
WELKOM !Welkom!!



Bovenbouw havo/vwo

Beleidsregel LOOT: ontheffingen & 

gespreid examen



Bovenbouw havo/vwo

• Start eindexamen al in klas 4 met 

toetsen voor schoolexamencijfer 

(PTA)

• Eindexamenreglement

• Beleidsregel LOOT



Beleidsregel LOOT

• Bedoeld voor leerlingen met een 

officiële LOOT-status



Procedure

• Ontheffingen worden automatisch 

toegekend voor leerlingen met een 

officiële status

• Bevestiging of verandering via 

formulier



Havo (vwo)

Nederlands

Engels (+tweede taal)

Profieldeel 1

Profieldeel 2

Profieldeel 3

Profielkeuzevak ontheffing mogelijk *

Vak uit het vrije deel ontheffing mogelijk *

Combinatiecijfer

ckv (culturele kunstzinnige 

vorming)

4h 2 uur p.w. (4v 2, 5v 

1) (deel)ontheffing mogelijk **

maatschappijleer 4h, 4v 2 uur per week (deel)ontheffing mogelijk **

profielwerkstuk 5h (6v), totaal 80 uur

* een van de twee

** advies een van de twee

Mogelijke ontheffingen



Opmerkingen

• Ontheffingen dienen door ouders te worden aangevraagd.

• De afdelingsleider keurt de ontheffing goed/af.

• Ontheffing wordt vooraf verleend voor de lessen, dus niet 

achteraf.

• Ontheffing LO wordt automatisch verleend

• Een toegekende ontheffing kan niet teruggetrokken 

worden, ook niet bij verlies officiële status.

• Tot 1 oktober kunnen ontheffingen nog gewijzigd worden.



Ontheffing voor 

profielkeuzevak/vak uit het 
vrije deel
• Aanvraag mogelijk tot 1 april in 

examenjaar

• Loot-begeleider en/of mentor of 

afdelingsleider kunnen advies geven

• Gesprek decaan om vast te stellen of 

ontheffing gevolgen heeft voor 

vervolgopleiding 

• Aanvraag door ouder via mail met 

toelichting aan decaan



Culturele kunstzinnige 
vorming/maatschappijleer

• Ontheffing wordt automatisch verleend

• Advies: Een van de twee volledige ontheffing.

• Deelontheffing mogelijk: geen lessen, wel 4 

opdrachten/toetsen

– Ckv: elke periode inleveropdracht voor culturele activiteit 

– Maatschappijleer: elke periode toets

• Loot-begeleider en/of mentor kunnen advies geven

• Aanvraag door ouder via ontheffingsformulier aan 

decaan, voor start schooljaar



Gespreid examen

De Minister staat toe dat het bevoegd gezag 

afwijkt van artikel 37 van het 

Eindexamenbesluit en staat toe dat een 

LOOT-leerling het eindexamen, voor een 

deel van de vakken in het ene schooljaar en 

voor het andere deel in het daarop volgende 

schooljaar aflegt.

Aanvraag in (voor)examenjaar.

https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0004593&artikel=37&g=2019-01-18&z=2019-01-18


Tijdspad procedure

• Januari: voorlichting

• Medio maart: brief met formulier aanvraag ontheffingen

• Voor 1 april: formulieren retour naar LOOT i.v.m. 

verwerking vakkenpakketkeuze

• Medio september: controle status door LOOT-afdeling en 

bevestiging ontheffingen naar ouders

Graag z.s.m. wijzigingen in status doorgeven aan LOOT-

afdeling!


