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Aanleiding  
Op de Koninklijke Scholengemeenschap (KSG) willen we recht doen aan al onze leerlingen.  
De wet op Passend Onderwijs (2014) geeft scholen de zorgplicht om leerlingen met een 
specifieke ondersteuningsbehoefte binnen school een passend aanbod te doen. Leerlingen 
met specifieke ondersteuningsbehoeften hebben soms aanpassingen nodig in de manier van 
toetsen of bij specifieke vakken, zoals lichamelijke opvoeding. Daarnaast hebben leerlingen 
recht op extra faciliteiten, bijvoorbeeld vanwege een specifieke medische of psychische/ 
psychiatrische diagnose.  
 
Incidenteel bieden we aan leerlingen uiteenlopende vormen van maatwerk aan, waarbij 
vakdocenten zelf de mogelijkheden kunnen aangeven. Wanneer het gaat om behoefte aan 
structurele aanpassingen is ons uitgangpunt dat we ons richten op wat een leerling wel kan. 
Welke mogelijkheden zijn er voor een leerling om deel te nemen aan toetsen of aan de lessen 
bewegingsonderwijs?  
 
Het ondersteuningsteam (ondersteuningscoordinator) en de examencoördinatoren hebben 
het initiatief genomen om veel voorkomende vragen en verzoeken rond het toekennen van 
faciliteiten te beschrijven. In deze handreiking beschrijven we de belangrijkste afspraken 
omtrent toetsfaciliteiten en het vak bewegingsonderwijs. Hierbij hebben we het wettelijke 
kader Inrichtingsbesluit WVO en de regels die gelden bij het Centraal Eindexamen als 
uitganspunt genomen.  
 
Apeldoorn, maart 2019 
 
Luc Ladru, namens het ondersteuningsteam 
Daan Lensink, namens de examencommissie 
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Toetsfaciliteiten  
 

a. Tijdverlenging  

Leerlingen op de KSG hebben alleen recht op tijdverlenging bij toetsen als een classificatie dit 
onderbouwt. Tijdverlenging betekent een maximale verlenging van tijd bij toetsen van 20% en 
tijdens het CSE tot maximaal 30 minuten. We hanteren hierbij de regels zoals deze ook gelden 
voor het CSE. Dit betekent dat een leerling alleen gebruik mag maken van tijdverlenging 
wanneer hij in het bezit is van een erkende verklaring. Een erkende verklaring is een dyslexie- 
of dyscalculieverklaring of een onderzoeksverslag waarin een classificatie is vastgesteld 
volgends de DSM-IV of DSM-V. Deze verklaring moet in alle gevallen ondertekend zijn door 
een GZ-psycholoog of kinder- en jeugdpsychiater en in het schooldossier zijn opgenomen.  
 

b. Dyscalculie 

Voor dyscalculie geldt dat een leerling alleen recht heeft op tijdverlenging bij toetsen waarin  
rekenvaardigheden worden gevraagd.  
 

c. Dyslexie 

Enkel leerlingen met een geldige dyslexieverklaring, ondertekend door een GZ-psycholoog  
of kinder- en jeugdpsychiater, mogen bij toetsen gebruik maken van een voorleesprogramma.  
Voorts mogen deze leerlingen, naast het recht op verlenging, gebruik maken van aan hen 
toegekende hulpmiddelen.  
 

d. Toetsen maken op een laptop 

Het uitgangspunt is dat leerlingen zoveel als mogelijk toetsen schrijven. Schrijfvaardigheid 
zien wij als een belangrijke vaardigheid ter voorbereiding op de toekomst en zien wij 
schrijfvaardigheid ondersteunend aan het leren van informatie. Het maken van toetsen op 
een laptop is voorbehouden aan leerlingen op basis van specifieke criteria. De criteria worden 
getoetst door de ondersteuningscoördinator (eventueel in overleg met de 
examencoördinator). De betreffende afdelingsleider neemt hierover de uiteindelijke 
beslissing. De school mag ook bij het CSE toestaan een leerling op een laptop te laten werken. 
Let wel, dit is geen recht, maar iets wat school, indien nodig, mag aanbieden aan een leerling. 
Het verzoek komt in dit geval van de leerling zelf én van de vakdocent. We hanteren voor het 
werken op een laptop de volgende criteria:  
 

• De leerling heeft een motorische beperking, vastgesteld door een arts, en/of  

• De leerling heeft een dusdanig onleesbaar handschrift dat docenten het werk niet  
kunnen lezen, en/of  

• De leerling wordt door zijn belemmerde schrijfvaardigheid ernstig beperkt in zijn  
werktempo.  
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Een knelpunt ontstaat bij exacte vakken. Doordat hierbij regelmatig formules geschreven  
moeten worden kost het maken van een toets op de laptop bij deze vakken vaak meer tijd  
dan het handmatig schrijven van formules en de daarbij benodigde symbolen. Daarom  
wordt er bij de exacte vakken in principe geen laptopgebruik toegekend.  Voor het overige 
gelde de criteria zoals hierboven omschreven.  
 
