
 

Regeling ontheffing tweede moderne vreemde taal in het 

VWO 

Op het vwo is er binnen het atheneum een verplichte tweede moderne vreemde taal 
(mvt) in het gemeenschappelijke deel. Op het gymnasium is er, in de plaats van de 
tweede moderne vreemde taal, de klassieke taal. De overheid verwacht van een 
atheneumleerling dat hij/zij in ieder geval twee moderne vreemde talen beheerst. Alle 
atheneumleerlingen volgen dus een 2e moderne vreemde taal.  
De overheid geeft kaders waarbinnen een school ontheffing daarvan mag geven (WVO Artikel 26e ). 
In geval van ontheffing dient de leerling examen af te leggen in een vervangend vak. De school 
bepaalt op welke manier ze binnen deze kaders opereert.  
 

Regeling Kennemer Lyceum 
Het Kennemer Lyceum gaat ervan uit dat elke atheneumleerling  in principe  een tweede moderne 
vreemde taal volgt. Bij hoge uitzondering kan de school besluiten gebruik te maken van 
onderstaande procedure (regeling ontheffing tweede moderne vreemde taal  in het VWO) en op 
basis daarvan ontheffing verlenen waarbij de leerling een vervangend vak volgt. 
Het gaat om:  
 

1. Taal gerelateerde leerstoornissen 
Een taal gerelateerde leerstoornis geeft niet automatisch recht op ontheffing van de 2e 
moderne vreemde taal. Leerlingen met een taalstoornis volgen dus de verplichte 2e 
moderne vreemde taal. Het bevoegd gezag van het Kennemer Lyceum kan in uitzonderlijke 
gevallen rekening houden met taal gerelateerde leerstoornissen. Dan moet in ieder geval aan 
de volgende voorwaarden zijn voldaan:  

• Er moet een officiële verklaring zijn van de taal gerelateerde leerstoornis.  

• De taal gerelateerde leerstoornis moet de leerling de hele onderbouw of een flink deel 
daarvan parten hebben gespeeld.  

 

2. Een moedertaal anders dan de Nederlandse- of Friese taal 
Het Kennemer Lyceum verstaat onder een andere moedertaal het volgende: zowel de ouders 
als hun kind(eren) zijn in een ander land geboren en opgegroeid waardoor aantoonbaar 
wordt dat het kind of de kinderen minimaal de eerste 10 levensjaren een moedertaal hebben 
geleerd anders dan de Nederlandse. Leerlingen die vanwege artikel 21 lid 31 in de 
onderbouw waren vrijgesteld van het volgen van een tweede moderne vreemde taal, 
hebben dientengevolge ook een ontheffing van de tweede moderne vreemde taal in de 
bovenbouw vwo.  
 

3. N-profiel 
Het volgen van een N-profiel met een geringe kans van slagen vanwege de verplichting van 
het volgen van een tweede moderne vreemde taal.  
Het  Kennemer Lyceum biedt in uitzonderlijke gevallen ontheffing aan vwo-leerlingen met 
een N-profiel wanneer te verwachten is dat het vwo diploma niet behaald kan worden met 
een tweede moderne vreemde taal. 

                                                           
1 Artikel 21 lid 3 van de Wet op Voortgezet Onderwijs:  

Aanvullende bepalingen eerste drie leerjaren vwo en havo:  
1. Het onderwijsprogramma in de eerste drie leerjaren aan een school voor vwo en een school voor havo omvat tevens onderwijs in de Franse en Duitse taal. 
3. Het bevoegd gezag  kan een leerling van een school als bedoeld in het eerste lid ontheffing verlenen van het volgen van onderwijs in de Franse taal of Duitse taal dan wel in beide 
talen, indien de leerling  
a. voor de eerste maal tot een school voor havo of een school voor vwo is toegelaten,  
b. is geplaatst in een hoger leerjaar dan het eerste,  
c. voordien buiten Nederland vergelijkbaar onderwijs heeft gevolgd,   
d. daarbij geen of te weinig onderwijs in de desbetreffende taal of talen heeft gevolgd.  
 



 

Procedure ontheffing tweede moderne vreemde taal in de 
bovenbouw vwo 
 
 Februari leerjaar 3:  

• De schoolleider van vwo 3 onderzoekt of de leerling al dan niet in aanmerking kan komen 
voor ontheffing. 

• Is ontheffing aan de orde, dan wordt er in overleg met de leerling een vervangend vak 
gekozen, het te kiezen vak hangt af van het gekozen profiel en de mogelijkheid van 
inroostering. 

• Het bevoegd gezag besluit over het ontheffingsverzoek. 
 
Opstroom van H5 naar V5 

• Havo 5 gediplomeerden, die hun diploma hebben behaald met één moderne vreemde 
taal, kunnen, als zij voldoen aan de criteria, opstromen naar V5. Dit leidt automatisch tot 
dispensatie voor het volgen van een tweede moderne vreemde taal in V5 en V6. 

• Ook zij kiezen een vervangend  ander vak. Dit vak moet qua studielast minimaal even 
zwaar zijn als de studielast van een tweede vreemde taal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Overveen, 6 februari 2018 


