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Dyslexie en examen doen bij PBNA 

 
Een kandidaat met dyslexie kan bij PBNA examen doen, waarbij extra mogelijkheden worden 
geboden die aansluiten bij de beperking*. Deze kandidaten leggen hetzelfde examen af als andere 
kandidaten, inhoudelijk worden er geen vrijstellingen verleend.  
 

 
Voor wie: 
Als u gebruik wilt maken van de extra mogelijkheden voor kandidaten met de beperking dyslexie moet 
u dit bij aanmelding voor het examen kenbaar maken. Bij de aanmelding moet een deskundigen-
verklaring worden overlegd, die is opgesteld door een terzake deskundige psycholoog of 
orthopedagoog. 
 

 
Voor welke examens: 
PBNA biedt deze mogelijkheid aan voor alle PBNA examens met uitzondering van de VCA en SOG ** 
examens. 
 

 
Waar & wanneer examen: 
U kunt tijdens kantooruren examen afleggen bij PBNA in Zwijndrecht. De examendatum en de 
examentijd worden in overleg met u bepaald. Wij verzoeken u rekening te houden met een 
aanmeldingstermijn van 2 weken. 
 
Er is ook een mogelijkheid tijdens een besloten bedrijfsexamen, gelijktijdig met andere kandidaten op 
dezelfde locatie.  
 
 

 
Wat zijn de extra faciliteiten? 
 U hebt minimaal 30 minuten en maximaal 60 minuten per examenvak extra beschikbaar;  

 U kunt kiezen uit een CBT-examen op de computer of een schriftelijk examen met een 
examenopgave op A4-formaat of op A3-formaat met een groot lettertype; 

 U legt het examen individueel of gelijktijdig met enkele kandidaten af; 

 U mag tijdens het examen een woordenboek gebruiken; 

 De examinator mag neutraal uitleg geven bij moeilijke woorden; dit betekent dat hij/zij geen 
aanwijzingen zal geven die naar het goede antwoord leiden. 

 
 

Kosten: 
De deelnamekosten zijn gelijk aan de overige individuele examens die PBNA aanbiedt. 
 

 
Aanmelden 
Eerst telefonisch een afspraak maken voor een individueel examen met Patricia Biard (078-6253709) 
of Deborah Hamar (078-6253765). 
 
 
 
* Deze procedure is afgeleid van het Protocol Dyslexie Voortgezet Onderwijs  
 
** Bovenstaande faciliteiten gelden helaas niet voor VCA-examens én SOG examens. Deze examens worden 

via een PC of Tablet afgenomen. U krijgt één vraag per scherm en kunt zich op deze vraag en de antwoorden 
concentreren. Bij B-VCA kunt u kiezen voor een voorleesexamen. U kunt iedere vraag en bijbehorende 
antwoorden laten voorlezen. Dit voorleesexamen is bij VOL-VCA en VIL-VCU helaas niet toegestaan. 

 


