
 
© 2020  
 

Colofon  

De professionaliseringsmodule Dyslexie en Moderne Vreemde Talen, waar deze 

werkopdracht bij hoort, is ontwikkeld in het kader van Stimuleringsprogramma 

Aanpak Dyslexie door Marzenka Rolak, Katrien Horions, Mieke Urff en Christel Dood.  
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Casus: onderbouwing van vrijstelling met artikel 26 e 

Lees ter voorbereiding ook gericht lid 4 en 5 van artikel 26e van het 

Inrichtingsbesluit WVO. 

 

Door in te zoomen op de titel en dit deel uit de wettekst ontstaan er nog wel eens 

misverstanden. Hieronder staan een aantal misverstanden in de vorm van vragen 

die voortkomen uit de praktijk. 

 

Vraag  1: Kan een school op basis van dit artikel een leerling met dyslexie  in 4 

havo vrijstelling verlenen voor een tweede moderne vreemde taal?  

 

Antwoord  

Nee, Een 4 havoleerling met dyslexie kan geen ontheffing krijgen voor een tweede 

moderne vreemde taal. In de bovenbouw van de havo is er geen mogelijkheid  voor 

ontheffing van de Franse taal en de Duitse taal, omdat op de havo de tweede 

moderne vreemde taal geen verplicht vak is. De leerling kan een profiel kiezen waar 

de tweede moderne vreemde taal geen verplichting is. Alleen voor het profiel 

cultuur en maatschappij, is de tweede moderne vreemde taal een verplicht vak. Zie 

artikel 26c van het Inrichtingsbesluit WVO.  

 

 

Vraag 2: Kan een school op basis van dit artikel een leerling met dyslex ie in 3 

VWO vrijstelling verlenen voor een tweede moderne vreemde taal?  

 

Antwoord 

Nee, in de onderbouw van het vwo zijn Frans én Duits verplicht. Dit artikel geldt 

alleen voor de bovenbouw van het havo/vwo. 

 

https://wetten.overheid.nl/BWBR0005946/#HoofdstukIII_Paragraaf3_Artikel26e
https://wetten.overheid.nl/BWBR0005946/#HoofdstukIII_Paragraaf3_Artikel26e
https://wetten.overheid.nl/BWBR0005946/2019-01-01#HoofdstukIII_Paragraaf3_Artikel26c


 

Vraag 3: Kan een leerling die in 4 vwo ontheffing krijgt voor een tweede 

moderne vreemde taal op grond van dit artikel alleen het profiel natuur en 

techniek of natuur en gezondheid volgen (lid 4, onderdeel c)?  

 

Antwoord 

Nee. In artikel 26e lid 4 sub a van het Inrichtingsbesluit WVO is geregeld dat 

leerlingen met een ‘(…) een stoornis die specifiek betrekking heeft op taal of een 

zintuiglijke stoornis die effect heeft op taal’ ontheffing kunnen krijg en voor de 

tweede moderne vreemde taal in het gemeenschappelijk deel van het atheneum. 

Kortom, hier is geregeld dat leerlingen met dyslexie in alle profielen ontheffing 

kunnen krijgen. Leerlingen met dyslexie worden dus niet beperkt in hun 

profielkeuze op het atheneum. 

 

https://wetten.overheid.nl/BWBR0005946/2019-01-01#HoofdstukIII_Paragraaf3_Artikel26e

