Faciliteiten voor leerlingen met dyslexie
Centrale examens 2018 Rietveld Lyceum
 Artikel 55 van het Eindexamenbesluit (septemberuitgave):
In het algemeen geldt:








De directeur meldt de aanpassingen bij school- en eindexamen tijdig bij de inspectie.
Streven van Rietveld Lyceum: december 2017 voor wat betreft het eindexamen van
2018
Er is een verklaring nodig van een door zijn beroepsgroep erkende deskundige.
Mevrouw van de Beek checkt aanwezigheid dyslexieverklaringen vooraf.
Aanpassingen bij het centraal examen moeten zijn voorafgegaan door vergelijkbare
aanpassingen in onderwijs en schoolexamen.
Leerlingen zorgen ervoor dat ze tijdig geoefend hebben met de faciliteiten
Het aanpassen van het centraal examen door de directeur is niet toegestaan. Er dient
gebruik gemaakt te worden van door de CvE geleverde aangepaste examens.
Hulpmiddelen als reken- of spellingskaarten of digitale woordenboeken zijn niet
toegestaan.

Arial 12 lettergrootte voor álle leerlingen.
Daisy cd’s ook voor Nederlands en Engels voor herexamens verkrijgbaar.

Dyslectische kandidaten:
Gangbare aanpassingen zijn: verklanking, een geschikte lettergrootte en 30 minuten langer
tijd.
1. Verklanking*:
 Rietveld Lyceum biedt:
 Auditieve ondersteuning door wmp met behulp van Diasysoftware: een
menselijke stem
(Oude proefcd’s zijn te bestellen op examens@duo.nl, Daisysoftware gratis te
downloaden via www.daisy.org/amis, oude examens bij www.cito.nl ).
 Spraaksynthese (computerstem): Claroread op het netwerk.
2. Geschikte lettergrootte:
Alle examens zijn sinds twee jaar uitgevoerd in Arial 12.
Voorbeelden op Cito.nl onder het kopje “centrale examens”
Voor kleinere letters bij grafieken en tabellen kan de examenkandidaat een leesliniaal
of leesloep gebruiken (zie www.leesletters.nl/ webwinkel ).
 Rietveld Lyceum heeft sinds enkele jaren alle proefwerken en toetsen al in
Arial 12 aangeboden. Leerlingen zijn dus al gewend aan het lettertype en zijn
hier ook positief over.
3. Tijdverlenging:
Bij centrale examens kan een half uur tijdverlenging worden toegekend aan
leerlingen met dyslexie.
 Rietveld Lyceum biedt alle leerlingen met dyslexie 30 minuten extra tijd bij
schoolexamens en bij het centraal examen.
4. Gebruik van een laptop of computer
De spellingcontrole mag door leerlingen met dyslexie worden gebruikt! Het digitale
woordenboek dient te zijn uitgeschakeld.

Terry van de Beek, dyslexiespecialist
*Er wordt naar gestreefd om de Daisysoftware bij het centraal eindexamen de komende jaren compleet te
vervangen door spraaksynthese software. Rietveld Lyceum biedt spraaksynthese software aan in de vorm van
Claroread.

