
 
Protocol stapelen van diploma’s vmbo  
 
Beleid 
De nieuwe wettelijke regeling met betrekking tot het “stapelen van diploma’s” betekent dat een vmbo 
leerling na het behalen van zijn diploma nog een hoger vmbo diploma kan halen. Daarnaast is de 
maximale verblijfsduur van 5 jaar in het vmbo afgeschaft. Op Talentstad betekent dat concreet dat een 
leerling die een basisberoepsgericht diploma heeft behaald kan doorstromen naar de 
kaderberoepsgerichte leerweg. Deze regeling is bedoeld voor leerlingen die gebaat zijn bij een verlengd 
vmbo. Het is aan de school om samen met de betrokken ouders en leerling te bepalen of de leerling 
gebaat is bij een verlengd vmbo of dat de overstap naar het mbo beter geschikt is. De leerling die kiest 
voor het verlengd vmbo moet voldoen aan het volledige programma van toetsing en afsluiting (PTA) 
van de betreffende leerweg. Er worden geen vrijstellingen toegekend, ook niet wanneer de leerling al 
eerder vakken op het hogere niveau heeft afgesloten.  

 
Voorwaarden 
Een leerling op Talentstad mag, na het behalen van zijn basisberoepsgerichte leerweg diploma, 
instromen in leerjaar 4 van de kaderberoepsgerichte leerweg indien aan de volgende algemene 
voorwaarden wordt voldaan: 
 

 De leerling doet examen in dezelfde vakken op KB niveau. 

 Het gemiddelde SE- eindcijfereindcijfer voor het praktijk een 6,5 of hoger is.  

 Het gemiddelde SE- eindcijfer voor de avo-vakken een 6,5 of hoger is.  

 Het gemiddelde CE cijfer (praktijkvak en avo vakken samen)een 6,5 of hoger is.  

 De leerling een positief advies vanuit de lesgevende docenten krijgt, op basis van resultaten, 
motivatie en een goede werkhouding.  

 De leerling in de periode na het eindexamen tot aan de zomervakantie het AVO 
aansluitprogramma heeft gevolgd.  

 
Bespreekruimte 
 

 Als een leerling niet aan alle algemeen gestelde voorwaarden voldoet kan de schoolleiding, op 
advies van de lesgevende docenten, anders beslissen. 

 
Procedure 
 

 Tijdens LOB gesprekken gevoerd door de BGV docent en de mentor over de vervolgopleiding 
van de leerling wordt ook de mogelijkheid van doorstroom naar kader 4 besproken. De leerling 
kan dan tijdig aangeven of hij/ zij interesse heeft in deze mogelijkheid. De voorwaarden voor 
deze “opstroom” mogelijkheid na het behalen van een basisdiploma worden dan ook 
besproken. 

 Wanneer de leerling aangeeft hier interesse in te hebben wordt er tijdens de verschillende 
leerling besprekingen in klas 4  aandacht besteed aan de voorwaarden waar de leerling aan 
moet voldoen. 

 In april wordt er een motivatiegesprek gevoerd met de TL. Hierbij komen motivatie, resultaten, 
de mening van het docententeam en de studiehouding aan de orde.  

 

 
 
 
Belangrijk 
 
Het advies van Talentstad is wel om de betrokken leerling in te schrijven voor een andere opleiding. Dit 
om te voorkomen dat bij afwijzing andere opleidingen wellicht geen plek meer hebben. De leerling hoort 
pas definitief wanneer hij/ zij wordt toegelaten na de uitslag van de examens.  

 


