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Goed nieuws over erkenning dyscalculie!
Amsterdam, 25 februari 2009
Een cliënt van de Rekencentrale heeft zojuist van de onderwijsinspectie het
verheugende bericht ontvangen dat dyscalculie is erkend als stoornis, en dat met
ingang van dit jaar op de eindexamens extra tijd gegeven mag worden aan
leerlingen bij wie dyscalculie is vastgesteld door een ter zake deskundige
psycholoog of orthopedagoog.
Hieronder citeren wij de brief van de inspectie, gedateerd 24-02-2009:
In artikel 55 van het eindexamenbesluit staat in lid 1 en
2 (zie <www.wetten.nl>www.wetten.nl) :
"Artikel 55.

Afwijking wijze van examineren

1.
De directeur kan toestaan dat een gehandicapte
kandidaat het examen geheel of gedeeltelijk aflegt op een
wijze die is aangepast aan de mogelijkheden van die
kandidaat. In dat geval bepaalt de directeur de wijze
waarop het examen zal worden afgelegd. Hij doet hiervan
zo spoedig mogelijk mededeling aan de inspectie.
2.
Tenzij sprake is van een objectief waarneembare
lichamelijke handicap, geldt ten aanzien van de in het
eerste lid bedoelde aangepaste wijze van examineren dat:
a.
er een deskundigenverklaring is die door een ter
zake deskundige psycholoog of orthopedagoog is opgesteld,
b.
de aanpassing voor zover betrekking hebbend op het
centraal
examen in ieder geval kan bestaan uit een verlenging van
de duur van de desbetreffende toets van het centraal
examen met ten hoogste 30 minuten, en
c.
een andere aanpassing slechts kan worden toegestaan
voor zoverdaartoe in de onder a genoemde
deskundigenverklaring ten aanzien van betrokkene een
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voorstel wordt gedaan dan wel indien de aanpassing
aantoonbaar aansluit bij de begeleidingsadviezen, vermeld
in die deskundigenverklaring."
Met ingang van dit examenjaar mag een bevoegd gezag
(meestal de rector van de school) besluiten om een
leerling met dyscalculie maximaal 30 minuten extra tijd
te geven op voorwaarde dat artikel 55 lid 2 wordt
voldaan. Ik raad u dan ook aan om an de mentor van uw
dochter te vragen of een en ander mogelijk is. De school
moet uiteindelijk toestemming geven voor de aanpassingen
(tijdsverlenging) van het examen.
Tot zover de brief van de inspectie aan onze client.
Goed nieuws dus!
Het is voor de leerlingen met dyscalculie erg belangrijk dat hieraan snel
bekendheid wordt gegeven. Vandaar dat wij u dit goede bericht meteen
doorsturen.
Vriendelijke groet,
Rob en Marisca Milikowski
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