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Protocol Stapelen 
 
 
Onderwerp:   protocol stapelen 4vmbo-b naar 4vmbo-k 
Locatie:   Maaswaal College, locatie Oosterweg 
m.i.v.:   vanaf: schooljaar 2021-2022 
 
Stapeljaar / Stapelen 
 
De term stapelen, aangeboden in een stapeljaar, geeft de leerling na het behalen van zijn diploma 
vmbo-b in het schooljaar daarna, de mogelijkheid tot verhoging van eigen ontwikkeling en werk- en 
denkniveau naar het vmbo-k niveau. De doelstelling van de leerling dient gericht te zijn op de hogere 
doorstroom op het vervolgonderwijs. Om te stapelen dient rekening gehouden te worden met een 
aantal uitgangspunten, aanmelding en toelating, bezwaarschriften en de organisatie van het stapelen. 
Het Maaswaal College biedt, in principe, geen stapelmogelijkheid aan van vmbo-k naar mavo.  
 

1.0 Basisuitgangspunt: 
 
1.1  Om definitief toegelaten te worden tot het stapeljaar gelden voor de leerlingen van het Maaswaal 

College, drie voorwaarden:  
a. Een volledig afgerond diploma-b dient te worden overlegd; 
b. In het stapeljaar dient voor het schoolexamen het PTA van alle vakken vmbo-k te 

worden afgerond. Deels door het inhalen vanuit leerjaar 3: het voorexamenjaar (zie 
hiervoor 3a); 

c. De leerling krijgt géén vrijstelling voor vakken binnen het schoolexamen en voor het 
eindexamen m.u.v. de keuzevakken, indien deze op vmbo-k zijn getoetst. 

1.2  Stapelen voor leerlingen van een andere school is alleen mogelijk als programma en PTA  
 voldoende aansluiten bij dat van het Maaswaal College. 
 

2.0 Procedure: voorbereiding 
Om in aanmerking te komen voor het stapeljaar dient een aantal stappen te worden doorlopen.  

 
3.0 Aanmelding, voorwaarden en besluitvorming 

Zodra de wens van de ouders en leerling bekend is om gebruik te maken van het stapelen 
dient dit via de mentor bij de afdelingsleider gemeld te worden.  
a. Aanmelding: deze dient schriftelijk voor 15 april (rond de leerlingenbespreking van periode 2) van 

het schooljaar (vmbo-b) te worden ingebracht en onderbouwd bij de afdelingsleider van 
bovenbouw k/b.  
De aanmelding geschiedt via een aanmeldingsformulier: stapelen;  

b. Toelatingscommissie: de aanmelding wordt voorgelegd bij de toelatingscommissie, die bestaat uit 
de afdelingsleider bovenbouw k/b, de mentor (of een vakdocent), de decaan en de 
examensecretaris. 

c. Toelatingscriteria om toegelaten te worden tot het stapeljaar bij de leerlingenbespreking van 
periode 3): 

• positief advies van de betrokken docenten vmbo-b met betrekking tot het gewenste 
niveau (vmbo-k) over motivatie en studiehouding/gedrag; 

• positief advies over de keuze van de vakken/profiel, die liggen in het verlengde van de 
gevolgde vakken op vmbo-b; 

• het gemiddelde van de cijfers van het schoolexamen van vmbo-b ligt op 6,8 of hoger; 
• het vak Nederlands moet minimaal een 6,0 zijn op de 4 basis eindlijst. 



 
 

Protocol Stapelen 4vmbo-b naar 4 vmbo-k  Pagina 3 van 3 

d. Besluitvorming: het besluit van de toelatingscommissie wordt de leerling en ouders voor 20 mei 
van het schooljaar, waarin de leerling opgaat voor het diploma vmbo-b, schriftelijk meegedeeld. 
De toelatingscommissie neemt één van de volgende beslissingen:  

• de leerling is toelaatbaar wanneer het vmbo-b diploma kan worden overlegd. 
• de leerling is pas toelaatbaar, wanneer het vmbo-b diploma kan worden overlegd en aan 

aanvullende voorwaarden wordt voldaan (bijvoorbeeld een aanvullend programma/ toets). 
• de leerling is niet toelaatbaar. 

