
Vrijstellingen vakken op LRC   

   

Wat betreft vrijstellingen voor vakken gelden de volgende afspraken:   

  

A. Vrijstelling moderne vreemde talen  
   

1. In de havo- en vwo-onderbouw kunnen leerlingen in bijzondere 
situaties een vrijstelling krijgen voor de moderne vreemde talen, Frans en 
Duits. Die bijzondere omstandigheden staat in het Inrichtingsbesluit (dus: de 

wet) omschreven.   
   

Let op: als een leerling in vwo-onderbouw deze vrijstelling krijgt, is het niet 
altijd vanzelfsprekend dat een leerling in de bovenbouw automatisch recht 
heeft op een vrijstelling voor de moderne vreemde talen Frans en Duits. De 

voorwaarden voor zo’n vrijstelling in de bovenbouw zijn ook terug te vinden 
in het Inrichtingsbesluit. Daarom is het heel verstandig om te voorkomen dat 

bij het verlenen van een vrijstelling in de onderbouw een doorstroom naar 
vwo-bovenbouw geblokkeerd wordt.  
  

2. In de bovenbouw vwo kunnen leerlingen in bijzondere situaties een 
vrijstelling krijgen voor de tweede moderne vreemde taal, Frans of Duits. Dan 
moeten deze leerlingen wel een ander, vervangend vak daarvoor in de plaats 

kiezen om het vakkenpakket volledig te maken. Ook bij deze vrijstelling staan 
de bijzondere omstandigheden vermeld in het Inrichtingsbesluit.   
   

Let op (1): voor leerlingen havo-bovenbouw is een tweede moderne 
vreemde taal sowieso niet verplicht bij bepaalde profielen.  
   

Let op (2): een van de redenen om een vrijstelling te krijgen voor een 

moderne vreemde taal (op het vwo) heeft betrekking op het zeer eenzijdig 
begaafd zijn van leerlingen (namelijk heel sterk NG/NT-georiënteerd). Dit is 
echter een uitzonderlijke situatie; het principe blijft dat een vwo-leerling 

ongeacht zijn profiel een tweede moderne vreemde taal in zijn pakket moet 
nemen.  
   

Let op (3): voor overstappers havo 5 – vwo 5 geldt de afspraak dat zij in 
principe geen vrijstelling voor een tweede moderne vreemde taal krijgen, 

ongeacht het profiel, tenzij ze vallen onder de bijzondere omstandigheden 
vermeld in het Inrichtingsbesluit. De overstap van havo 5 naar vwo 5 maken 

met een NG/NT-profiel is niet zo’n bijzondere omstandigheid.   
 

B.  Vrijstelling CKV, maatschappijleer  
       (voor doorstromers H5-V5)  

 

Voor overstappers havo 5 – vwo 5 geldt dat zij een vrijstelling hebben voor 
de vakken ckv en maatschappijleer in vwo 5; dat staat zo ook beschreven in 

het Inrichtingsbesluit. Een consequentie is dan o.a. dat het combinatiecijfer 
voor deze leerlingen alleen bestaat uit het profielwerkstukcijfer. Daarom is 
het ook de afspraak dat deze overstappers een nieuw profielwerkstuk moeten 

schrijven in vwo 5/6.  



  

C.  Vrijstelling doublanten havo 4, vwo 4/5  
  

Voor doublanten in havo 4, vwo 4 en vwo 5 gelden wat betreft vrijstellingen 

de volgende afspraken:  
- in vwo 4: geen vrijstellingen   

- in havo 4: geen vrijstellingen   
- in vwo 5: vrijstellingen mogelijk voor de vakken ckv en maatschappijleer; 
voorwaarde is wel dat deze vakken zijn afgesloten met een eindcijfer 7 of 

hoger.   
  

Let op: als doublanten voor grote Praktische Opdrachten in hun eerste jaar 
een 7.0 of hoger hebben gehaald, hoeven zijn die niet opnieuw te maken in 
het jaar dat zij doubleren. Voorwaarde daarbij is dat de stof/inhoud van beide 

opdrachten sterk vergelijkbaar is.  

  

D.  Vrijstelling gezakte leerlingen havo 5, vwo 6  
  
Gezakte leerlingen in H5, V6 hebben recht op vrijstelling voor de 

schoolexamenvakken informatica, NLT en BSM, maatschappijleer en CKV. 
Voorwaarden is dat zij deze vakken hebben afgesloten met het eindcijfer 7 of 

hoger. Als het cijfer lager is dan een 7, moet het vak opnieuw gedaan 
worden.  
  
Let op : als gezakte leerlingen voor grote Praktische Opdrachten in hun 
eerste examenjaar een 7.0 of hoger hebben gehaald, hoeven zijn die niet 

opnieuw te maken in het tweede examenjaar. Voorwaarde daarbij is dat de 
stof/inhoud van beide opdrachten sterk vergelijkbaar is.  
Dit geldt voor alle vakken die de leerling in zijn pakket heeft. 
 

E.  Topsporttalenten met een status 

 

Voor Topsporttalenten met een status gelden over het algemeen ruimere 
regels m.b.t. vrijstellingen. Op het LRC kan de Topsporttalent-coördinator 
daar meer over vertellen, indien gewenst. 
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