AANGEPASTE ONDERWIJS- EN EXAMENVOORZIENINGEN
Stappenplan studenten en examendeelnemers

INLEIDING

Passend onderwijs betekent dat het Grafisch Lyceum Utrecht - conform de wet gelijke behandeling - wettelijk verplicht
is om elke student of examendeelnemer die extra ondersteuning nodig heeft, een zo passend mogelijke ondersteuning
en examinering, mits haalbaar, moet bieden.
Wij redeneren niet vanuit de handicap of beperking, maar vanuit de mogelijkheden die er zijn. We kunnen veel, maar
niet alle problemen van je oplossen! Als vakschool met een beperkt aanbod van opleidingen hebben we minder
alternatieven aan te bieden.
Dit document beschrijft welke stappen (de werkwijze) je moet volgen bij het aanvragen of indienen van een zo passend
mogelijke ondersteuning.

DRS. H.J. SPRONK
Voorzitter College van Bestuur
Grafisch Lyceum Utrecht

OER.GLUWEB.NL | SERVICEPUNT GRAFISCH LYCEUM UTRECHT – PDF VERSIE 1.0 – 160491 | DIENST O&O

PAGINA: 1 VAN 7

AANGEPASTE ONDERWIJS- EN EXAMENVOORZIENINGEN
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STAPPENPLAN VOOR DE STUDENT OF DE EXAMENDEELNEMER

Voor studenten of examendeelnemers met een beperking en/of een specifieke handicap staat de Examencommissie
aangepaste examenvoorzieningen toe. De afnamecondities en de standaard toegestane hulpmiddelen zijn van toepassing
bij de examineringen van de centrale examens (afgekort: CE) van het College voor Toetsen en Examens (afgekort: CvTE),
de schoolexamens (afgekort: SE) taal en rekenen, de keuzedelen en de Proeve van Bekwaamheid (afgekort: PvB). De
aangepaste onderwijs- en examenvoorzieningen gelden alléén voor studenten en examendeelnemers met een
geregistreerd begeleidingsprofiel uit het onderstaande overzicht.
De aanvragen voor aangepaste examenvoorzieningen dienen ten minste zes maanden vóór aanvang van eerste examen
afname ingediend te zijn. Nadat de aangepaste voorzieningen voor het examen zijn geregeld zijn ze ook van toepassing
in het onderwijs, de studenten hebben de plicht om voor aanvang van het examen in het onderwijs te oefenen met de
aangepaste voorzieningen.

WELKE EXAMENVOORZIENINGEN BIEDT HET GRAFISCH LYCEUM UTRECHT AAN?
1.

Voor alle studenten en examendeelnemers met dyslexie is als examenvoorziening:
Het standaard examen plus extra examentijd;
Het gebruik van verklanking (“spraaksoftware of digitaal ingesproken tekst”) is toegestaan.

2.

Voor alle studenten en examendeelnemers met dyscalculie is als examenvoorziening:
Het standaard examen plus extra examentijd;
Het gebruik van verklanking;
Het gebruik van CvTE dyscalculie-rekenkaarten is toegestaan.

3.

Voor alle studenten en examendeelnemers met ernstige rekenproblemen (ER) is als examenvoorziening:
Een aangepast rekenexamen plus gebruik van verklanking;
Het gebruik van (eigen) rekenmachine is toegestaan;
Het gebruik van CvTE ER-rekenkaarten is toegestaan.

4.

Alléén voor niveau-2 studenten met zeer ernstige rekenproblemen (2A) is als examenvoorziening:
Een aangepast rekenexamen plus gebruik van verklanking;
Het gebruik van (eigen) rekenmachine is toegestaan;
En gebruik van CvTE 2A-rekenkaarten toegestaan.

5.A Voor alle studenten en examendeelnemers met overige beperkingen:
Het standaard examen plus extra examentijd;
Het gebruik van verklanking;
Onderbreking tijdens de CE/SE/PvB-afname is toegestaan.
5.B Maatwerk (altijd in combinatie met 5A):
Indien examenvoorzieningen van 5A niet volstaan, dan kun je een verzoek om maatwerk indienen bij de
Examencommissie.
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1.

