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Inleiding 

Als Pius X College locatie Van Renneslaan realiseren we ons dat leerlingen verschillen in aanleg, 
tempo, ontwikkeling, ambitie en sociale achtergrond. 
Daarom vinden we het belangrijk dat er goede aansluitingen en overstapmogelijkheden zijn 
tussen en binnen de verschillende leerwegen in het vmbo. 
In de praktijk wordt dit stapelen genoemd. 
 
Stapelen 
Met ‘stapelen’ kunnen leerlingen een tweede vmbo-diploma halen. Dit 2e diploma is dan een 
hoger niveau dan het 1e diploma. Bijv. een leerling die na het behalen van een vmbo-BBL -
diploma nog een jaar blijft op onze locatie om een diploma op KBL-niveau te behalen. 
Vakken die bij het 1e diploma op een hoger niveau zijn afgesloten (dan het niveau behorend bij 
de leerweg die op het diploma vermeld staat) kunnen worden meegenomen naar het 2e 
diploma. Hierover zal altijd overleg plaatsvinden tussen, leerlingen, ouder(s) en school. 
 
Waarom stapelen? 
Leerlingen met een BBL-diploma hebben het recht om in te stromen op een niveau 2 opleiding 
bij een vervolgstudie. Leerlingen met een KBL-, GL- of TL-diploma hebben het recht om in te 
stromen op een niveau 4 opleiding in het vervolgonderwijs. Daarnaast hebben leerlingen met 
een TL-diploma ook het recht om door te stromen naar 4 havo. 
Ondanks dat het instroomrecht voor leerlingen anders wordt bij het behalen van een 2e diploma 
is het geenszins de bedoeling dat de leerling de optie gebruikt om een studiekeuze uit te stellen 
als zgn. parkeerstudie. De motivatie en werkhouding moeten ook aansluiten bij het behalen van 
een 2e diploma. Daarnaast is het belangrijk om er bewust van te zijn dat een hogere leerweg 
samen gaat met een meer theoretische studie inhoud. Het is belangrijk dat dit past binnen de 
ontwikkeling van de leerling.  
 
Hoe kenbaar maken? 
Indien een leerling in aanmerking wil komen voor opstroom dan dient de leerling dit zo snel 
mogelijk in het schooljaar kenbaar te maken bij zijn mentor. De mentor informeert vervolgens 
de teamleider bovenbouw. Uiterlijk de dag voor de uitslagbepaling moet een leerling definitief 
aangeven of hij / zij in aanmerking wil komen voor opstroom. 
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Regelgeving omtrent opstroom van 4BBL naar 4KBL 
Voor de interne doorstroom van 4BBL naar 4KBL hebben we aantal regels opgesteld, waarbij we 
in acht willen nemen dat we kijken naar de reële mogelijkheden van leerlingen om een 2e 
diploma te behalen. Belangrijk uitgangspunt hierbij is dat er altijd gekeken wordt naar de 
behaalde cijfers tijdens het Centraal Examen (CE) en het Centraal Schriftelijk Praktijk Examen 
(CSPE). De schoolexamencijfers worden buiten beschouwing gelaten. Dit doen we, omdat de 
slaag- en zakregeling ook gedeeltelijk gebaseerd is op behaalde resultaten in het CE en deze 
daarnaast qua normering voor alle leerlingen in Nederland gelijk zijn. 
 
Aantal tekorten op CE Gemiddelde op CE Uitslag 

 
0 of 1 tekortpunt Gemiddeld cijfer hoger dan 7 Toelating tot KBL 
0 of 1 tekortpunt Gemiddeld cijfer tussen 6,0 

en 6,9 
Leerling wordt besproken 
door het docententeam*, 
waarbij het docententeam 
beslist 

 
NB1: In alle gevallen die niet passen binnen het hierboven genoemde voorbeeld wordt de 
leerling niet toegelaten tot de KBL leerweg. 
NB2: Indien leerlingen al één of meerdere vakken op het hogere niveau hebben afgerond wordt 
dit meegenomen in de overweging van het docententeam. De cijfers worden niet omgerekend, 
maar worden gehanteerd als cijfers zoals behaald op het hogere niveau. 
*Het docententeam bestaat uit de docenten van de 4 AVO-vakken waarin een CE is afgelegd, en 
de docent(en) van het beroepsgerichte profielvak onder voorzitterschap van de teamleider 
bovenbouw. Bij de stemming telt ieder vak even zwaar. 
 
Regelgeving omtrent opstroom van 4KBL naar 4GL / 4TL 
Bij wijze van uitzondering is er ook een mogelijkheid om op te stromen van 4KBL naar 4GL / TL 
 
Aantal tekorten op CE Gemiddelde op CE Uitslag 

 
0 of 1 tekortpunt Gemiddeld cijfer hoger dan 7 Toelating tot GL / TL onder 

bepaalde voorwaarden* 
0 of 1 tekortpunt Gemiddeld cijfer tussen 6,0 

en 6,9 
Leerling wordt besproken 
door het docententeam**, 
waarbij het docententeam 
beslist 

 
NB1: In alle gevallen die niet passen binnen het hierboven genoemde voorbeeld wordt de 
leerling niet toegelaten tot de KBL leerweg. 
NB2: Indien leerlingen al één of meerdere vakken op het hogere niveau hebben afgerond wordt 
dit meegenomen in de overweging van het docententeam. De cijfers worden niet omgerekend, 
maar worden gehanteerd als cijfers zoals behaald op het hogere niveau. 
*Een KBL-leerling behaalt een diploma bestaande uit 4 AVO-vakken en een beroepsgericht vak. 
Een GL-diploma bestaat uit 5 AVO-vakken en een beroepgericht vak en een TL-diploma bestaat 
uit 6 AVO-vakken. Derhalve zal bij opstroom van KBL naar GL / TL een gesprek plaatsvinden 
tussen leerling, ouder(s), teamleider bovenbouw en schooldecaan om de mogelijkheden en 
mogelijke belemmeringen te bespreken. Afhankelijk van de pakketkeuze van de leerling wordt 
een besluit genomen door de locatieleiding (in overleg met vakdocenten) of de leerling in 
aanmerking komt voor opstroop van 4KBL naar 4 GL / TL. 
**Het docententeam bestaat uit de docenten van de 4 AVO-vakken waarin een CE is afgelegd, 
en de docent(en) van het beroepsgerichte profielvak onder voorzitterschap van de teamleider 
bovenbouw. Bij de stemming telt ieder vak even zwaar. Voorafgaand aan de stemming is er ook 
contact geweest met de AVO docent(en) wiens vakken wordt gekozen door de leerling om in 
aanmerking te komen voor een GL- / TL-diploma. Deze worden niet meegeteld in de stemming. 
 
Deze regeling treedt in werking m.i.v. 1 augustus 2019. 
 


