Richtlijnen Thorbecke vmbo-pro voor het afgeven van een deskundigenverklaring
Middels een deskundigenverklaring kunnen leerlingen op school in aanmerking komen voor bepaalde
faciliteiten, zoals bijvoorbeeld het verlengen van tijd bij toetsen en examens.
Op Thorbecke vmbo-pro hanteren we hierbij de volgende richtlijnen:
•

•
•
•

•
•
•

•
•

Een van de belangrijkste voorwaarden is dat er een onderzoek/probleeminventarisatie aan
het besluit ten grondslag ligt. Een diagnose is wenselijk, maar niet noodzakelijk.
Dit onderzoek wordt uitgevoerd door de orthopedagoog van school of is gebaseerd op
eerder onderzoek door collega’s (Dimence, Pro Juventus, Accare, IJsselgroep, vrijgevestigde
kinder-jeugdpsychiater etc.
De leerling moet op school aantoonbaar hinder ondervinden van de problemen;
De hinder die de leerling van de problemen ondervindt moet langdurig zijn;
De hinder die de leerling van de problemen ondervindt moet hardnekkig zijn: de school moet
andere begeleiding hebben geboden of gezocht , zonder dat dit het gewenste resultaat tot
gevolg had;
Er moet sprake zijn van een passend onderwijsniveau; de problemen mogen niet het
resultaat zijn van overvraging;
Er moet een zekere balans zijn tussen de inzet van school en de inzet van de leerling;
Er moet een zekere balans zijn tussen de inzet van school en de inzet van de ouders (valt er
bv. met ondersteuning thuis nog winst te behalen, wordt de leerling thuis te veel/ te weinig
geholpen, zijn de ouders bereid gebleken onderzoek/begeleiding buiten school in te
schakelen);
De toegekende faciliteit moet passen bij de leerstijl en het strategiegebruik van de leerling
en moet effectief zijn gebleken;
De deskundigenverklaring moet mede-ondertekend zijn door een vertegenwoordiger van de
school;

Uiteraard moet worden gehandeld binnen de wettelijke mogelijkheden en bepalingen, zoals deze
genoemd staan in artikel 55 van het examenbesluit. Belangrijke wettelijke bepalingen:
-

-

Een kandidaat met een beperking heeft recht op aanpassingen. Dit recht beperkt zich niet tot
het centraal examen maar strekt zich ook uit tot schoolexamen en onderwijs. Met andere
woorden: als een kandidaat pas vlak voor het examen toestemming krijgt voor bijvoorbeeld
tijdverlenging of audio, dan kan hij rechtens claimen dat dit ook op het schoolexamen van
toepassing had moeten zijn en dat (in het extreemste geval) het schoolexamen ook opnieuw
moet worden afgelegd. Daarom wordt er nadrukkelijk op gewezen dat kandidaten bij het
schoolexamen en het centraal examen (en het onderwijs) dezelfde rechten hebben;
als pas op een laat moment een deskundigenverklaring wordt ingezet om faciliteiten te
verantwoorden, dan zal de inspectie grondig nagaan wat er aan de hand is en krijgt de school
in ieder geval ook de lastige vraag waarom nu pas. Oefening is bij veel faciliteiten niet nodig,
tijdverlenging en vergroting werken ook zonder oefening en voor ingesproken tekst (Daisy)
geldt nagenoeg hetzelfde. Spraaksynthese vergt wel enige oefening.
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