Procedure aangepaste examinering
Aanvragen van een aangepast examen of mogelijke vrijstelling kan met het aanvraagformulier

aangepaste examinering op de website. Bij dit formulier moet altijd een verklaring van een
BIG geregistreerde arts, medisch specialist of een onderzoeksrapport van een erkend
instituut toegevoegd worden. De aanvraag wordt voorgelegd aan de commissie die een
aanpassing/vrijstelling toekent.
De examencommissies hanteren als uitgangspunt dat aanpassing van een examen:
–
het niveau van het examen niet mag aantasten en
–
de validiteit en betrouwbaarheid van het examen niet negatief mag beïnvloeden.

De examenorganisatie stuurt, namens de examencommissie, een e-mail met het besluit over
de aanvraag. De kandidaat moet er rekening mee houden dat aangepaste examens op
beperkte tijdstippen en locaties worden afgenomen.
Taalniveau
Vaktermen die in examens worden gebruikt, worden als bekend verondersteld. Wanneer er
sprake is van een (nog) onvoldoende beheersing van de Nederlandse
taal, is dit geen reden voor de examencommissie om aanpassingen toe te staan.
Toekenning aanpassing
Aan een toekenning van een aanpassing voor een examenonderdeel kunnen geen rechten
worden ontleend voor aanpassingen in een volgend examenonderdeel binnen een domein
of in een ander domein. Indien de examencommissie besluit extra examentijd toe te kennen
is het volgende van toepassing:
•

•

CBT-examens: 30 minuten extra examentijd.*
Praktijkexamens: 50% extra examentijd voor het uitwerken van schriftelijk
examenwerk.

Wanneer u in aanmerking komt voor een aangepast examen, wordt hier een aantekening
van gemaakt in uw examendossier zodat u slechts eenmalig de benodigde documentatie
voor deze aanpassing hoeft aan te leveren. Wij verzoeken u echter wel bij ieder
examenmoment, waar u opnieuw gebruik wilt maken van deze aanpassing, dit opnieuw door
te geven aan het examenbureau. Als het gaat om een ander soort aanpassing, dan moet u
deze wel opnieuw met de benodigde documentatie aanvragen.
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Locatie
Aangepaste examinering is bij CBT-examens alleen mogelijk in het examencentrum
Amersfoort en de gecertificeerde externe CBT-locaties. Dit betekent dat er geen aangepaste
examinering mogelijk is op Lamark locaties.
Aangepaste examinering praktijkexamens is mogelijk op alle gecertificeerde examenlocaties.
Welke aanpassingen zijn mogelijk?
CBT-examens
Voor CBT-examens kan op basis van een medische verklaring extra tijd worden gegeven door
de examencommissie.
CBT-examens bieden iedere kandidaat standaard de mogelijkheden;
– Te kiezen voor 3 verschillende lettergroottes
– Te kiezen voor een ander contrast (gele letters op een donkere achtergrond)
– Te kiezen voor voorleessoftware
Zijn deze aanpassingen voor een kandidaat niet voldoende, dan kan een aanvraag ingediend
worden voor een aangepast examen.
Praktijkexamens
Afhankelijk van de aanvraag beoordeelt de examencommissie welke mogelijke aanpassingen
er aangeboden kunnen worden.
Ontheffing
Mocht een kandidaat voldoen aan de voorwaarden genoemd in de Beleidsregels boa (bijlage
H) dan kan een ontheffing worden aangevraagd voor het examen Boa Basisbekwaamheid bij:
Ministerie van Justitie
Postbus 20300
2500 EH Den Haag
* Het toekennen van extra tijd is alleen mogelijk bij examenmomenten waar
uitloopmogelijkheid is (een examenmoment voor de lunch of aan het einde van de dag).
Neem bij twijfel voor u zich inschrijft, contact op met het examenbureau.
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