
 z.o.z.                                                               MVT + Ntl  Fi  

 
Toetsing en faciliteiten dyslexie Nederlands en de Moderne Vreemde Talen 
(Engels, Frans, Duits en Spaans)    
 

 
I. Algemene wettelijke regels: 

 
1. 20% extra tijd met een maximum van 30 minuten 
2. Toetsen worden standaard aangeleverd in puntgrootte 12. Het basislettertype is Arial. 

 
 

II. Faciliteiten die de NSG toekent bij toetsen: 
  

1. 20% extra tijd met een maximum van 30 minuten. 
2. Toetsen worden standaard aangeleverd in puntgrootte 12. Het basislettertype is Arial. 
3. Inzet Kurzweil (spraaksynthesesoftware die digitale tekst omzet in spraak). 

Let wel: dit programma wordt uitsluitend gebruikt bij toetsen in de reguliere 
toetsweken.  

4. Bij toetsen Nederlands, Engels, Frans, Duits en Spaans in B1, B2, H3 en V3 waarbij 
spelling aan de orde is en bij de idioomtoetsen Engels, Frans, Duits en Spaans in H4, 
H5, V4, V5 en V6, worden de aan dyslexie gerelateerde spellingsfouten niet 
meegerekend. 

 
Bij (schrijf)toetsen Nederlands, Engels, Frans, Duits en Spaans in T3, T4, H4, H5, V4, 
V5 en V6 waarbij spelling aan de orde is, krijgen leerlingen geen compensatie bij 
gemaakte spellingsfouten. Dit sluit aan bij de richtlijnen voor het (centraal) examen. 
Wel is er een begrenzing op het maximaal aantal te halen spelfouten in de 
gehanteerde beoordelingsmatrix waardoor een leerling niet enkel door spelling een 
onvoldoende kan halen. Let op: uitzondering hierop zijn spellingstoetsen bij 
Nederlands. 
 

NB Het gebruik van het programma Kurzweil wordt alleen toegestaan indien uit het 
onderzoeksverslag blijkt dat een leerling daar baat bij heeft. 

 
 

III. Faciliteiten die de NSG toekent bij examentoetsen (Schoolexamen en 
Centraal examen): 

  
1. 20% extra tijd met een maximum van 30 minuten. 
2. Toetsen worden standaard aangeleverd in puntgrootte 12. Het basislettertype is Arial. 
3. Inzet Kurzweil (spraaksynthesesoftware die digitale tekst omzet in spraak). 
4. Bij taaltoetsen Nederlands, Engels, Frans, Duits en Spaans die onderdeel 

uitmaken van het schoolexamen en waarbij spelling aan de orde is, krijgen 
leerlingen geen compensatie bij gemaakte spellingsfouten. Dit sluit aan bij de 
richtlijnen voor het (centraal) examen. Wel is er een begrenzing op het 
maximaal aantal te halen spelfouten in de gehanteerde beoordelingsmatrix 
waardoor een leerling niet enkel door spelling een onvoldoende kan halen. Let 
op: uitzondering hierop zijn spellingstoetsen bij Nederlands. 
  

NB 1 Het gebruik van het programma Kurzweil wordt alleen toegestaan indien uit het 
onderzoeksverslag blijkt dat een leerling daar baat bij heeft. 
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NB 2 Het gebruik van ICT-hulpmiddelen tijdens het centraal examen dient vóór 1 oktober van 
het schooljaar waarin het examen plaatsvindt te worden gemeld bij de Onderwijsinspectie. 
Het is dus van belang om de benodigde voorzieningen tijdig te regelen. 
 

 


