
 

 

 

Ontheffingsregeling Moderne Vreemde Talen (MVT) CSG Reggesteyn 

Inleiding 

Deze ontheffingsregeling geldt voor CSG Reggesteyn. Scholen zijn verplicht een eigen ontheffingsregeling 

– in het bijzonder voor een tweede moderne vreemde taal in de bovenbouw vwo – op te stellen en uit te 

voeren. Deze regeling moet worden besproken met betrokkenen leerlingen, docenten en ouders. CSG 

Reggesteyn heeft in maart 2008 besloten t.a.v. deze ontheffingsregeling een leidraad op te stellen. 

Daarin wordt duidelijk gemaakt welke hulp we bieden en aan welke individuele leerlingen op basis van 

bepaalde belemmeringen mogelijk vrijstelling wordt verleend.  

De basis voor de ontheffingsregeling is artikel 26 van het inrichtingsbesluit HAVO en VWO.  De leerling 

kan vrijstelling krijgen i.v.m. een stoornis die specifiek betrekking heeft op taal (o.a. dyslexie) of 

een zintuiglijke stoornis met een effect op taal (o.a. slechtziend)  

Aan het verlenen van de vrijstelling zijn echter wettelijke regels verbonden die door de school op 

schooleigen wijze uitgewerkt moeten worden. Ter voorkoming van misverstanden: het bevoegd gezag is 

niet verplicht ontheffing te verlenen. Het verplicht zich wel tot een gemotiveerd antwoord. De regeling 

die hier wordt aangeboden geldt voor het eerst voor leerlingen die in het schooljaar 2011 met 4 

atheneum begonnen zijn. Reggesteyn heeft een meldingsplicht naar de inspectie en zorgt voor een 

actuele registratielijst.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Onderbouw  

In de onderbouw volgt iedere leerling het hele curriculum. Er wordt in principe geen vrijstelling van een 

moderne vreemde taal (MVT) gegeven  

Op basis van het leerlingvolgsysteem basisschool, de dyslexie-screening op Reggesteyn en andere 

aanmeldingsgegevens komen leerlingen die (mogelijk) een taalachterstand / leerstoornis hebben aan 

tafel bij de remedial teacher. Daarover is in de loop van het schooljaar een verklaring van een 

orthopedagoog / psycholoog met BIG-registratie aanwezig. In overleg met de leerlingbegeleider geldt dit 

soms ook voor leerlingen met andere leerstoornissen of lichamelijke gebreken (autisme – slechtziend)  

Vanaf de tweede schoolweek wordt hen in klas 1 extra hulp geboden die er op gericht is zo goed 

mogelijk met de achterstand / het leerprobleem om te gaan. Bij de RT worden preventieve acties 

ondernomen om zoveel mogelijk te voorkomen dat een leerling in de problemen raakt. Door in te zetten 

op zelfredzaamheid en succeservaring stijgt het zelfvertrouwen van deze leerlingen. Hen wordt geleerd 

effectief te studeren en goed te compenseren o.a. via het oefenen met (voorlees) software.  

Via bepaalde afspraken binnen school worden deze leerlingen in staat gesteld zo veel mogelijk hun 

kennis en niet hun taalprobleem te tonen. (Voor leerlingen met dyslexie geldt o.a. meer tijd – andere 

norm bij talen – en andere afspraken op maat)  

Van deze leerlingen wordt echter ook verwacht dat zij een stapje harder lopen voor lastige vakken en 

zich ook in de les én thuis houden aan de manier van werken zoals die in de RT wordt geoefend. Een 

matige inzet zal dus zeker niet leiden tot vrijstelling!   

Soms is er dispensatie in de vorm van het niet meetellen van een dictee, het doen van een spreekbeurt 

voor een kleine groep of het niet hebben van klassikale voorleesbeurten.  

Slechts bij hoge uitzondering wordt in de onderbouw vrijstelling verleend van een moderne taal (Frans of 

Duits). Een eventuele vrijstelling zal alleen afgegeven worden wanneer er sprake is van, in de ogen van 

de begeleiders, grootmoedige inzet. De leerling moet positief met de aangeboden hulp omgaan en de 

gemaakte afspraken nakomen. Ondanks de goede inzet van de leerling scoort hij/zij onder de 4. De 

inspanning is dusdanig onevenredig groot dat ook andere vakken / leergebieden er onder lijden en de 

leerling in de situatie komt niet het diploma te kunnen halen dat bij zijn of haar capaciteiten past.  

De RT-er neemt in dat geval – na overleg met leerling, ouders, mentor, docenten en decaan-  het 

initiatief tot de vrijstelling. Een gesprek tussen de leerling / ouders en de decaan is met name zinvol om 

de mogelijke gevolgen van de eventuele vrijstelling duidelijk in beeld te krijgen. De mentor verzamelt 

gegevens bij de betrokken docenten.  

Er is  collegiaal overleg binnen de RT op Reggesteyn als de vrijstelling gevolgen heeft voor het vervolg 

van de schoolloopbaan op een andere locatie.  

De unitleider van de betreffende afdeling besluit, op basis van de voordracht door de RT-er, of de 

vrijstelling wordt toegekend. De vrijgekomen tijd wordt in overleg met de RT-er, de talen docenten en de 

leerling in de mediatheek besteed aan ander talig onderwijs. Dit wordt door de RT-er en de mentor 

regelmatig geëvalueerd. (logboek bijhouden!) 

