
Vrijstelling voor NT2-leerlingen 

 

VMBO onderbouw 

In het VMBO is Frans of Duits als tweede moderne taal verplicht. Voor het volgen van alleen Frans of 
Duits is geen ontheffing nodig. 

In de volgende gevallen kan ontheffing worden verleend voor Frans én Duits: 

- Voor leerlingen die Spaans, Arabisch of Turks volgen 
- Leerlingen die buiten Nederland vergelijkbaar onderwijs hebben gevolgd en daarbij geen of 

te weinig onderwijs in Frans of Duits hebben gekregen. 

Leerlingen kunnen via deze regel alleen ontheffing van de tweede moderne vreemde taal krijgen 
wanneer zij voor de eerste maal tot een school voor VMBO zijn toegelaten en zijn geplaatst in een 
hoger leerjaar dan de eerste. 

 

Havo en vwo onderbouw 

In de volgende gevallen kan ontheffing worden verleend: 

- Leerlingen die Spaans, Russisch, Italiaans, Arabisch of Turks volgen kunnen ontheffing krijgen 
voor Frans óf Duits. Het is niet mogelijk beide vakken te vervangen 

- Leerlingen die buiten Nederland vergelijkbaar onderwijs hebben gevolgd en daarbij geen of 
te weinig onderwijs in Frans of Duits hebben gekregen kunnen ontheffing krijgen voor Frans, 
Duits of beide talen 

- Leerlingen kunnen via deze regel alleen ontheffing krijgen wanneer zij voor de eerste maal 
tot een school voor havo of vwo zijn toegelaten in een hoger leerjaar dan de eerste. 

 

Bovenbouw 

VMBO (Inrichtingenbesluit WVO, artikel 26n) 

Er zijn weinig mogelijkheden voor ontheffingen geregeld, omdat er in de verschillende profielen veel 
keuzevrijheid is. Wat betreft de sector Economie: leerlingen die in de eerste twee leerjaren 
ontheffing hebben gehad voor Frans of Duits, kunnen in die sector ontheffing krijgen voor Frans of 
Duits en in plaats daarvan kiezen voor Arabisch, Turks, Spaans, Maatschappijleer II, geschiedenis en 
staatsinrichting of aardrijkskunde. 

Havo (inrichtingenbesluit WVO, artikel 26e) 

Een tweede moderne vreemde taal in de bovenbouw van de havo is in drie van de vier profielen niet 
verplicht. Havoleerlingen kunnen de tweede moderne vreemde taal vermijden door een ander 
profiel te kiezen dan cultuur en maatschappij 

Vwo (Inrichtingenbesluit WVO, artikel 26 e) 

Leerlingen in de bovenbouw van het atheneum moeten naast Engels een tweede moderne vreemde 
taal volgen. Hiervoor kunnen Frans, Duits, Spaans, Italiaans, Russisch, Arabisch, Turks of Fries 
aangeboden worden. Leerling kunnen hiervan ontheffing krijgen als zij: 



- Een stoornis hebben die specifiek betrekking heeft op taal of een zintuiglijke stoornis hebben 
die effect heeft op taal; 

- Een andere moedertaal hebben dan Nederlands of Fries; 
- Onderwijs volgen in het profiel ‘natuur en techniek’ of ‘natuur en gezondheid’, en het 

onderwijs in de taal naar verwachting een succesvolle afronding van de opleiding verhindert. 

Het is de verantwoordelijkheid van de school dit per geval te bekijken. Hiervoor is geen toestemming 
vooraf van de inspectie nodig. De leerling moet in plaats van de taal een vervangend vak kiezen met 
een normatieve studielast van ten minste 440 uren. De keuze is afhankelijk van het aanbod van de 
school. 

 



 


