
ONTHEFFING TWEEDE MODERNE VREEMDE TAAL VWO - van 3 vwo 
naar 4 vwo 
 

De ontheffing kan worden verleend aan 

• aan een leerling met een stoornis die betrekking heeft op taal, of met een 
zintuiglijke beperking die effect heeft op taal,  

• aan een leerling die een andere moedertaal heeft dan Nederlands of Fries, 
• aan de "eenzijdige bèta" leerling die het onderwijs in één van de 

natuurprofielen volgt en voor wie het volgen van onderwijs in de taal naar 
verwachting een succesvolle afronding van de opleiding hindert.  
 

      (Inrichtingsbesluit WVO, artikel 26) 

Op grond van bovenstaande regeling is het volgende beleid voor het Openbaar 
Lyceum Zeist geformuleerd: 
 

• Een leerling die op grond van een stoornis die specifiek betrekking heeft op 
een taal ontheffing vraagt, dient te beschikken over een deskundigenverklaring 
van een ontwikkelingspsycholoog, jeugdpsychiater of orthopedagoog. 

• De vrijstelling moet aangevraagd worden voor 1 maart van het voorafgaande 
schooljaar. 

• In klas 3 wordt geen ontheffing voor een vak gegeven. 
• In de Tweede Fase dient de vrijgekomen studielast ingevuld te worden met een 

ander vak.  
 

In het geval dat een deskundigenverklaring niet te verkrijgen is: 
 

• De aanvraag voor ontheffing wordt voorgelegd aan het Intern Zorgadviesteam 
(IZAT) 

• Op grond van de gemotiveerde adviezen van de talendocenten (Nederlands, 
Engels, Frans/Duits) en het cijferbeeld/perspectief vanaf klas 3  van de 
leerling geeft het IZAT (waarin een remedial teacher en orthopedagoog zitting 
hebben) een advies aan de rector die een bindend besluit neemt. 

 
Procedure 

1. Aanvraag voor ontheffing wordt door de ouders voor 1 maart gedaan bij de 
teamleider en moet ondersteund worden met diagnostiek.  

2. De aanvraag wordt beoordeeld in het intern zorgadviesteam (IZAT), waarna de 
rector een bindend besluit neemt. 

3. De teamleider informeert ouders en leerlingen over het genomen besluit. 
 
 

 
 



ONTHEFFING BIJ MODERNE VREEMDE TAAL ONDERBOUW  
 

Onderbouw  
 
 
In de eerste drie leerjaren van havo en vwo zijn zowel Frans als Duits verplicht. Er kan geen 
ontheffing worden verleend aan leerlingen met dyslexie. Wel kan de school in de eerste drie 
leerjaren zelf invulling geven aan het onderwijs in de tweede moderne vreemde taal, omdat 
er, met uitzondering van Engels, geen kerndoelen zijn voor moderne vreemde talen. 

De school moet hierbij wel rekening houden met de doorstroommogelijkheden van de 
leerling.  

 

Alleen in specifieke gevallen – en dan gaat het niet alleen om leerlingen met dyslexie - is er 
een aantal mogelijkheden voor ontheffingen: 

• Leerlingen die Spaans, Russisch, Italiaans, Arabisch of Turks volgen kunnen ontheffing      
krijgen voor Frans óf Duits. Het is niet mogelijk beide vakken te vervangen; 

 • Leerlingen die buiten Nederland vergelijkbaar onderwijs hebben gevolgd en daarbij geen of                                                
te weinig onderwijs in Frans of Duits hebben gekregen kunnen ontheffing krijgen voor Frans, 
Duits of beide talen;  

• Leerlingen kunnen via deze regel alleen ontheffing krijgen wanneer zij voor de eerste maal 
tot een school voor havo of vwo zijn toegelaten en zijn geplaatst in een hoger leerjaar dan het 
eerste. 

        (Inrichtingsbesluit WVO, artikel 21) 

Op grond van het bovenstaande is voor leerlingen van het Openbaar Lyceum Zeist het 
volgende beleid geformuleerd. 

 
 bij  aanvraag voor ontheffing bij een taal (Frans of Duits), biedt het OLZ de volgende 

mogelijkheden: 

- Ontheffing van een onderdeel van de leesvaardigheid 
- Ontheffing van een onderdeel van de schrijfvaardigheid 
- Ontheffing van een onderdeel van de spelling 
- Ontheffing van een onderdeel van de spreekvaardigheid. 

 
 De specifieke invulling van de ontheffing wordt op maat aangeboden. Dit in overleg 

met de vakdocent, de leerling, de orthopedagoog/remedial teacher en de teamleider.  
 

Procedure 

1. Aanvraag voor ontheffing wordt door de ouders gedaan bij de teamleider en moet     
ondersteund worden met diagnostiek.  

2. De aanvraag wordt beoordeeld in het intern zorgadviesteam (IZAT), waarna de rector een 
bindend besluit neemt. 

3. De teamleider informeert ouders en leerlingen over het genomen besluit. 


