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Stapelen BBL / KBL
Het is voor leerlingen met een diploma in de Basisberoepsgerichte Leerweg mogelijk om nog een jaar
langer op het vmbo te verblijven. De doelstelling is dat de leerlingen in staat worden gesteld om in een
jaar tijd ook het vmbo-diploma Kaderberoepsgerichte Leerweg te behalen. Het voordeel hiervan is dat
leerlingen na het behalen van het diploma in de Kaderberoepsgerichte Leerweg ook kunnen
doorstromen naar vervolgopleidingen in het mbo op niveau 3 en 4. Dit vergroot dus de kansen van de
leerlingen om een opleiding op een hoger niveau af te sluiten.
De leerling kan hiervoor in aanmerking komen indien:
 Hij gemotiveerd is zijn voor zijn schoolwerk, gebleken in de afgelopen 4 schooljaren.
 Hij het BBL diploma heeft behaald.
 Hij voor alle examenvakken samen gemiddeld een cijfer 7 of hoger heeft behaald voor het
BBL-diploma.
 Hij bereid is om na het afleggen van het BBL-examen extra tijd te investeren (‘zomerlek’) om
gemiste onderdelen uit het 3e jaars programma KBL ‘in te halen’.
Hieronder is het protocol beschreven dat gevolgd moet worden om een correcte en succesvolle
‘stapeling’ mogelijk te maken:
a. Uiterlijk 1 april dienen de ouders een verzoek in bij de mentor. Dit verzoek moet schriftelijk
worden ingediend met een motivatiebrief van de leerling.
b. De mentor maakt een inschatting of het stapelen haalbaar is en gaat hiervoor in gesprek met de
examensecretaris, teamleider en de decaan.
c. Gezamenlijk stellen zij een advies op voor de teamleider bovenbouw, die hierover een beslissing
neemt.
d. De teamleider nodigt de ouders uit voor het toelatingsgesprek met ouders en leerling. Dit
gesprek vindt plaats na het examen van de BBL en vóór de zomervakantie. In dit gesprek krijgt
de leerling een ‘stapelpakket’ uitgereikt met stof die de leerling voorbereidt op het eerste
schoolexamen.
e. De teamleider informeert de administratie die de leerling in de juiste groep plaatst.

Stapelen mavo/havo en havo/vwo
Voor leerlingen die het mavodiploma hebben behaald is het mogelijk om ook nog het havo diploma te
behalen. Deze leerlingen stromen dan in in 4 havo na het behalen van het mavo diploma. Voor
leerlingen die het havodiploma hebben behaald is het mogelijk om ook nog het vwo-diploma te
behalen. Deze leerlingen stromen dan in in 5 vwo na het behalen van het havodiploma. Voor de
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toelating tot de havo (na de mavo) of het vwo (na de havo) gelden aanvullende criteria, vergelijkbaar
met de criteria ‘tussentijdse opstroom’ (zie 3.3).
Een leerling kan voor opstroom in aanmerking komen indien:
 Hij gemiddeld voor alle diplomacijfers van alle vakken minimaal een 6,8 heeft behaald.
 De eindcijfers van de kernvakken NE, EN, en Wi (indien het in het pakket zit) minimaal een
6,8 zijn.
 Het vakkenpakket van de leerling aansluit op het pakket in de hogere afdeling.
 De leerling een positieve studiehouding heeft laten zien (ter beoordeling van de
leerlingbespreking)
 De mavo-leerling die wil opstromen naar havo, zich voor de zekerheid ook heeft aangemeld
voor een MBO-opleiding.
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