
 

 

Betreft: Vrijstelling 2e MVT in profiel 

 

         Amsterdam,  8 februari 2021 

 

Beste ouders/verzorgers, 

 

Op donderdag 4 maart a.s. dient uw kind de voorlopige profielkeuze te maken.  
In het examenbesluit is geregeld dat een school onder bepaalde omstandigheden een vwo leerling 
een ontheffing kan geven voor de tweede moderne vreemde taal in het gemeenschappelijk deel.  
 
Onder deze brief vindt u een toelichting op deze omstandigheden. Als u meent dat uw kind op grond 
hiervan in aanmerking komt voor vrijstelling, verzoeken wij u vriendelijk om het bijgevoegde 
formulier in te vullen en voorzien van de benodigde motivatie en een verklaring of ander bewijsstuk 
zo spoedig mogelijk doch uiterlijk 4 maart a.s. ondertekend in te leveren bij de teamleider van 
leerjaar 3, Hans. U leest meer over dit verzoek in onderstaand ontheffingsregeling. 
 
In overleg met betrokkenen (mentor, zorgcoördinator, decaan, vakdocenten) zal dan voor 31 maart 
per mail aan u uitsluitsel gegeven worden over de verzochte vrijstelling en het gewenste 
vervangende vak.  
 
In afwachting hiervan is het overigens wel de bedoeling dat uw kind de profielkeuze nog met de 2e 
MVT invult. Bij toekenning van de vrijstelling zal de decaan zelf zorgdragen voor wijziging van dit vak 
in het vervangende vak.  
 
Ik vertrouw erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. Mocht u nog vragen of opmerkingen 
hebben dat kunt u zich natuurlijk altijd wenden tot de mentor of ondergetekende.  
 
Vriendelijke groet, 
 
 
 
Hans Schoonheim 
Teamleider Leerjaar 3 en 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ontheffingsregeling 2e moderne vreemde taal vwo. 
In het examenbesluit is geregeld dat een school onder bepaalde omstandigheden een vwo leerling 
een ontheffing kan geven voor de tweede moderne vreemde taal in het gemeenschappelijk deel. Dit 
kan in de volgende gevallen: 
 
1. leerlingen met een diagnose die specifiek betrekking hebben op taal of 
2. leerlingen met zintuiglijke stoornissen die effect hebben op taal of 
3. leerlingen die een andere moedertaal hebben dan het Nederlands en minder dan vijf jaar 
woonachtig zijn in Nederland of 
4. leerlingen die één van beide bètaprofielen volgen, dat profiel naar verwachting voor het 
overige met succes kunnen afronden, maar waarvoor de verplichting om een tweede moderne 
vreemde taal te volgen dit naar verwachting zou verhinderen. 
 
Op het Hyperion Lyceum  wordt deze ontheffingsregeling als volgt uitgevoerd: 
Een leerling die, na overleg met mentor, in aanmerking denkt te komen voor een ontheffing dient 
een formulier in te vullen. Dit formulier, samen met een op schrift gesteld beargumenteerd verzoek 
moet ingediend worden bij de teamleider. Hierbij moet duidelijk aangetoond worden dat het 
aannemelijk is dat de leerling niet in staat is het vwo diploma te behalen als gevolg van één of meer 
van de bovengenoemde vier gronden.  
 
Daarbij dient bijgevoegd te worden: 
- een deskundige verklaring of 
- een medische verklaring of 
- een ander bewijsstuk, 
 
De teamleider beslist uiteindelijk over de mogelijke ontheffing in overleg met de mentor, 
zorgcoördinator, de decaan en de lesgevende docenten.  
 
Indien de ontheffing wordt verleend, dient de leerlingen een extra vak met een studielast van 
tenminste 440 uur te volgen. 
De beslissing wordt niet eerder genomen dan bij de profielkeuze in het derde leerjaar. 
De beslissing over het verzoek tot vrijstelling wordt door de teamleider schriftelijk aan de ouders 
van de leerling meegedeeld en in kopie verzonden aan de directie en aan het leerling-dossier 
toegevoegd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