DYSLEXIE

GELDIGE DYSLEXIEVERKLARING IS VERPLICHT
Je komt in aanmerking voor de hier onderstaande aangepaste voorzieningen:
•
Bij centrale examens taal en rekenen krijg je het standaard CvTE-examen aangeboden;
o Plus 30 minuten extra examentijd;
o En het gebruik van verklanking (spraaksoftware of digitaal ingesproken tekst).
•
Bij de schrijf- en leesonderdelen van de SE krijg je:
o Maximaal 25% extra examentijd;
o En het gebruik van verklanking.
•
Bij de schrijf- en leesonderdelen van de PvB krijg je:
o Maximaal 25% extra examentijd;
o En het gebruik van verklanking.

WELKE STAPPEN MOET JE ONDERNEMEN BIJ DYSLEXIE?
1.

Bespreek met je SLB’er of je op school staat geregistreerd als dyslectisch.
Dit is te zien bij je eigen begeleidingsprofiel in het studentvolgsysteem (Trajectplanner).

2.

Sta je niet geregistreerd? Mail dan een kopie van je dyslexieverklaring naar de dyslexiespecialist op het Grafisch
Lyceum Utrecht. Je kunt je dyslexieverklaring mailen dyslexie@glu.nl en maak, indien nodig een afspraak.

3.

Nadat de aangepaste voorzieningen voor het examen zijn geregeld zijn ze ook van toepassing in het onderwijs.
Bespreek, indien nodig, met de docent SAC welke aangepaste voorzieningen wenselijk zijn.

4.

Als je géén dyslexieverklaring kan of wil aanleveren, dan kun je ook géén aanspraak maken op de aangepaste
voorzieningen dyslexie.
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2.

DYSCALCULIE

GELDIGE DYSCALCULIEVERKLARING IS VERPLICHT
Je komt in aanmerking voor de hier onderstaande aangepaste voorzieningen:
•
Bij centrale examens rekenen krijg je het standaard CvTE rekenexamen aangeboden;
o Plus 30 minuten extra examentijd;
o Het gebruik van de CvTE dyscalculie-rekenkaarten;
o Het gebruik van verklanking.
•
Indien je ook in het bezit bent van een dyslexieverklaring of een ander geldige verklaring, dan krijg je niet
nogmaals 30 minuten extra tijd (twee beperkingen leiden niet tot twee maal 30 minuten extra tijd - zie
onderstaande tabel).
TOETSDUUR CvTE EXAMEN REKENEN IN MINUTEN
STANDAARD CE EXAMENTIJD
Met dyscalculieverklaring:
Met ernstige rekenproblemen, géén verklaring:
Met andere beperking en verklaring:
Dyscalculie én andere beperking:

2F
90

3F
120

120
90
120
120

150
120
150
150

WELKE STAPPEN MOET JE ONDERNEMEN BIJ DYSCALCULIE?
1.

Bespreek met je SLB’er of jouw dyscalculie bekend is op school.
Dit is te zien bij je eigen begeleidingsprofiel in het studentvolgsysteem (Trajectplanner).

2.

Sta je niet geregistreerd? Mail dan een kopie van je dyscalculieverklaring naar de dyscalculiespecialist op het
Grafisch Lyceum Utrecht. Je kunt je dyscalculieverklaring mailen dyscalculie@glu.nl en maak, indien nodig een
afspraak.

3.

Om in aanmerking te komen voor aangepaste examenvoorzieningen wordt deelname aan de lessen rekenen
verplicht gesteld. Voorafgaand aan het centrale examen rekenen moeten tijdens de lessen de oefenexamens
worden aangeboden en afgelegd zijn.

4.

Nadat de aangepaste voorzieningen voor het examen zijn geregeld zijn ze ook van toepassing tijdens de
rekenlessen. Bespreek het gebruik van de goedgekeurde rekenkaarten met je rekendocent.

5.

