Dyslexieregeling bij TKN-examens van het Watersportverbond
(vastgesteld op 10 maart 2011 door de Examencommissie TKN)

Algemeen
1. Een dyslectische kandidaat kan een aangepast schriftelijk examen aanvragen. Hij moet dan een
schriftelijk verzoek opsturen met daarbij een verklaring* van een psycholoog/orthopedagoog.
Mogelijke aanpassingen in de examinering op grond van dyslexie zijn:
- (a) Maximaal 30% verlenging van de examentijd onder bijzondere voorwaarden.
- (b) Schriftelijk examineren indien een examen standaard op de computer wordt afgenomen.
- (c) Een aangepaste vormgeving van het examen (bijvoorbeeld een groter lettertype).
- (d) Het voorlezen van een moeilijk woord.
2. De geraadpleegde psycholoog/orthopedagoog moet aanbevelingen doen over aanpassingen in het
examen (zie punt 4). Hij kan daarbij voorstellen de examinering verder aan te passen dan onder punt
1. is genoemd. Het Watersportverbond beziet deze voorstellen en gaat na of ze binnen de bestaande
examenregelingen mogelijk zijn.
Indienen van een verzoek
3. Een kandidaat die een beroep wil doen op de dyslexieregeling moet een standaard formulier
invullen en opsturen naar het Watersportverbond. De kandidaat moet een verklaring meesturen
waaruit blijkt dat er sprake is van dyslexie. Deze verklaring moet opgesteld zijn door een op dit gebied
deskundige psycholoog of een orthopedagoog (bij voorkeur in het bezit van een NVO-registratie). Een
verklaring van bijvoorbeeld een huisarts is niet voldoende.
4. De originele verklaring moet afgedrukt zijn op briefpapier met het kenmerk van de geraadpleegde
psycholoog/orthopedagoog. De verklaring dient de volgende twee onderwerpen te bevatten:
− conclusies over de dyslexieproblemen van de kandidaat
− aanbevelingen over aanpassingen.
5. Het verzoek, inclusief de deskundigenverklaring, moet ten minste vier weken vóór het examen bij
het Watersportverbond ontvangen zijn. Deze termijn geldt niet bij een herexamen als eerder een
dergelijk verzoek is ingediend en gehonoreerd.
6. Het Watersportverbond stuurt per e-mail een schriftelijke bevestiging van ontvangst van het verzoek
om een aangepast examen. Hierin geeft het Watersportverbond aan of en hoe het examen wordt
aangepast.
Consequenties voor kandidaten
7. Als een verzoek voor een aangepast examen is goedgekeurd, dient de kandidaat zich ter plaatse bij
aankomst direct te melden bij de examenvoorzitter. Door de kandidaat dient een kopie van de
bevestiging van het Watersportverbond te worden getoond.
8. Een aangepast examen heeft voor kandidaten een aantal bijkomende consequenties:
- Een aangepast schriftelijk examen is niet altijd mogelijk. Dit in verband met eventueel extra
begeleiding en de extra te geven examentijd. Ook moeten examinatoren zich hierop voorbereiden.
- Het aantal weken tussen aanmelding en examendatum kan afwijken van de termijn die hiervoor
gebruikelijk is.
- De begintijd en/of eindtijd op de examendag kan afwijken van de reguliere examentijdstippen voor
het betreffende examen.
- het Watersportverbond beoordeelt per geval of de extra kosten voor een aangepast examen voor
rekening komen van het Watersportverbond of van de kandidaat.
9. Het van toepassing zijnde examenreglement blijft onverkort geldig, met uitzondering van de
schriftelijk aan de kandidaat opgegeven aanpassingen.

*) Dyslexieverklaring wanneer, voor en door wie?
De dyslexieverklaring moet worden afgegeven door een deskundig orthopedagoog of psycholoog die
gekwalificeerd is voor het uitvoeren van psychodiagnostisch onderzoek en beschikt over
specialistische kennis over leerstoornissen en de onderwijsbelemmeringen die daarmee samen
kunnen gaan.
De Stichting Dyslexie Nederland (SDN; http://www.stichtingdyslexienederland.nl/publicaties.aspx)
geeft een brochure uit: ‘Diagnose en behandeling van dyslexie’ (Geheel herziene versie, 2008),
waarin een beschrijving wordt gegeven van de grote lijnen van het dyslexieonderzoek en waarin
inhoudelijke eisen worden geformuleerd die aan een dyslexieverklaring worden gesteld. Over de
inhoud van deze brochure is een grote mate van consensus onder de Nederlandse dyslexie-experts.
De dyslexieverklaring kan direct na het onderzoek worden afgegeven, tegelijk met de (uitgebreidere)
rapportage over het onderzoek. Het kan echter ook op een later moment.

