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Als u dyslectisch bent, kunt u een aanvraag doen voor een aangepast examen*.
Hoe te handelen:
Tot twee weken vóór de examendatum kunt u, aan de hand van bijgaand formulier, een verzoek voor
een aangepast examen indienen bij IBKI.
IBKI hanteert een checklist welke gebaseerd is op informatie van de Stichting Dyslexie Nederland,
deze treft u hier in PDF versie aan.
* Examens voor de ROC’s zijn hierbij uitgezonderd, zij bepalen zelf of er sprake moet zijn van een
aangepast examen.
Mogelijke aanpassingen:
Aan de hand van de hierboven genoemde checklist beslist IBKI of het verzoek in behandeling kan
worden genomen. Hiervoor wordt gekeken naar de aanbevelingen in het rapport van de deskundige
en hoe het af te leggen examen is opgebouwd. IBKI bekijkt de voorstelde aanbevelingen en gaat na of
ze uitvoerbaar zijn binnen haar examens en reglementen.
Mogelijke aanpassingen zijn:
- Het maken van het examen op papier (eventueel vergroot) als dit normaal op de computer
worden afgenomen. De beschikbare tijd voor het maken van dit schriftelijk examen is hierbij
gelijk aan die van het computerexamen.
- U krijgt de vragen op papier (eventueel vergroot), in kleur en met een speciaal lettertype. De
beschikbare tijd voor het maken van dit schriftelijk examen is hierbij gelijk aan die van het
computerexamen.
- Het voorlezen van een moeilijk woord en/of het geven van een korte uitleg over dit woord.
- Verlenging van de examentijd (niet voor WRM en APK-examens). Deze verlenging is
afhankelijk van de aanbevelingen en de uitvoerbaarheid ervan.
De examencommissie wordt voorafgaande aan het examen op de hoogte gebracht van uw situatie en
de uit te voeren aanpassingen.
Verwerking van uw verzoek door IBKI:
Na behandeling van uw verzoek, ontvangt u van IBKI schriftelijk antwoord. Hierin staat vermeld welke
aanpassingen IBKI zal nemen en hoe u verder dient te handelen.
De examenreglementen blijven gelden, met uitzondering van de aan u opgegeven aanpassingen.
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Verzoek tot afname van een aangepast examen in verband met dyslexie
Naam :_____________________________________________________________
Adres :_____________________________________________________________
Postcode :__________________________________________________________
Woonplaats :________________________________________________________
Geboortedatum :_____________________________________________________
Geboorteplaats :_____________________________________________________
Relatienummer (indien bekend) :_____________________________________________________
verzoekt hierbij om afname van een aangepast examen omdat er sprake is van dyslexie.
Door ondertekening verklaart de aanvrager volledig bekend te zijn en akkoord te gaan met de regels
die zijn vastgelegd in de Dyslexie-regeling bij examens van IBKI.

Voor akkoord

Handtekening aanvrager

Plaats _________________________ datum ______________________________

Formulier (inclusief bijlagen) zenden aan: IBKI, afd. Klanten Contact Team. Dit kan per post naar
Postbus 2360, 3430 DV NIEUWEGEIN of via de mail naar info@ibki.nl.