Als je géén dyscalculieverklaring kan of wil aanleveren, dan kun je ook géén aanspraak maken op de aangepaste
voorzieningen dyscalculie.
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3.

ERNSTIGE REKENPROBLEMEN (2ER/3ER)

SCHOOLDOSSIER IS VERPLICHT
Je komt in aanmerking voor de hier onderstaande aangepaste voorzieningen:
•
Bij centrale examens rekenen krijg je het aangepaste CvTE rekenexamen aangeboden;
o En mag je bij elke 2ER/3ER-rekenopgave een (eigen) rekenmachine gebruiken;
o Plus het gebruik van de CvTE 2ER/3ER-rekenkaarten;
o Het gebruik van verklanking;
o De tijdsduur van het 2ER en 3ER examen rekenen is ruimer.
•
Indien je ook in het bezit bent van een dyslexieverklaring of een ander geldige verklaring, dan krijg je niet
nogmaals 30 minuten extra tijd (twee beperkingen leiden niet tot twee maal 30 minuten extra tijd - zie
onderstaande tabel).
TOETSDUUR CE EXAMEN REKENEN IN MINUTEN
STANDAARD 2ER/3ER EXAMENTIJD
Met dyscalculieverklaring:
Met ernstige rekenproblemen, géén verklaring:
Met andere beperking en verklaring:
Dyscalculie én andere beperking:

2ER
120

3ER
150

120
120
150
150

150
150
180
180

WELKE STAPPEN MOET JE ONDERNEMEN BIJ ERNSTIGE REKENPROBLEMEN (2ER/3ER)?
1.

Bespreek met je SLB’er of jouw ernstige rekenproblematiek bekend is op school. Dit is te zien bij je eigen
begeleidingsprofiel in het studentvolgsysteem (Trajectplanner). Een dyscalculieverklaring is niet verplicht voor
deelname aan het examen ER-Rekenen.

2.

Sta je niet geregistreerd? Maak dan een afspraak met je docent rekenen of de docent SAC om jouw verzoek voor
aangepaste voorzieningen te bespreken en vast te leggen in het begeleidingsprofiel van Trajectplanner. De
aanvraag voor aangepaste voorzieningen worden vastgelegd in een schooldossier.

3.

Om in aanmerking te komen voor aangepaste examenvoorzieningen wordt deelname aan de lessen rekenen
verplicht gesteld. Voorafgaand aan het centrale examen ER-Rekenen moeten tijdens de lessen de oefenexamens
worden aangeboden en afgelegd zijn.

4.

Nadat de aanvraag voor het ER-rekenexamen is geregeld zijn de aangepaste voorzieningen ook van toepassing
tijdens de rekenlessen. Bespreek met je rekendocent of de docent SAC welke aangepaste voorzieningen in het
onderwijs wenselijk zijn.

5.

Als je géén aanvraag voor aangepaste voorzieningen hebt ingediend, dan kun je ook géén aanspraak maken op de
aangepaste voorzieningen ER-Rekenen.
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4.

REKENEXAMEN 2A - ALLEEN VOOR NIVEAU-2 STUDENTEN

SCHOOLDOSSIER IS VERPLICHT
Je komt in aanmerking voor de hier onderstaande aangepaste voorzieningen:
•
Bij centrale examens rekenen krijg je het aangepaste CvTE 2A-rekenexamen aangeboden;
o De standaard tijdsduur van het rekenexamen 2A is 90 minuten.
•
Indien je ook in het bezit bent van een dyslexieverklaring of een ander geldige verklaring, dan krijg je niet
nogmaals 30 minuten extra tijd (twee beperkingen leiden niet tot twee maal 30 minuten extra tijd - zie
onderstaande tabel).
TOETSDUUR CE EXAMEN REKENEN IN MINUTEN
STANDAARD 2A EXAMENTIJD
Met dyscalculieverklaring:
Met ernstige rekenproblemen, géén verklaring:
Met andere beperking en verklaring:
Dyscalculie én andere beperking:

2A
90
120
90
120
120

WELKE STAPPEN MOET JE ONDERNEMEN BIJ ZEER ERNSTIGE REKENPROBLEMEN (2A)
1.

