Welke wettelijke regelingen zijn er voor leerlingen met dyslexie in het VO?
Binnen het voortgezet onderwijs zijn er voor leerlingen die niet in staat zijn het volledige
onderwijsprogramma te volgen, mogelijkheden tot aanpassingen. Hieronder zetten wij op een rijtje
welke regelingen gelden voor dyslectische leerlingen.
Vrijstellingen in de onderbouw
Nederlands en Engels
Arikel 11d van de WVO biedt ruimte om in individuele gevallen ontheffing te verlenen voor
onderdelen van de kerndoelen. Dit maakt in principe ontheffing voor onderdelen van de vakken
Nederlands en Engels mogelijk bij leerlingen die door hun dyslexie ernstig beperkt zijn. De wet
(artikelen 11a en 11c, WVO) legt echter sterk de nadruk op de mogelijkheden voor doorstroming
van de leerling. Aangezien de vakken Nederlands en Engels in alle profielen verplichte vakken zijn,
zullen er in de praktijk zeer zwaarwegende redenen moeten zijn om ontheffing te verlenen. De
afweging tot ontheffing wordt per individueel geval gemaakt door het bevoegd gezag van de
school.
Frans en Duits
De mogelijkheden om ontheffing te verlenen voor de tweede moderne vreemde taal verschillen per
schoolsoort, leerjaar of leerweg (vmbo).
1. VMBO in de eerste twee leerjaren (Inrichtingsbesluit WVO, artikel 22)
Behalve voor leerlingen die naar de verwachting van het bevoegd gezag doorstromen naar de
basisberoepsgerichte leerweg, is in het vmbo in de eerste twee leerjaren Frans of Duits als tweede
moderne vreemde taal verplicht. Scholen mogen zelf kiezen welke van deze twee zij aanbieden,
maar mogen ook beide talen aanbieden. Voor het volgen van alleen Frans of alleen Duits is geen
ontheffing nodig.
Vrijstelling voor Frans én Duits is niet mogelijk voor dyslectische leerlingen.
Wel kan de school in de eerste twee leerjaren zelf invulling geven aan het onderwijs in de tweede
moderne vreemde taal, omdat er, met uitzondering van Engels, geen kerndoelen zijn voor de
moderne vreemde talen. De school moet hierbij wel rekening houden met de
doorstroommogelijkheden van de leerling.
Alleen in een aantal specifieke gevallen - en dan gaat het niet alleen om leerlingen met dyslexie zijn er wel mogelijkheden om ontheffing te krijgen voor Frans én Duits. Dit geldt 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 krijgen van de tweede moderne vreemde taal
wanneer zij voor de eerste maal tot een school voor vbo of mavo zijn toegelaten en zijn geplaatst
in een hoger leerjaar dan het eerste.
2. Havo en vwo in de eerste drie leerjaren (Inrichtingsbesluit WVO, artikel 21)
In de eerste drie leerjaren van havo en vwo zijn zowel Frans als Duits verplicht. Er kan geen
ontheffing worden verleend aan dyslectische leerlingen. Wel kan de school in de eerste drie
leerjaren zelf invulling geven aan het onderwijs in de tweede moderne vreemde taal, omdat er,

met uitzondering van Engels, geen kerndoelen zijn voor moderne vreemde talen. De school moet
hierbij wel rekening houden met de doorstroommogelijkheden van de leerling.
Alleen in een aantal specifieke gevallen – en dan gaat het niet alleen om leerlingen met dyslexie is er een aantal mogelijkheden voor ontheffingen:



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 en zijn geplaatst in een hoger leerjaar dan
het eerste.

