Protocol

Stapelen van diploma’s vmbo
Het is voor leerlingen met een diploma vmbo-basis of vmbo-kader mogelijk om nog een jaar
langer op het vmbo te verblijven door het stapelen van diploma’s. Dit betekent dat een
vmbo-leerling na het behalen van zijn basis diploma kan instromen in leerjaar 4 kader of na
het behalen van zijn kader diploma kan instromen in leerjaar 4 van de theoretische leerweg.
Aan het diploma stapelen kunnen geen rechten worden ontleend. Het is een mogelijkheid
die onze school biedt aan leerlingen om hun vmbo-diploma op te waarderen. De
mogelijkheid wordt alleen geboden aan leerlingen die met een gestapeld diploma een ander
doorstroomniveau willen bereiken (van basis naar kader) of andere doorstroomroutes willen
gaan bewandelen (van kader naar tl).
Van basis naar kader:
Een leerling kan hiervoor in aanmerking komen indien de leerling examen doet in dezelfde
vakken op kaderniveau en aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:
•
•
•
•

•
•

De leerling voor zijn basisexamen is geslaagd.
Het SE- eindcijfer voor het profielvak en het gemiddelde van de vier keuzevakken een
6.0 (niet afgerond) of hoger is. Daarbij mag niet 1 van de keuzevakken lager zijn dan 5.5.
Het gemiddelde SE-eindcijfer voor de avo-vakken een 6,5 of hoger is, mits geen enkel
afzonderlijk cijfer lager is dan 6,0 (niet afgerond).
De leerling in de periode na het eindexamen tot aan de zomervakantie het
aansluitprogramma heeft gevolgd. Dit programma bestaat uit 3 uur per avo-vak per week.
Dit zijn de vakken Nederlands - Engels – wiskunde* - natuurkunde* - biologie* economie*. Plus aanvullende opdrachten om twee gevolgde keuzevakken* op te
waarderen naar kaderniveau.
(* afhankelijk van de gekozen afdeling).
Motivatie, inzet, houding en gedrag tijdens het huidige examenjaar positief zijn. De
mentor en vakdocenten adviseren hierin de toelatingscommissie.
N.a.v. de inzet en de behaalde resultaten tijdens het aansluitprogramma, wordt
definitief besloten of de leerling mag diploma stapelen.

Afhankelijk van het profiel kiest de leerling één of twee nieuwe keuzevakken uit het aanbod
van de school voor het te volgen keuzevak/vakken in leerjaar 4 kader.

Van kader naar de theoretische leerweg:
Een leerling kan hiervoor in aanmerking komen indien aan de volgende algemene
voorwaarden wordt voldaan:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

De leerling examen doet in 7 vakken op TL niveau.
De leerling duidelijk te kennen geeft na de TL door te willen stromen naar het havo of
een andere opleiding waarbij een TL-diploma een voorwaarde is.
De leerling voor zijn kaderexamen geslaagd is.
De leerling die geen eindexamen in economie heeft gedaan, heeft er baat bij om het
keuzevak ondernemen te kiezen in KB3 of 4.
Het SE- eindcijfer voor het praktijkvak en het gemiddelde van de keuzevakken een 6.0
(niet afgerond) of hoger is.
Het gemiddelde SE-eindcijfer voor de avo-vakken een 6.5 of hoger is, mits geen enkel
afzonderlijk cijfer lager dan 6.0 (niet afgerond).
De leerling als examenvak muziek, lo2, handvaardigheid, tekenen kiest of een
praktijkvak.
N.B. Het 6e en 7e te kiezen examenvak is in overleg met de decaan.
De leerling na de examenperiode instapt in leerjaar 3 van de theoretische leerweg en de
lessen van de gekozen examenvakken volgt. De start is op de eerste maandag na het
centraal examen.
De leerling tijdens deze periode alle toetsen maakt van bovengenoemde vakken. De
resultaten van de toetsen worden meegewogen bij de definitieve plaatsing. De beslissing
hierover valt tijdens de eindrapportvergadering. De vakdocenten van de gekozen vakken
geven hierover in de rapportvergadering van TL3 advies.
Motivatie, inzet, houding en gedrag tijdens het huidige examenjaar positief zijn. De
mentor en vakdocenten adviseren hierin de toelatingscommissie

Bespreekruimte bij stapelen:
• Als een leerling op onderdelen niet de genoemde voorwaarden voldoet, kan de
schoolleiding, op advies van de docentenvergadering, anders beslissen.
Algemeen geldt:
• Leerlingen die willen stapelen dienen zich ook voor 1 april in te schrijven bij een mboopleiding. Dit om te voorkomen dat bij een negatief besluit van toelating mboopleidingen geen plaats meer hebben.
• De doorstroming van de KB naar de TL is een grote stap. Er moet in 2 of 3 nieuwe vakken
examen worden gedaan.