 

 



 

 

Bovenbouw 

In het kader van bovenstaande kan een vrijstelling in de bovenbouw niet uit de lucht komen vallen. Het 

zal veelal om leerlingen gaan die een vrijstelling in de onderbouw kregen voor Frans of Duits. De 

vrijstelling komt in de praktijk alleen aan de orde in de bovenbouw VWO omdat in het VMBO en het 

HAVO profielen kunnen worden gekozen zonder een tweede moderne vreemde taal.  

 

Mogelijkheden van vrijstelling MVT in de bovenbouw 

1. De leerling heeft een leerstoornis die specifiek betrekking heeft op taal (o.a. dyslexie) of een 

zintuiglijke stoornis met effect op taal (o.a. slechtziendheid). Daarover is op school een verklaring 

van een orthopedagoog / psycholoog met BIG-registratie aanwezig. 

2. Leerlingen van allochtone afkomst die tot dan onderwijs volgden in hun moedertaal. Zij stromen 

in een hoger leerjaar in en hebben daarvoor geen Frans en / of Duits gehad. 

Of leerlingen die voor de eerste keer tot een school voor VWO worden toegelaten, direct in de 

bovenbouw komen en daarvoor buiten Nederland vergelijkbaar onderwijs hebben gevolgd. 

Daarbij heeft men weinig tot geen Frans en / of Duits gehad. 

3. Leerlingen met een specifieke aanleg in de exacte hoek die een natuurprofiel kiezen en waarvan 

het vermoeden is dat ze met een 2de MVT niet of slechts met de grootst mogelijke inspanning 

hun diploma VWO kunnen behalen.   

Om hiervoor in aanmerking te komen gelden de volgende criteria: 

- de problemen zijn dusdanig groot dat de leerling niet het diploma zal kunnen halen dat bij zijn  

  verstand past. De leerling is dus niet in staat om minimaal een 4 als examencijfer te halen.  

- er is (in het verleden) hulp geweest van de RT-er en de vakdocenten. 

- de leerling heeft zich op school én thuis optimaal ingezet door compenserend te werken.  

De RT-er neemt het initiatief tot de aanvraag van de vrijstelling aan het einde van het derde leerjaar.  Er 

is overleg met de leerling, ouders, mede-RT-ers,  de mentor, de decaan en de vakdocenten. Vervolgens 

wordt in overleg met de leerling en ouders de aanvraag gedaan. De unitleider bovenbouw neemt op basis 

van de voordracht door de RT-er, een besluit.  

Als de unitleider bovenbouw besluit de leerling een ontheffing te verlenen, wordt de 2de MVT vervangen 

door een ander vak met een studielast van tenminste 440 klokuren. Het vervangende vak kan (in overleg 

met de decaan) worden gekozen uit het aanbod van eindexamenvakken in de bovenbouw VWO van 

Reggesteyn. Dit wordt vastgelegd in een brief die zowel door school als ouders wordt ondertekend.  

 

Opmerking: 

Leerlingen met een diploma HAVO  zonder Frans én/ of Duits die willen instromen in 5VWO vallen niet 

onder de vrijstellingsregeling anders dan hierboven. De decaan wijst leerlingen met plannen om naar het 

VWO te gaan erop dat een moderne 2de MVT verplicht is en zal moeten worden begespijkerd. 

 

 

 



 

 

 

 

 

Advies RT bij aanvraag vrijstelling moderne vreemde talen t.b.v. leerling-dossier  

CSG Reggesteyn / Aanvraag ontheffing moderne vreemde talen VWO 

Naam:                                                                                        Klas: 

Leerling-nummer: 

 

De RT-er verzoekt het bevoegd gezag (unitleider onderbouw en bovenbouw) op basis van het 

protocol om ontheffing te verlenen voor de 2de moderne vreemde taal (Duits of Frans) in 

de bovenbouw van het VWO. Dit na overleg met leerling, ouders, mentor, decaan en docenten. 

Dit op grond van een stoornis die specifiek betrekking heeft op taal of een zintuiglijke stoornis die 

effect heeft op taal. Er is een verklaring van een deskundige die betrekking heeft op deze 

stoornis. Onderwijs in de 2de moderne vreemde taal verhindert naar verwachting een succesvolle 

afronding van de opleiding vwo.  Een motivering voor deze aanvraag is bijgevoegd.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Advies RT bij aanvraag vrijstelling moderne vreemde talen t.b.v. leerling-dossier  

CSG Reggesteyn / Aanvraag ontheffing moderne vreemde talen VWO 

Naam:                                                                                        Klas: 

Leerling-nummer: 

 

 

De RT-er verzoekt het bevoegd gezag (unitleider onderbouw en bovenbouw) op basis van het 

protocol om geen ontheffing te verlenen voor de 2de moderne vreemde taal (Duits of 

Frans) in de bovenbouw van het VWO. Dit na overleg met leerling, ouders, mentor, decaan en 

docenten.    

 Een motivering voor dit advies is bijgevoegd.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Vrijstelling moderne vreemde talen 

 

Op grond van de adviezen van de RT-er en de daarbij behorende verklaringen van een 

orthopedagoog / psycholoog, is besloten om het verzoek tot vrijstelling wel / niet te honoreren. 

Een schriftelijke toelichting is bijgevoegd. 

 

 De MVT wordt vervangen door het vak……., met een studielast van ……klokuur.  

 

 Ouders zijn bekend met en verklaren zich akkoord met de voorwaarden 

  waaronder deze vrijstelling wordt verleend  

 

Handtekening ouders voor akkoord:  

 

 

Datum: 

 

 

Handtekening unitleider VWO bovenbouw 

 

 