In alle gevallen kan de leerling, c.q. de ouders van de leerling, bezwaar aantekenen tegen de 
beslissing om vervolgens in beroep te gaan bij de locatiedirecteur.  

 
4.0 Procedure op positieve besluitvorming 

Het besluit wordt genomen bij de derde leerlingbespreking maar vanaf periode twee starten de 
navolgende acties.  
 
Vanaf periode 2: De examensecretaris en de afdelingsleider verkennen de mogelijkheden:  
a. PTA: inventarisatie van de behaalde vakken in het voorexamenjaar van vmbo-k.  

• Voor het profiel Zorg & Welzijn geldt dit voor de vakken: Maatschappijleer, Zorg & Welzijn 
(waaronder ook de keuzevakken), het vak biologie en eventueel het gekozen vak 
Maatschappijkunde. 

• Voor het profiel Dienstverlening en Producten geldt dit voor de vakken: Maatschappijleer, 
Dienstverlening & Producten (waaronder ook de keuzevakken) en eventueel de gekozen 
vakken economie en biologie.  

• Overige vakken: KV1 en LO.  
b. De leerling wordt een inhaalprogramma aangeboden, dat afgerond dient te zijn voor het sluiten 

van het schooljaar waarin de leerling zijn/haar vmbo-b diploma haalt. Dit geldt onverkort voor alle 
vakken zoals hierboven is genoemd. Met uitzondering van de herkansingsregelingen. De 
herkansingen van deze vakken zal plaatsvinden rond de afsluiting van periode 1 in leerjaar 4.  

c. Herkansingsregeling: de leerling wordt een herkansing aangeboden voor elk vak uit het 
voorexamenjaar dat de leerling heeft gemist.  

 
Volledig tijdschema en taakverdeling 
 

Data Onderwerp Verantwoordelijkheid 
Start periode 2 Inventarisatie inhaalprogramma Examensecretaris 
Start periode 2 Inventarisatie leerling Mentor 
Tot 20 april Aanmelding van de leerling (rondom de 

leerlingbespreking); via mentor naar 
afdelingsleider 

Mentor, ouders en 
afdelingsleider 

Vanaf 20 april PTA: inventarisatie van behaalde vakken in 
het voorexamenjaar van vmbo-k:  
MA, DP/ZW, keuzevakken, MAK/EC/BI, 
KV1 en LO.  
 
Aanmaken van inhaalprogramma 

Examensecretaris 
 
 
 
 
Vakdocenten/ Sectieleiders 

April/mei/juni/juli Inhaalprogramma: PTA LJ3 op k-niveau.  Vakdocent / mentor 
Voor de 
zomervakantie 

Inhaalprogramma voltooid Vakdocenten/ mentor/ 
examensecretaris 

 
 



  Bijlage 
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Aanmeldformulier Stapelen 
 

van 4B naar 4K 
 

 
 
Naam: ……………………………………….. 
 
Opleiding: …………………………………… 
 
Klas: …………………………………………. 
 
 
doet het verzoek om voor het schooljaar …………………… 
 
te stapelen van 4 basis - naar 4 kader niveau. 
 
 
Ouders en leerling zijn op de hoogte van het protocol “stapelen” en 
gaan akkoord met de voorwaarden voor het stapelen, welke 
beschreven staan in het protocol. 
 
 
 
Datum: …………………………………………………… 
 
 
 
Naam leerling    Naam ouder(s)/verzorger(s) 
 
…………………………………. ………………………………….. 
 
Handtekening leerling   Handtekening ouder(s)/ 
      verzorger(s) 
 
…………………………………. ………………………………….. 


