Verzoek om aangepaste examinering VAVO (2021/2022)
Met dit formulier verzoek je de examencommissie van het VAVO om een aanpassing
van examens in schooljaar 2021/2022. Vaak gaat het om een (tijdsduur)’verlenging’
van de examens, als je korter dan 6 jaar in Nederland bent of als je een beperking
(bijvoorbeeld: autisme) hebt. Soms gaat het om verklanking (met ‘Claroread’) of een
andere aanpassing; in die gevallen moet sprake zijn van een beperking.
Let op: heb je een beperking, dan is naast dit formulier (ingevuld) een ondertekende
deskundigenverklaring nodig, met daarin tenminste de diagnose. Bovendien:
verzoek je om een aanpassing uit de categorieën B t/m I (zie hieronder), dan moet in
de deskundigenverklaring staan dat specifiek die aanpassing nodig is.
Heb je voor een eerder schooljaar al een deskundigenverklaring bij ons ingeleverd,
dan hoeft dat niet nog eens. Geef dat aan bij ‘Deskundigenverklaring’ (zie verderop).
Vóór intake invullen. Vul het formulier vóór de intake in, en lever het tijdens de intake
in, zo nodig met de deskundigenverklaring erbij. Later inleveren kan ook, maar altijd
vóór 1 oktober 2021, bij het Examenbureau (Lokaal 0.76).

DOOR DE STUDENT IN TE VULLEN:
Studentnummer
Achternaam
Roepnaam
Opleiding
VMBO-TL / HAVO / VWO (*)
Startdatum
op het VAVO
* Doorhalen wat niet van toepassing is.

Kruis aan om welke aanpassing(en) je verzoekt:
Aanpassingen
- (A1): Extra tijd (bij: korter dan 6 jaar in Nederland)
- (A2): Extra tijd (bij: beperking – bijvoorbeeld autisme)
- (B): Vergroting lettertype (bij slechtziendheid); groter dan Arial 12 (standaard)
- (C): Verklanking (Claroread)
- (D): Gebruik beëdigd tolk Nederlandse Gebarentaal (NGT)
- (E): Woordenboek Nederlandse taal–landstaal (mits niet de geëxamineerde taal).
- (F): Kortstondige onderbrekingen (met behoud van netto-examentijd)
- (H): Geluidversterkende apparatuur
- (I): Een andere aanpassing
Ga verder op volgende pagina.

In geval van de laatste optie (‘I’): omschrijf kort de verlangde aanpassing.
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… .
Deskundigenverklaring:
Ik heb de deskundigenverklaring
gevoegd bij dit verzoek tot aangepaste examinering / al eerder ingeleverd. (*)
* Doorhalen wat niet van toepassing is.

Vraag je verklanking (Claroread) aan? Dan dien je aan het begin van het schooljaar
de voorlichting over Claroread te volgen. Informatie over wanneer dat is, volgt nog.
Voorlichting volgen is niet nodig als je afgelopen schooljaar (2020/2021) ook al
Claroread gebruikte. Voor alle ‘Claro-readers’ geldt: noteer op de volgende regels
de vakken waarbij je in het schooljaar 2021/2022 Claroread wilt tijdens de examens.
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

Datum aanvraag

Handtekening student

Onvolledig ingevulde of niet ondertekende formulieren/verklaringen worden niet in
behandeling genomen.
Nog vragen of opmerkingen? Mail gerust naar: examenbureau.vavo@rijnijssel.nl .
DOOR EXAMENSECRETARIS/EXAMENBUREAU IN TE VULLEN:
Besluit examencommissie
☐Verzoek toegekend / ☐Deels toegekend
Reden van (gedeeltelijke) afwijzing van het verzoek:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
Arnhem, datum: …………………………………..
Secretaris examencommissie van het VAVO: I. Drost
Handtekening
………………………………………………………
Toegewezen aanpassingen zijn verwerkt (in ELO).
Arnhem, datum: …………………………………..
Naam medewerker Examenbureau: I. v.d. Kerkhof
Handtekening:
………………………………………………………
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