
 
 
 
 
 
 
Protocol III aanvraag ontheffing van de tweede moderne vreemde taal op 
het vwo. 
 
Wettelijk kader inrichtingsbesluit WVO artikel 26e: 
Het bevoegd gezag van een vwo kàn een leerling ontheffing verlenen van het volgen 
van onderwijs in de tweede moderne vreemde taal in de volgende gevallen: 

a. de leerling heeft een stoornis die specifiek betrekking heeft op taal of een 
zintuiglijke stoornis die effect heeft op taal 

b. de leerling heeft een andere moedertaal dan de Nederlandse taal of de Friese 
taal 

c. de leerling volgt onderwijs in het profiel natuur en techniek of het profiel 
natuur en gezondheid en het onderwijs in de taal verhindert naar verwachting 
een succesvolle afronding van de opleiding. 

 
Uitvoering op het VAVO Rijnmond College: 

ad a. de kandidaat heeft een stoornis die specifiek betrekking heeft op taal of 
een zintuiglijke stoornis die effect heeft op taal; meest voorkomende 
stoornis in de praktijk is de dyslectische stoornis. 

ad b. de kandidaat is niet in Nederland geboren en spreekt thuis geen 
Nederlands.  

ad c. de kandidaat volgt onderwijs in het profiel natuur en techniek of het profiel 
natuur en gezondheid en heeft een havo diploma in het profiel natuur en 
techniek of het profiel natuur en gezondheid zonder een tweede moderne 
vreemde taal. 

 
De kandidaat dient een verzoek tot ontheffing van de tweede moderne vreemde taal 
schriftelijk in te dienen, voorzien van originele bewijsstukken/ 
deskundigenverklaringen. Elke kandidaat dient afzonderlijk te worden getoetst aan 
genoemde criteria. Kandidaten die niet binnen deze criteria vallen, maar toch menen 
recht te hebben op ontheffing, kunnen een aanvraag doen via de hardheidsclausule. 
Leerlingen die reeds een ontheffing ontvingen op hun vorige (VO-)school, kunnen 
deze inbrengen.  
 
In alle gevallen dient, indien de ontheffing wordt verleend, de taal vervangen te 
worden door een ander vak, ter grootte van 440 studielast uur of meer. 
 
De teamleider vwo beslist over het al dan niet toezeggen van de ontheffing. 
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