niet vrijblijvend. Door dit formulier te ondertekenen geeft de 

kandidaat aan akkoord te gaan met locaties en tijden die af kunnen wijken van het reguliere rooster. 

Wanneer een kandidaat niet langer gebruik wil maken van een voorziening is toestemming vooraf 

van de examencommissie noodzakelijk. 

 
 
 
 
handtekening kandidaat 
datum: 

 
 
 
 
handtekening ouder 
datum: 

 
 
 
 
handtekening vakdocent 
Datum: 

 

 


