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Faciliteiten / aanpassingen bij toetsen 

 

Beste student, komend schooljaar ga je een opleiding bij het Alfa-college volgen. Sommige 

studenten hebben recht op aanpassingen bij toetsen en examens. Deze aanpassingen 

noemen we faciliteiten. Je hebt hier bijvoorbeeld recht op als er sprake is van dyslexie, 

dyscalculie, ADHD, ASS of een lichamelijke aandoening.  

 

Heb je dyslexie en/of dyscalculie en wil jij gebruik maken van deze faciliteiten? Dan vragen 

we je om onderstaande vragenlijst in te vullen.  

 

Let op:  - zonder erkende documenten kunnen er geen faciliteiten verleend worden. 

  - je oude dyslexiepas (van het VMBO) is niet geldig in het MBO.  

 

Is er bij jou sprake van een andere diagnose (te denken valt aan ADHD, ASS of een 

lichamelijke aandoening) en wil je ook graag gebruik maken van aanpassingen bij toetsen? 

We nemen graag contact met je op. Vul dan hieronder je contactgegevens in.  

 

Naam   :……………………………………………………………………………………………………  

Mailadres  :…………………………………………………………………………………………………… 

Telefoonnummer :…………………………………………………………………………………………………… 

Opleiding  :…………………………………………………………………………………………………… 

Datum   :…………………………………………………………………………………………………… 

 

1. Heb je een onderzoeksrapport en een verklaring waarin staat dat je dyslexie/dyscalculie 

hebt? 

o Nee. 

o Ja, kopie rapport mail ik naar h.vanessen@alfa-college.nl 

 

2. Omschrijving beperkingen/ problemen i.v.m. dyslexie 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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3. Omschrijving beperkingen/ problemen i.v.m. dyscalculie 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

4. Heb je beperkingen op het gebied van concentratie? 

o Nee. 

o Ja, namelijk……………………………………………………………………………………………………… 

 

5. Heb je hulp/bijles gehad? 

o Nee. 

o Ja, namelijk……………………………………………………………………………………………………… 

Van………………………………………………tot……………………………………………………………… 

 

6. Van welke faciliteiten wil je graag gebruik maken op het Alfa-college? 

i.v.m. dyslexie: 

o Geen 

o 30 minuten extra toetstijd 

o Voorleessoftware 

o Vergroot beeldscherm 

o Onderbreking examen met behoud van netto toetstijd 

o Examen gescheiden van de rest maken 

o Gebruik maken van gecontroleerde mp3-speler tijdens examen 

o Examens digitaal afnemen 

i.v.m. dyscalculie: 

o Geen 

o ER-examen (niet aan te bevelen, wel bespreekbaar) 

o 30 minuten extra toetstijd 

o Rekenkaart gebruiken 

o Niet grafische rekenmachine 

o Examen digitaal afnemen 

 

Wanneer je dit formulier hebt ingevuld, je verklaring en onderzoeksverslag binnen zijn, 

wordt er een faciliteitenpas voor je aangemaakt. Als er vanuit ons nog 

vragen/onduidelijkheden zijn, neemt de orthopedagoog contact met je op.  