Een voorwaarde voor het maken van toetsen op een laptop is dat er altijd ook afspraken  
met de leerling gemaakt worden over hoe hij zijn schrijfvaardigheid wel blijft oefenen.  
 
 

 

Praktische uitvoering toetsen op een laptop 

 
Tijdens reguliere lessen werkt de leerling op een Chromebook mét 
examenaccount van school. De leerling levert zijn schoolpas in als ‘borg’ en 
accepteert daarmee de verantwoordelijkheid voor het apparaat. 
 
Tijdens toetsweken zullen er Chromebook of laptops staan in lokalen. De 
leerling logt in op het toetsaccount, waarvoor hij de inlogcodes krijgt. Voor het 
einde van de toets drukt de leerling de toets af en haalt dit op bij de printer. De 
leerling levert deze geprinte versie direct in. Tevens slaat de leerling de 
antwoorden op in de map ‘mijn documenten’. De leerling werkt in ‘kladblok’.  
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Dispensatie talen 
Leerlingen in de onderbouw kunnen alleen dispensatie ontvangen voor één van de vreemde 
talen Duits, Frans of Spaans onder de volgende voorwaarden: 

• Alle drie de vreemde talen worden in het huidige leerjaar gevolgd én 

• De leerling heeft een verklaring voor dyslexie of een andere taalstoornis én 

• Het vak word niet gekozen in een profiel in de bovenbouw 

In het bijzonder is dispensatie dus niet mogelijk in leerjaren in de onderbouw waar maar één 
of twee vreemde talen worden gevolgd, zoals bepaald in artikel 21, lid 1 van het 
inrichtingsbesluit VO. 

In de eerste drie leerjaren van havo en vwo kan door het bevoegd gezag ontheffing voor 
Frans of Duits worden verleend in de volgende gevallen (artikel 21, lid 2 en 3): 

• indien de leerling onderwijs volgt in Spaanse taal, Russische taal, Italiaanse taal, 
Arabische taal, Turkse taal of, in het vwo, Chinese taal en cultuur, 

• voor de eerste maal tot een school voor havo of een school voor vwo is toegelaten, is 
geplaatst in een hoger leerjaar dan het eerste, voordien buiten Nederland 
vergelijkbaar onderwijs heeft gevolgd, en daarbij geen of te weinig onderwijs in de 
desbetreffende taal of talen heeft gevolgd. 

Wanneer dispensatie word verleend moet de vrijgekomen studielast ingevuld worden bij één 
van de andere talen. 

Wanneer geen dispensatie kan worden verleend op grond van artikel 21, lid 2 en 3 van het 
inrichtingsbesluit VO, is het mogelijk om aanpassingen te doen in beoordeling van het vak. 
Voorwaarde is: 

• De leerling heeft voordien buiten Nederland onderwijs gevolgd en kan geen extra taal 
volgen zoals ze hebben gedaan gedurende het onderwijs op hun school in het 
buitenland of 

• De leerling heeft een verklaring voor dyslexie of een andere taalstoornis én 

• Het vak word niet gekozen in een profiel in de bovenbouw 

Door de school is besloten dat er een inspanningsverplichting moet worden vervuld door de 
leerling. De leerling volgt de lessen zoveel mogelijk bij de vakdocent, wordt formatief getoetst 
en ontvangt opdrachten gericht op landkunde, creativiteit en cultuurkunde (in Nederlandse 
taal) van de desbetreffende taal. Dit wordt door het zorgteam afgesproken met (1) de 
vakdocent, (2) examencommissie en (3) afdelingsleider en jaarlijks opnieuw bekeken met 
leerling, ouders en mentor. 

Dispensatie in de bovenbouw is alleen mogelijk voor leerlingen die vanuit het buitenland later 
zijn ingestroomd in het Nederlandse onderwijs, geen aansluitend profiel kunnen vinden in het 
vakkenpakket dat wordt aangeboden op school en in het buitenland onvoldoende onderwijs 
hebben gehad voor de betreffende vreemde taal. 
 
De school kan een leerling ontheffing verlenen voor de tweede moderne vreemde taal op het 
atheneum in de bovenbouw:   
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• aan een leerling met een stoornis die betrekking heeft op taal, of met een zintuiglijke 
beperking die effect heeft op taal,   

• aan een leerling die een andere moedertaal heeft dan Nederlands of Fries,  
• aan de "eenzijdige bèta" die het onderwijs in één van de natuurprofielen volgt en voor 

wie het volgen van onderwijs in de taal naar verwachting een succesvolle afronding 
van de opleiding hindert. 

