
  

 

 
 
Aan alle ouders en eindexamenkandidaten 2019-2020.  
 

 

Zeist, 11 september 2019 
 

Betreft:  Aanvraagregeling bijzondere faciliteiten ex art. 29, lid 4  
  Examenreglement 2019-2020 

Ref.:   2019-014 ww/man 
 

 

Geachte ouders/verzorgers, beste examenkandidaten, 
 

Indien een eindexamenkandidaat met een handicap of chronische ziekte door een beperking 
een belemmering ondervindt in het onderwijs, toetsing en examinering en reeds gebruik 

maakt of wil maken van bijzondere faciliteiten, zoals tijdverlenging, laptop of 

voorleessoftware kan hij/zij bij het examen gebruik maken van bijzondere faciliteiten.  
Middels deze brief informeren wij u over de aanvraagregeling bijzondere faciliteiten De Breul 

2019-2020.  
 

Bij het eindexamen mag op basis van het door de schoolleiding vastgestelde 

Examenreglement 2019-2020, gebruik gemaakt worden van deze bijzondere faciliteiten, mits 
deze tijdig zijn aangevraagd op grond van de aanvraagregeling bijzondere faciliteiten t.b.v. 

examens.  
 

Tevens is van belang dat deze voorzieningen vermeld staan op de lijst van toegestane 
hulpmiddelen die jaarlijks door het ministerie gepubliceerd wordt1.  

Het is ook van belang voor leerlingen die werken met voorleessoftware, omdat de school 

hiervoor cd's moet aanschaffen. 

 

Als bijlagen van deze brief ontvangt u de door schoolleiding vastgestelde aanvraagregeling 

(bijlage I)en het aanvraagformulier bijzondere faciliteiten (bijlage II) bij het eindexamen.  

Ouder(s) van leerlingen die een van de in de regeling genoemde voorzieningen aan willen 

vragen, verzoeken wij het aanvraagformulier in te vullen en te retourneren aan 

administratie-leerlingzaken@de-breul.nl. 
 

Ook als uw kind enkel gebruik maakt van tijdverlenging dient dit aanvraagformulier 
geretourneerd te worden. Op deze wijze kunnen wij namelijk toetsen of het gebruik van 
tijdverlenging door uw zoon/dochter bij ons goed geregistreerd staat. 
 
 

Voor het schooljaar 2019-2020 kunnen tot uiterlijk 1 november 2019 faciliteiten bij het 

centraal examen worden aangevraagd.  

 

                                                 
1 Zie brochure College voor Toetsen en Examens (CvTE) “Kandidaten met een beperking centrale examens en 

rekentoets VO 2019”, versie januari 2019. 
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Na beoordeling en toetsing door het zorgteam brengt de examencommissie advies uit aan 

mij. Daaropvolgend neem ik een besluit.  
 

Aanvragen die later dan 1 november 2019 worden ingediend, kunnen enkel bij hoge 
uitzondering in behandeling worden genomen.  

 

• Aanvraagformulier (bijlage II) 

 
Geef op het formulier aan voor welke beperking(en) en ook voor welk vak uw zoon/dochter 

gebruik wil maken van een specifieke voorziening. Geef bijvoorbeeld ook aan of hij/zij met 
een daisyspeler werkt of met een laptop waarop Kurzweil of Sprint(Plus) is geïnstalleerd. 

Ook kan worden aangegeven of de leerling gebruik wenst te maken van een schoollaptop 
(voor alleen tekstverwerking). 

 

Voor de verdere richtlijnen en het stellen van vragen omtrent onze aanvraagregeling voor 
bijzondere faciliteiten, de beschikbare hulpmiddelen kunt u contact opnemen met ons 

zorgteam, bereikbaar via tel. 030 - 691 56 04 ofwel per email m.beekman@de-breul.nl.  
 

 

Met vriendelijke groet, 
 

 
 

F.J. Brokers 
Rector/bestuurder 

mailto:m.beekman@de-breul.nl
mailto:m.beekman@de-breul.nl

