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INLEIDING 

In het dyslexieprotocol wordt een onderscheid gemaakt tussen de 

verschillende niveaus en onderbouw/bovenbouw. 

Voor de bovenbouw mavo, havo en vwo verwijzen we ook naar het 

examenreglement. 
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BELEID AANGEPAST PROGRAMMA 
FRANS/DUITS MAVO  

Wettelijk is bepaald dat voor leerlingen van mavo 1 en 2 naast Engels en 

Nederlands alleen Duits òf Frans verplicht is.  

 

Binnen deze regelgeving zijn de mogelijkheden voor een leerling met dyslexie 

als volgt: 

 

ONDERBOUW (KLAS 1 EN 2) 

 Rekening houdend met de doorstroommogelijkheden van de leerling is 

het mogelijk om een aangepast programma te volgen voor Frans. 

 Alle leerlingen volgen gedurende het eerste jaar dat het vak Frans of 

Duits wordt aangeboden, het reguliere programma. Het volgen van een 

aangepast programma voor Frans of Duits is pas mogelijk vanaf het 

tweede jaar dat het vak wordt aangeboden. Frans vanaf leerjaar 2 en 

Duits vanaf leerjaar 3.  

 Aan een leerling kan pas ontheffing voor Frans worden verleend nadat 

minimaal 2 periodes een aangepast programma is gevolgd. 

 Als een aangepast programma wordt verleend kan dit vak in de 

bovenbouw niet meer gekozen worden. Het beperkt dus de 

keuzemogelijkheden voor de leerling. 

 Aan leerlingen uit de Euregioklasse en de Wereldklas wordt geen 

aangepast programma verleend. 

 

BOVENBOUW (KLAS 3 EN 4) 

 In mavo 3 is Frans niet verplicht: alle leerlingen maken een keuze 

tussen Frans of aardrijkskunde/geschiedenis. 

 In mavo 3 is Duits een verplicht vak. Indien een leerling geen Frans 

kiest, is in 3 mavo een aangepast programma voor Duits mogelijk. 

 Indien een leerling in mavo 3 Frans kiest, bestaat alleen voor Duits de 

mogelijkheid voor een aangepast programma. 

 

Voor de voorwaarden, consequenties en procedure voor het verlenen van een 

aangepast programma voor Frans of Duits zie blz.   6  
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BELEID AANGEPAST PROGRAMMA FRANS OF 
DUITS HAVO/VWO 

 

ONDERBOUW (KLAS 1,2 EN 3): 

 In de onderbouw havo en vwo zijn naast Engels en Nederlands, Frans 

en Duits verplicht. 

 Rekening houdend met de doorstroommogelijkheden van de leerling is 

het mogelijk om een aangepast programma te volgen voor Frans of 

Duits; 

 Alle leerlingen volgen gedurende het eerste jaar dat het vak Frans of 

Duits wordt aangeboden, het reguliere programma. 

 Het volgen van een aangepast programma voor Frans of Duits is pas 

mogelijk vanaf het tweede jaar dat het vak wordt aangeboden. Frans 

vanaf leerjaar 2 en Duits vanaf leerjaar 3. 

 Aan leerlingen in een TTO klas wordt geen aangepast programma 

verleend. 

 Als een aangepast programma wordt verleend kan dit vak in de 

bovenbouw niet meer gekozen worden. Het beperkt dus de 

keuzemogelijkheden voor de leerling. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor de voorwaarden, consequenties en procedure voor het verlenen van een 

aangepast programma voor Frans of Duits zie blz.   6  
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AANVRAAGPROCEDURE AANGEPAST PROGRAMMA 
FRANS/DUITS 

Lang niet alle leerlingen met dyslexie hebben een aangepaste programma 

nodig. Deze aanpassing geldt dan ook alleen voor leerlingen met een zeer 

ernstige vorm van dyslexie. Pas wanneer de kansen op schoolsucces ernstig 

in gevaar komen wordt in overweging genomen gebruik te maken van deze 

mogelijkheid tot aanpassing van het programma van Frans of Duits. 

Bij het verlenen van een aangepast programma moeten de volgende regels in 

acht worden genomen: 

 Tot en met periode 2 kan een aangepaste versie worden verleend.  

 Het verlenen van een aangepast programma voor Frans of Duits wordt 

bepaald door het docententeam, de dyslexiecoördinator en de 

leerlingcoördinator. 

 Er kan maar voor één van beide talen, Frans of Duits, een aangepast 

programma worden verleend. 

 Het moet overduidelijk zijn dat de leerling, ondanks zijn beperking, 

voldoende inzet heeft laten zien bij het betreffende vak. 

 Daarnaast moet het zo zijn dat het vak Frans of Duits groei bij andere 

vakken, waarvoor de leerling een ruimvoldoende niveau heeft, in de 

weg staat. 

 Een aangepast programma zal een individueel programma zijn, 

aangepast aan de mate van dyslexie bij de betreffende leerling. 

 De beoordeling van een aangepast programma zal gericht zijn op de 

inzet van een leerling. Bij voldoende inzet een 6, bij twijfel een 5 en bij 

onvoldoende inzet een 4. 