Als blijkt dat je niet in staat bent om het reguliere 2F rekenexamen met een ‘voldoende’ resultaat af te sluiten
dan kun je in aanmerking komen voor het rekenexamen 2A.

2.

Bespreek met je SLB’er of jouw zeer ernstige rekenproblematiek bekend is op school. Dit is te zien bij je eigen
begeleidingsprofiel in het studentvolgsysteem (Trajectplanner). Een dyscalculieverklaring is niet verplicht voor
deelname aan het rekenexamen 2A, maar wel een examenresultaat voor het standaard 2F rekenexamen.

3.

Ben je niet in staat om het standaard 2F rekenexamen met een voldoende af te sluiten? Maak dan een afspraak
met je docent rekenen of docent SAC om jouw verzoek voor aangepaste voorzieningen te bespreken en vast te
leggen in het begeleidingsprofiel van Trajectplanner. De aanvraag voor aangepaste voorzieningen worden
vastgelegd in een schooldossier.

4.

Om in aanmerking te komen voor aangepaste examenvoorzieningen wordt deelname aan de lessen rekenen
verplicht gesteld. Voorafgaand aan het centrale rekenexamen 2A moeten tijdens de lessen de oefenexamens
worden aangeboden en afgelegd zijn.

5.

Nadat de aanvraag voor het 2A-rekenexamen is geregeld zijn de aangepaste voorzieningen ook van toepassing
tijdens de rekenlessen. Bespreek met je rekendocent of docent SAC welke aangepaste voorzieningen in het
onderwijs wenselijk zijn.

6.

Als je géén aanvraag voor aangepaste voorzieningen hebt ingediend, dan kun je géén aanspraak maken op de
aangepaste voorzieningen 2A-Rekenen.
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5.A
5.B

OVERIGE BEPERKINGEN
MAATWERK

Voorbeelden van overige beperkingen zijn: visuele-, auditieve, communicatieve-, lichamelijk- of een
ontwikkelingsstoornis.

SCHOOLDOSSIER IS VERPLICHT
Je komt in aanmerking voor de hier onderstaande aangepaste voorzieningen:
•
Bij de centrale examens taal en rekenen krijg je het standaard CvTE-examen aangeboden;
o Plus 30 minuten extra tijd;
o Plus het gebruik van verklanking;
o En is onderbreking tijdens de CE-afname toegestaan (met behoud van de netto examentijd).
•
Bij de schrijf- en leesonderdelen van de schoolexamens krijg je:
o Maximaal 25% extra examentijd;
o Plus het gebruik van verklanking;
o En is onderbreking tijdens de SE-afname toegestaan (met behoud van de netto examentijd).
•
Bij de schrijf- en leesonderdelen van de PvB krijg je:
o Maximaal 25% extra examentijd;
o Plus het gebruik van verklanking;
o En is onderbreking tijdens de PvB-afname toegestaan (met behoud van de netto examentijd).

WELKE STAPPEN MOET JE ONDERNEMEN BIJ “OVERIGE BEPERKINGEN”?
1.

Bespreek met je SLB’er of jouw ondersteuningsbehoefte bekend is op school.
Dit is te zien bij je eigen begeleidingsprofiel in het studentvolgsysteem (Trajectplanner).

2.

Sta je niet geregistreerd? Maak dan snel een afspraak met de docent SAC van je opleiding om jouw verzoek voor
aangepaste examinering te bespreken en vast te leggen in Trajectplanner. De aanvraag moet worden vastgelegd in
een schooldossier.

3.

Een officiële verklaring is wenselijk maar niet verplicht.

4.

Nadat de aangepaste voorzieningen voor het examen zijn geregeld zijn ze ook van toepassing in het onderwijs.
Bespreek, indien nodig, met de docent SAC welke aangepaste voorzieningen wenselijk zijn.

5.

Indien bovenstaande aanpassingen niet volstaan, dan kun je een verzoek om “MAATWERK 5.B” indienen
bij de Examencommissie. De docent SAC van je opleiding kan je hierbij helpen.
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