Vrijstellingen in de bovenbouw
1. Bovenbouw vmbo (Inrichtingsbesluit WVO, artikel 26n)
In de bovenbouw van het vmbo zijn er weinig mogelijkheden tot ontheffingen geregeld, omdat er
in de verschillende sectoren veel keuzevrijheid is; het probleem kan meestal worden omzeild door
een vak eenvoudigweg niet te kiezen. De ontheffingsmogelijkheden concentreren zich daarom op
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. Deze bepaling geldt ook voor leerlingen die onderwijs gaan volgen in de
basisberoepsgerichte leerweg, en die in het schooljaar daarvoor LWOO volgden.
De leerling in de basisberoepsgerichte leerweg, die in de onderbouw geen Frans of Duits heeft
gehad omdat hij naar verwachting deze leerweg ging volgen, volgt in de sector economie van de
basisberoepsgerichte leerweg in plaats hiervan in de bovenbouw Arabisch, Turks, Spaans,
maatschappijleer II, geschiedenis en staatsinrichting of aardrijkskunde.
2. Bovenbouw havo (Inrichtingsbesluit WVO, artikel 26e)
Per 1 augustus 2007 is een tweede moderne vreemde taal in de bovenbouw van het havo in drie
van de vier profielen niet verplicht. Havo-leerlingen kunnen de tweede moderne vreemde taal
vermijden door een ander profiel te kiezen dan cultuur en maatschappij.
3. Bovenbouw vwo (Inrichtingsbesluit WVO, artikel 26e)
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. Leerlingen 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.
Voor leerlingen op het gymnasium is geen ontheffingsmogelijkheid geregeld, omdat daar de
klassieke taal in plaats van de tweede moderne vreemde taal komt.
Het eindexamen
Artikel 55 van het Eindexamenbesluit geeft de directeur de vrijheid de examencondities aan te
passen aan de mogelijkheden van een gehandicapte kandidaat. Als het alleen gaat om een
verlenging van de examentijd met maximaal 30 minuten, dan volstaat de diagnose uit de
deskundigenverklaring. Indien andere faciliteiten noodzakelijk zijn, dan dient de
deskundigenverklaring aan te geven waaruit deze zouden kunnen bestaan. Als die adviezen al
eerder zijn vermeld in een deskundigenverklaring, dan hoeft er geen nieuwe verklaring te worden
afgegeven. Men gaat er dan wel vanuit, dat de diagnose al eerder is gesteld en de leerling ook
begeleid is op basis van die adviezen.
Alle eindexamenkandidaten, dus ook leerlingen zonder dyslexie, mogen met toestemming van de
directie een laptop met tekstverwerkingsprogramma en spellingcorrector gebruiken bij het examen.
Voor de voorwaarden zie www.steunpuntdyslexie.nl.
In de Septembermededeling is informatie te vinden over de toegestane hulpmiddelen voor
leerlingen met dyslexie (Mededelingen over de eindexamens 2009 voor vwo, havo, vmbo en vavo),
zoals audio-ondersteuning en spellingcontrole.
Actuele informatie op internet
Voor de regelingen in de onderbouw wordt verwezen naar artikelen uit het Inrichtingsbesluit WVO.
Deze artikelen zijn terug te vinden op www.wetten.nl:



Onder de kop ‘Kies soort regeling’ vinkt u aan ‘AMvB's en andere Koninklijke Besluiten’



U zoekt op ‘Inrichtingsbesluit W.V.O'.

Voor de regelingen in de bovenbouw wordt verwezen naar artikelen uit het Eindexamenbesluit.
Deze artikelen zijn terug te vinden op www.examenblad.nl. De informatie is gefilterd op het jaar
waarin het eindexamen wordt afgerond. U kiest dus eerst voor het juiste examenjaar.
Onder ‘Algemeen’ staat een link naar de examenbesluiten.
Alle informatie rond dyslexie staat vermeld onder VWO, maar is dus geldig voor alle profielschooltypes.



Klik op ‘VWO’




Klik op ‘Bijzondere groepen kandidaten’
Klik op ‘Dyslexie en tweede fase’ of ‘Dyslexie en doorstroming vanuit vmbo TL en 3 havo’

