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Casus: vrijstelling Frans in 2 havo 

Brenda zit in 2 havo. Ondanks remedial teaching vanaf het tweede deel van de 

brugklas lukt het haar niet om voldoendes te halen voor Frans. Duits krijgt Brenda 

ook lastig onder de knie. Ze besteedt onevenredig veel tijd aan de talen. Andere 

vakken beginnen daar nu ook onder te lijden. Door onvoldoende voorbereidingstijd 

haalt ze ook onvoldoends voor vakken waar ze in principe geen moeite mee heeft. 

Ouders en Brenda vragen aan schooi of ze vrijgesteld kan worden voor het vak Frans 

zodat ze de vrijgekomen uren aan de andere vakken kan besteden.  

 

Vraag: Kan je als school vrijstelling verlenen voor het vak Frans? 

 

Antwoord 

Nee, Brenda kan geen vrijstelling krijgen voor Frans op grond van haar dyslexie. In 

de onderbouw van de HAVO zijn Frans én Duits verplicht. H et onderwijs kan echter 

wel anders ingericht worden zodat de leerling wel kennismaakt met d e talen, maar 

er niet op wordt afgerekend. Belangrijk is wel de de leerling eerst de kans en 

begeleiding heeft gehad om zich te ontwikkelen in de betreffende taal voordat over 

gegaan wordt op een aangepast programma. 

 

Omdat er, met uitzondering van Engels, voor de moderne vreemde talen geen 

kerndoelen zijn vastgelegd is de school vrij zelf invulling te geven aan het onderwijs 

in de onderbouw in Frans en Duits. Ook het aantal uur dat aan de talen besteed 

moet worden is niet voorgeschreven, noch dat iedere taal per se in ieder leerjaar 

aan de orde komt. De bedoeling van de verplichting van art. 22 lid 1 van het 

Inrichtingsbesluit WVO voor het vmbo en art. 21 lid 1 van het Inrichtingsbesluit 

WVO voor havo en vwo is dat de leerlingen kennis maken met de talen.  
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Ontheffing voor Frans en Duits in de onderbouw is alleen mogelijk als een leerling 

voor het eerst tot een school VO toegelaten wordt, hier begint in een jaar hoger 

dan het eerste, daar voor buiten Nederland onderwijs heeft gevolgd en daar geen 

of te weinig onderwijs in de desbetreffende taal of talen heeft gevolgd. Ontheffing 

kan ook als de leerling in plaats van de taal een andere taal volgt, voor het vmbo 

zijn dit Spaans, Arabisch of Turks, voor de havo zijn dit Spaans, Russisch, Italiaans, 

Arabisch of Turks on voor het vwo geldt dit bij Spaans, Russ isch, Italiaans, 

Arabisch, Turks of Chinees. Voor het vmbo is dit geregeld in artikel 22 

Inrichtingsbesluit WVO en voor de havo en vwo is dit geregeld in artikel 21 

Inrichtingsbesluit WVO.  
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