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Studentnummer   :  
Naam student    :  
Naam aanvrager :  
Datum aanvraag   :  
   

 
AANVRAAGFORMULIER VOORZIENINGEN - bijlage bij het opleidingsblad 
Met dit formulier kunnen voorzieningen/hulpmiddelen op studentniveau worden aangevraagd door 
de plaatsingsadviseur of loopbaanconsulent. Voor toelichting, zie: Onderlegger Aanvraagformulier 
voorzieningen. 
 
Is er op basis van het plaatsingsadviesgesprek (of de voorbereiding hierop) aanvullend 
onderzoek/expertise nodig om te beoordelen of de opleiding in de ondersteuningsbehoefte van de 
student kan voorzien? Zie onderlegger.  
 
 

 

□ Voorziening:  

Student heeft vanwege mobiliteit recht op een liftpas/-sleutel.  

 
□ Voorzieningen dyslexie 

• Voor studenten met een geldige dyslexieverklaring. Deze verklaring moet door de 
Plaatsingsadviseur gezien zijn.  

□ Examinering  

□ V.ET - Extra tijd (tijdsduur afhankelijk van toetsvorm)  

□ V.VG - Vergroting van teksten bij instellingsexamens (paper/pencil) 

□ V.LK - Gebruik van beveiligde laptop met Kurzweil bij instellingsexamens 

□ V.LW - Gebruik van beveiligde laptop met Wordpad bij instellingsexamens 

□ V.VE - Digitale examinering (zowel instellings- als centrale examens) met 

verklanking  

 □ Maatwerk/Specialistisch gesprek 

 
Ernstige rekenproblemen en dyscalculie  

De wet- en regelgeving, inzake examinering rekenen is nog niet vastgesteld door de 
overheid. Verwachting is dat er een inclusief rekenexamen wordt ontwikkeld dat extra 
voorzieningen overbodig maakt. Indien nodig en aan de orde kan tijdens de opleiding alsnog 
voorziening(en) worden aangevraagd. 
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□ Voorzieningen special needs 

□ V.AB – specialistische begeleiding in geval van lichamelijk/zintuiglijke      

      beperking/belemmering of chronische/langdurige ziekte. 

□ Hulpmiddelen bij examinering (anders dan voor dyslexie of dyscalculie)  

• Voor studenten met een zintuiglijke of lichamelijke beperking/belemmering. 

• Voor studenten met een beperking/belemmering die niet zintuiglijk of lichamelijk van 
aard is. Zie onderlegger.  

• Voor studenten die korter dan 6 jaar in Nederland onderwijs hebben genoten gelden de 
hulpmiddelen met een *: deze s.v.p. aankruisen. 

 
Namelijk:  

□ V.ET* - Extra tijd: 30 minuten bij instellings- en centrale examinering 

□ V.VE - Digitale examinering (zowel instellings- als centrale examens) met verklanking 

□ V.LW - Gebruik beveiligde laptop met Wordpad bij instellingsexamens. (CE is al digitaal) 

□ V.WB* - Gebruik woordenboek in eigen taal (indien korter dan 6 jr in NL onderwijs genoten) 

□ V. VI - Aangepast centraal examen (van CvTE) voor studenten met een visuele beperking 

□ V.AU - Aangepast centraal examen (van CvTE) voor studenten met een auditieve beperking 

□ V.MI - Mondelinge i.p.v. schriftelijke  instellingsexamens voor studenten met een visuele beperking  

□ V.SI - Schriftelijke i.p.v. mondelinge instellingsexamens voor studenten met een auditieve beperking  

□ V.MW - Maatwerk bij instellings- en centrale examinering bij specifieke ondersteuningsbehoefte.  

Denk aan: vaste plek in de ruimte, vooraf verkennen van examenruimte, examineren met tussenpauzes, 
gebruik koptelefoon met muziek, externe examinering, aangepast meubilair, aangepast 
ondersteuningsmateriaal. 
LET OP: bij keuze voor V.MW dit aanvraagformulier voorzieningen nog NIET ondertekenen. De 
onderwijsmanager moet beoordelen of het aangevraagde te realiseren is en de examencommissie moet 
beoordelen of het aangevraagde toegekend wordt. Vul voor de aanvraag van het maatwerk het 
“Aanvraagformulier Maatwerk” in. Na akkoord en ondertekening van het Aanvraagformulier Maatwerk 
door onderwijsmanager en examencommissie kan dit Aanvraagformulier voorzieningen ondertekend 
worden. 

 
 

 
Ingangsdatum voorziening(en):   ________________________________________ 

 
 

Naam aanvrager:   ________________________________________ 
(plaatsingsadviseur/loopbaanconsulent) 

 
  
Handtekening aanvrager:   ________________________________________ 
(plaatsingsadviseur/loopbaanconsulent) 
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