In plaats van de tweede moderne vreemde taal volgt de leerling een ander examenvak. Het 
programma als geheel wordt dus niet verlicht. Een en ander is geregeld in artikel 26e lid 4 van 
het Inrichtingsbesluit VO. 

Dispensatie bewegingsonderwijs  
Als school hechten wij aan de waarde van bewegingsonderwijs voor onze leerlingen. Indien  
een leerling niet in staat is volledig mee te sporten overlegt de leerling met de docent over  
deelname aan de les op een andere manier. Is een leerling niet in staat tot deelname dan  
maakt de leerling in overleg met de docent een vervangende opdracht.  
 
In een uiterst geval kan er worden overgaan tot een vrijstelling voor gym. Een vrijstelling  
voor gym wordt bij hoge uitzondering toegekend wanneer een leerling vanwege medische  
oorzaken niet in staat is tot deelname aan de gymlessen of deelname aan een  
aangepaste invulling van de gymles. Hiervoor is een verklaring nodig van de behandelend arts.  
 
Voor een vrijstelling van de gymlessen in de bovenbouw hanteren we de richtlijnen van het  
CSE.  
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Gespreid examen 
Gespreid examen houdt in dat de kandidaat een deel van het centraal- en/of schoolexamen 
voor een deel van de vakken in het ene schooljaar en voor het andere deel in het daarop 
volgende schooljaar aflegt. Het eindexamen in een vak wordt of in het eerste of in het tweede 
van deze schooljaren afgesloten. Het volledige gespreid examen omvat dus twee 
opeenvolgende schooljaren. 
 
Een gespreid examen kan alleen worden toegekend als een leerling door ziekte het 
examenjaar voor een aanzienlijk deel niet kan volgen. 
 

Aanpassing onderwijstijd 
In 2015 heeft de staatssecretaris in zijn brief aan het VO het nieuwe beleid voor  Onderwijs op 
andere locaties (OOAL) toegelicht: voor leerlingen die vanwege psychische of lichamelijke 
redenen tijdelijk of gedeeltelijk niet naar school kunnen, moet het mogelijk gemaakt worden 
dat zij een deel van het onderwijs buiten school volgen of minder onderwijs volgen.  
 
Voor onze scholen betreft dat leerlingen die binnen de volgende categorieën vallen: 
Categorie B: leerlingen die vanwege  noodzakelijke medisch of paramedisch geïndiceerde 
behandeling of als gevolg van ziekte minder tijd op school aanwezig kunnen zijn. 
Aanwezigheid van een medische verklaring (grond en tijdsduur afwezigheid) is noodzakelijk 
Categorie D: leerlingen die vanwege lichamelijke en/of psychische redenen niet volledig aan 
het onderwijs kunnen deelnemen.  
Aanwezigheid van een ontwikkelingsperspectief met aantal uren en gedurende welke periode 
is noodzakelijk.  
 
Bij iedere leerling die een aangepast rooster krijgt zal er melding bij de inspectie gedaan 
dienen te worden. Dit onderlegt met een medische verklaring, dan wel, een plan van aanpak 
waarin de re-integratie staat beschreven.  
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Route aanvraag faciliteiten/dispensatie  
 

Signalering probleem bij mentor neerleggen (leerling, ouders, docenten) 
Mentor bespreekt met afdelingsleider 

 
 
 

Afdelingsleider bespreekt met OC. 
OC vraagt bij ouders en eventueel examen coördinator onderbouwing op en geeft advies aan 

de afdelingsleider. 

 
 
 
 

Afdelingsleider kent wel/niet faciliteiten toe 

 
 
 
 

OC verwerkt afspraken in SOM en in bijzonderhedenlijst 

 
 
 
 

Examencoördinator vraagt faciliteiten aan voor examen op basis van bijzonderhedenlijst 

 

 

Centraal Schriftelijk Eindexamen  
Op examenblad.nl worden jaarlijks de voorwaarden gepubliceerd van de toegestane  
hulpmiddelen bij het centraal schriftelijk examen. Als KSG hebben wij ons te houden aan deze 
bepalingen. Daarnaast zullen wij zoveel als mogelijk bij de schoolexamens dezelfde richtlijnen 
hanteren.  
 

Hardheidsclausule  
Het managementteam behoudt zich het recht voor om af de wijken van bovenstaande 
afspraken als een situatie erom vraagt.  
Faciliteiten die in het verleden zijn toegekend, zijn niet automatisch in de volgende jaren 
geldig. De KSG behoudt zich het recht voor om periodiek de toekenning van faciliteiten 
opnieuw te beoordelen. 