 Als een aangepast programma wordt toegekend kan dit vak in de 

bovenbouw niet meer gekozen worden. Het beperkt dus de 

keuzemogelijkheden voor de leerling. 
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BELEID VRIJSTELLING FRANS/DUITS MAVO 

 

ONDERBOUW (KLAS 1 EN 2) 

 In klas 2 mavo/havo kan alleen vrijstelling voor Frans worden verleend 

als de leerling met zeer ernstige dyslexie geen havo niveau meer volgt 

en dus doorstroomt naar 3 mavo. 

 Aan een leerling kan pas vrijstelling voor Frans worden verleend nadat 

minimaal 2 periodes een aangepast programma is gevolgd. 

 Als een vrijstelling wordt toegekend kan dit vak in de bovenbouw niet 

meer gekozen worden. Het beperkt dus de keuzemogelijkheden voor 

de leerling. 

 

BOVENBOUW (KLAS 3 EN 4) 

 In mavo 3 is Frans niet verplicht: alle leerlingen maken een keuze 

tussen Frans of aardrijkskunde/geschiedenis. 

 In 3 mavo is alleen een ontheffing voor Duits mogelijk.  

 Aan een leerling kan pas ontheffing voor Duits worden verleend nadat 

minimaal een half jaar lang een aangepast programma is gevolgd. 

 In 4 mavo is er in de verschillende sectoren veel keuzevrijheid. Zowel 

Frans als Duits zijn dan ook geen verplichte vakken. 

 

 

Voor de voorwaarden, consequenties en procedure voor het verlenen van een 

aangepast programma voor Frans of Duits zie blz. 9  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 8 

 

 

BELEID VRIJSTELLING FRANS OF DUITS 
HAVO/VWO 

 

ONDERBOUW (KLAS 1,2 EN 3): 

 In de onderbouw havo en vwo zijn naast Engels en Nederlands, Frans 

en Duits verplicht. 

 Alleen in een aantal specifieke gevallen is er een mogelijkheid voor 

ontheffing: 

a) 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; 

b) Leerlingen die voor de eerste maal op onze school op havo of vwo niveau 

worden toegelaten en geplaatst worden in een hoger leerjaar dan het eerste. 

En die op hun vorige school geen Frans of Duits hebben gehad. 

 

BOVENBOUW HAVO (KLAS 4 EN 5) 

 In de bovenbouw kan elk profiel gekozen worden. In het  

gemeenschappelijk deel van elk profiel in de bovenbouw havo zijn in 

ieder geval Nederlands en Engels verplichte vakken. 

 Alleen in het profiel Cultuur & Maatschappij is Frans of Duits verplicht. 

Door een ander profiel te kiezen dan Cultuur & Maatschappij kan een 

tweede moderne vreemde taal vermeden worden. 

 

BOVENBOUW VWO (KLAS 4, 5 EN 6) 

 In het gemeenschappelijk deel van elk profiel in de bovenbouw vwo 

zijn in ieder geval Nederlands, Engels en een tweede moderne 

vreemde taal, dus Frans of Duits, verplichte vakken. 

 Alleen per uitzondering kan vrijstelling verleend worden voor Frans òf 

Duits. 

Leerlingen kunnen deze ontheffing enkel toegekend krijgen als zij: 

a) een stoornis hebben die specifiek betrekking heeft op taal of een 

zintuiglijke stoornis hebben die effect heeft op taal. Deze stoornis moet 

officieel gediagnosticeerd zijn; 

b) een andere moedertaal hebben dan Nederlands of Fries; 

c) onderwijs volgen in het profiel Natuur & Techniek of Natuur & Gezondheid, 

en het onderwijs in de taal naar verwachting een succesvolle afronding van 

de opleiding verhindert. 
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 Indien vrijstelling van de tweede moderne vreemde taal, op basis van 

één van bovengenoemde punten, verleend wordt zal een vervangend 

vak gekozen moeten worden met een normatieve studielast van ten 

minste 440 uren. 

 

 

 

AANVRAAGPROCEDURE VRIJSTELLING FRANS OF DUITS 

 Het toekennen van vrijstelling voor Frans of Duits wordt bepaald door 

een commissie (zie bladzijde 7 dyslexiebeleid). 

 Vrijstelling voor Frans of Duits kan pas worden verleend na het volgen 

van een aangepast programma voor het betreffende vak. 

 Indien een vrijstelling voor Frans of Duits wordt verleend kan dit vak in 

de bovenbouw niet meer gekozen worden. Het beperkt dus de  

keuzemogelijkheden voor de leerling. 

 Indien een ontheffing voor Frans of Duits wordt verleend zal de leerling 

tijdens de lessen van het betreffende vak verplicht moeten werken aan 

Nederlands, Engels of de andere moderne vreemde taal. 

 Alleen in de bovenbouw van het VWO geldt echter dat de leerling bij 

het verlenen van een ontheffing voor Frans of Duits een vervangend 

vak moet kiezen (zie hierboven). 

 

 


