1. Afwijkende wijze van examineren
1.1. Kandidaten met een lichamelijke beperking (Eindexamenbesluit artikel 55): de directeur of een door hem aan te
wijzen functionaris kan toestaan dat een gehandicapte kandidaat het examen geheel of gedeeltelijk aflegt op een wijze die
is aangepast aan de mogelijkheden van die kandidaat. In dat geval bepaalt de directeur de wijze waarop het examen zal
worden afgelegd, met dien verstande dat aan de overige bepalingen in dit besluit wordt voldaan. Hij doet hiervan zo
spoedig mogelijk mededeling aan de inspectie. Tenzij sprake is van een objectief waarneembare lichamelijke handicap,
geldt ten aanzien van de hier bedoelde aangepaste wijze van examineren dat:
1.1.1. er een deskundigenverklaring is die door een ter zake deskundige psycholoog of orthopedagoog is opgesteld,
1.1.2. de aanpassing voor zover betrekking hebbend op het centraal examen in ieder geval kan bestaan uit een verlenging
van de duur van de desbetreffende toets van het centraal examen met ten hoogste 30 minuten, en
1.1.3. een andere aanpassing slechts kan worden toegestaan voor zover daartoe in de onder 1.1.1. genoemde
deskundigenverklaring ten aanzien van betrokkene een voorstel wordt gedaan dan wel indien de aanpassing aantoonbaar
aansluit bij de begeleidingsadviezen, vermeld in die deskundigenverklaring.
1.2. Spreiding voltooiing eindexamen (Eindexamenbesluit artikel 59): de directeur kan, conform artikel 59 van het
examenbesluit, de inspectie gehoord, toestaan dat een kandidaat die in het laatste leerjaar langdurig ziek is, en een
kandidaat die lange tijd ten gevolge van een bijzondere, van de wil van de kandidaat onafhankelijke omstandigheid niet
in staat is geweest het onderwijs in alle betrokken eindexamenvakken gedurende het laatste leerjaar te volgen, het
centraal examen en in voorkomend geval het schoolexamen, voor een deel van de vakken in het ene schooljaar en voor
het andere deel in het daarop volgende schooljaar aflegt. In dat geval wordt het eindexamen in een vak in het eerste of in
het tweede van deze schooljaren afgesloten.
1.3. Anderstaligen (Eindexamenbesluit artikel 55) De directeur of een door hem aangewezen functionaris kan in verband
met onvoldoende beheersing van de Nederlandse taal afwijken van de voorschriften gegeven bij of krachtens het
Eindexamenbesluit, ten aanzien van een kandidaat die met inbegrip van het schooljaar waarin hij eindexamen aflegt, ten
hoogste zes jaren onderwijs in Nederland heeft gevolgd en voor wie het Nederlands niet de moedertaal is. De in de eerste
volzin bedoelde afwijking kan betrekking hebben op:
1.3.1. het vak Nederlandse taal en literatuur;
1.3.2. het vak Nederlandse taal;
1.3.3. enig ander vak waarbij het gebruik van de Nederlandse taal van overwegende betekenis is.
De bedoelde afwijking bestaat voor zover betrekking hebbend op het centraal examen slechts uit een verlenging van de
duur van de desbetreffende toets van het centraal examen met ten hoogste 30 minuten en het verlenen van toestemming
tot het gebruik van een verklarend woordenboek der Nederlandse taal. Van elke afwijking op grond van dit lid wordt
mededeling gedaan aan de inspectie.
1.4. Dyscalculie: vrijstelling voor wiskunde of (bijvoorbeeld) economie op basis van dyscalculie is volgens de wettelijke
regelingen niet mogelijk. Ook extra hulpmiddelen zoals een formulekaart zijn niet toegestaan. De aanpassing kan bestaan
uit een verlenging van de duur van het centraal examen met ten hoogste 30 minuten daar waar rekenen een substantieel
onderdeel uitmaakt van het examen.
1.5. Dyslexie en hulpmiddelen: voor kandidaten met dyslexie kan de directeur op grond van artikel 1.1 de wijze van
examinering aanpassen. Hij kan de examentijd verlengen met een half uur of de teksten al of niet langs elektronische weg
laten voorlezen. Combinaties van deze maatregelen zijn mogelijk en vaak voor de hand liggend. Met ingang van het
examen 2013 is het niet meer nodig en niet meer toegestaan dat scholen zelf een vergroting van de examens maken.
Vanaf 2013 worden namelijk alle (papieren) centrale examens geleverd in Arial puntgrootte 12. Alle exameneisen
gelden overigens onverkort, dat geldt met name voor de beoordeling van spelling in het schoolexamen en (bij Nederlands
alle schooltypen en Engels mavo) in het centraal examen

2. Ontheffingen en Vrijstellingen
2.1. Het vak lichamelijke opvoeding: de directeur kan op grond van Inrichtingsbesluit W.V.O. artikel 26e en 26n eerste
lid, een leerling ontheffing verlenen van het volgen van het onderwijs in het vak lichamelijke opvoeding indien de
leerling vanwege diens lichamelijke gesteldheid niet in staat is dit onderwijs te volgen. Het bevoegd gezag geeft de
inspectie kennis van de verleende ontheffing en vermeldt daarbij de gronden waarop deze ontheffing berust.

3. Procedure aanvraag afwijkend examen en/of ontheffing en vrijstelling
3.1. Tenzij er sprake is van objectief waarneembare lichamelijk handicap, dient een verzoek op grond van artikel 1 en 2 te
worden ondersteund door deskundigenverklaringen van een ter zake kundige medicus, psycholoog of orthopedagoog.
3.2. Een verzoek tot een afwijkend examen of ontheffing kan tot uiterlijk 1 november van het betreffende schooljaar
schriftelijk bij de betreffende teamleider worden ingediend; schriftelijk beargumenteerd en voorzien van alle
noodzakelijke bescheiden.
3.3. De examencommissie besluit over het verzoek.
3.4. De commissie kan besluiten extra informatie nodig te hebben om tot een besluit te komen.

