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Afspraken vrijstelling van onderwijs voor Frans of Duits bovenbouw vwo
De school kan een leerling ontheffing verlenen voor de tweede moderne vreemde
taal op het atheneum (op havo en gymnasium is de tweede moderne vreemde taal
niet verplicht). De ontheffing geldt sinds de invoering van de vernieuwde tweede
fase, dus met ingang van 2007 in het vierde leerjaar van het atheneum en voor het
eerst bij de uitslag van het examen in 2010.
De ontheffing kan worden verleend:
1. Aan een leerling met een stoornis die betrekking heeft op taal, of met een zintuiglijke
beperking die effect heeft op taal.
2. Aan een leerling die een andere moedertaal heeft dan Nederlands of Fries.
3. Aan de "eenzijdige bèta" 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.
In plaats van de tweede moderne vreemde taal volgt de leerling een ander examenvak met een
normatieve studielast van ten minste 440 uren. Het programma als geheel wordt dus niet verlicht.
Voor het verlenen van deze vrijstelling in de bovenbouw vwo gelden de volgende criteria:
• De leerling is in het bezit van een door een erkend GZ-psycholoog of Orthopedagoog
Generalist met BIG-registratie opgestelde (dyslexie)verklaring (enkel bij punt 1).
• Alvorens een verzoek tot vrijstelling voor de tweede moderne vreemde taal in het algemene
deel vwo in behandeling wordt genomen, moet de leerling kunnen aantonen dat, ondanks
alle beperkingen, hij een maximale inspanning heeft geleverd en optimaal gebruik heeft
gemaakt van de strategieën en faciliteiten die hem tot dan toe zijn aangeboden.
• De leerling heeft minimaal één periode, wekelijks minimaal twee MC-uren ingepland bij de
betreffende vreemde taal.
• Uit het voorafgaande volgt dat een vrijstelling uitsluitend wordt verleend indien een leerling
op een lager onderwijs niveau dreigt uit te komen - in dit geval havo - dan op basis van de
gegevens tot dan toe (resultaten leerjaar 1 t/m 3 en overige relevante gegevens)
redelijkerwijs mag worden verwacht. Er wordt hierbij niet uitsluitend gekeken naar de
resultaten bij de talen, maar naar de resultaten binnen het gehele vakkenpakket van de
leerling.
• De leerling staat gemiddeld een 7,5 voor de vakken Wiskunde, Scheikunde, Natuurkunde en
Biologie (enkel bij punt 3).
De aanvraag moet voor half februari klas 3 vwo binnen zijn, zodat de leerling besproken kan worden
in de leerlingbespreking. Hier wordt de profielkeuze van een leerling besproken en zijn de
vakdocenten, mentor en afdelingscoördinator aanwezig. Wanneer iemand van de zorg betrokken is
bij de leerling zal deze persoon eveneens aansluiten.
Dat een school ontheffing kan verlenen, betekent dat er geen sprake is van een automatisch recht,
maar de school heeft ook niet de mogelijkheid om de bepaling te negeren. Zoals met name bij de
derde genoemde categorie leerlingen zichtbaar is, dient de school een afgewogen inschatting te
maken of van een blokkade sprake is. De school kan de ontheffingsbepaling echter, zoals gezegd,
niet negeren door af te zien van het maken van een afweging. De beslissing of een leerling al dan niet
vrijgesteld wordt is altijd maatwerk. De orthopedagoog, teamleider en afdelingscoördinator van het
Mondial College nemen hierin de uiteindelijke beslissing.
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Mocht de leerling van mening zijn dat de school ten onrechte geen ontheffing verleent, dan kan de
leerling zich in eerste instantie wenden tot de locatiedirecteur. Mocht de leerling daarna nog steeds
van mening zijn dat de er ten onrecht geen ontheffing verleend is kan deze zich wenden tot de
klachtencommissie- als bedoeld in artikel 24b van de Wet op het voortgezet onderwijs- van de
school. Wanneer dat niet tot een voor de leerling acceptabele uitkomst leidt, is als ultimum
remedium de stap naar het College voor de Rechten van de Mens mogelijk.

