
 
 

 
 

Aanvraagformulier bijzondere faciliteiten ex art 29.4 Examenreglement 2021-2022 
 

 
Voor- en achternaam leerling: ………………………………………………………………………………………. 

Klas: ……………………………………………………………………………………….. 

*) meerdere opties kunnen worden aangekruist. 
 

Beperking/Voorziening 
Omcirkel 

Wil gebruik maken van: 
Kruis aan 

Bijzonderheden 

 
Dyslexie 

 
� 

� 

 
 
� 

 
        
         � 

 
 
� 

 
Extra tijd 

Gebruik van 

spraaksynthese (bv. 

sprint plus of kurzweil) 

Gebruik van daisyspeler/ 

daisysoftware op eigen 

laptop 

Gebruik van eigen laptop 

voor tekstverwerking 

Gebruik van schoollaptop 

voor tekstverwerking 

 
Voor de vakken: 

 
1. ………………………………………………………. 

 
2. ……………………………………………………… 

 
3. …………………………………………………….. 

 
4. ……………………………………………………… 

 
5. …………………………………………………….. 

 
Geef aan of de laptop een CD speler heeft of een USB 

   ingang: CD / USB 

 
Auditieve beperking 

 
� 

 
Extra tijd 

 

 
Visuele beperking 

 
� 
� 
� 

          
         � 
 

 
� 

 
        � 
          
        � 

 
Extra tijd 

Examen in braille 

Examen als digitaal bestand 
geschikt voor brailleleesregel 

   
Examen als digitaal bestand   
geschikt voor spraaksynthese 
 
Examen met grotere letter of 
andere achtergrondkleur 
 
Gesproken versie van het    

examen (daisy) 

Gebruik eigen laptop 

 



 

 
Dyscalculie of ernstige 
rekenproblemen 

 
◻ Extra tijd (alleen bij examens 
waarin getoetst wordt op 
rekenvaardigheid.) 

◻ Aangepaste rekentoets ER 

◻ Gebruik rekenkaarten van het CvTE 
      
 

 

 
Fysieke beperking en 
praktische examens 

 
◻ Extra tijd en indien noodzakelijk hulp 
bij uitvoering van het examen 

 

 
Diabetes 

 
◻ Extra tijd (per examen 30 minuten 
en per school toets van 1 lesuur: 
afhankelijk van of de leerling vlak voor 
of tijdens examen/toets een 
zogenaamde hypo/hyper heeft) 

 

 
Zieke kandidaat 

 
◻ Gespreid examen 

 
Welke vakken doe je dit jaar ? 

  
1. ………………………………………………………. 

  
2. ………………………………………………………. 

  
3. ……………………………………………………….. 

  
4. ………………………………………………………. 

 
Kleurenblind 

                       ◻  Er mag om verduidelijking van de 
kleur worden gevraagd bij 
Aardrijkskunde (Ak havo/vwo) 

 
     ◻  Aparte ruimte voor 

aardrijkskunde en beeldende 
vakken 

 

 

  Autisme 
  ADHD 
  DCD 
  ADD 
  PDD-NOS 

 

 ◻  Extra tijd 

 

Taalontwikkelingsstoornis  
(TOS) 

          
  ◻  Extra tijd 
               

                                 ◻ Eigen laptop voor tekstverwerking 

 
                       ◻ Schoollaptop voor tekstverwerking 

 
                       ◻ Gesproken versie van het examen 

 
 

 

 
Andere moedertaal en 

 
         ◻ Extra tijd 
         ◻ Woordenboek moedertaal naar 
             Nederlands 

 

maximaal 6 jaar 

onderwijs in Nederland 
gevolgd 

 ◻ Gespreid examen           
 ◻ Vervroegd examen 

  ◻ welk niveau 
 
       ………………………….. 

      Welke vakken doe je in examenjaar 2022: 
 
1     ……………………………………………………………….. 



Aanvraagformulier inleveren ofwel retour mailen voor 
15 november 2021. 
Examencommissie De Breul/Leerlingenadministratie 
Email: administratie-leerlingzaken@de-breul.nl 
Telefoon: 030-6915604 

 
 
 
 

 
 
2. ………………………………………………………. 
 
3. ……………………………………………………….. 
 
4. ………………………………………………………. 
 
 

 
Voor alle bovenstaande 
beperkingen 

 
  ◻ Laptop voor tekstverwerking 

 

 
 
 
 
NB: U dient zorg te dragen dat de school in het bezit is van een deskundige verklaring van de beperking, 
met uitzondering van een auditieve beperking, visuele beperking, fysieke beperking en ziekte. 
 

Handtekening ouder(s): 
 
 
         ………………………………………….. 
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