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PROCEDURE STAPELEN 
Een leerling die aansluitend aan zijn/haar diploma Basisberoepsgerichte Leerweg op school wil blijven om een 
diploma te behalen op de Kaderberoepsgerichte Leerweg (stapelen) dient de volgende route te volgen en aan 
de volgende voorwaarden te voldoen: 

1. Ouders dienen vóór 1 februari van het lopende schooljaar een schriftelijk verzoek in bij de betreffende 
teamleider. De leerling stuurt met dit verzoek een geschreven motivatiebrief mee. Daarin geeft hij/zij aan 
waarom hij/zij wil stapelen. Het indienen van verzoeken ná 1 februari zal vrijwel zeker leiden tot vertraging 
in de afhandeling van de procedure. Daarnaast kan de betreffende leerling in dat geval geen recht doen 
gelden op een plaats en alleen worden  toegelaten indien er nog ruimte is in de door hem/haar gewenste 
klas. 

2. Tijdens de rapportvergadering van Periode 2 in februari, worden de verzoeken die zijn ingediend voor 1 
februari besproken. Daarbij wordt gekeken naar capaciteiten en motivatie. De meerderheid van de 
docenten dient van mening te zijn, dat betreffende leerling een gerede kans heeft om te slagen op het 
kaderniveau. Docenten brengen hun stem uit. Dit wordt in een verslag vastgelegd.  

3. Ouders ontvangen vóór 1 maart een schriftelijk reactie waarin het besluit met redenen omkleed wordt 
medegedeeld. Zij kunnen binnen 10 werkdagen schriftelijk bezwaar aantekenen bij de teamleider.  

4. De Schoolleiding bespreekt dit bezwaar en reageert schriftelijk binnen 10 werkdagen. 

VOOR STAPELEN GELDEN DE VOLGENDE VOORWAARDEN: 
1. Er moet een nieuw cijfer worden berekend en vastgesteld voor het vak maatschappijleer uit leerjaar 3. Is 

dit cijfer lager dan 6,5 dan dient de leerling een herexamen te doen voor dit vak, aansluitend aan het CSE. 
Het resultaat van dit herexamen dient 5,5 of hoger te zijn om te mogen stapelen.  

2. Het cijfer voor het vak CKV uit leerjaar 3 blijft gehandhaafd. 
3. Bij het vak LO dient de leerling weer alle lessen te volgen. De cijfers van leerjaar 3 blijven gehandhaafd (en 

worden voor het huidige 4e jaar omgezet in o/v/g en de cijfers voor leerjaar 4 komen te vervallen. In het 4e 
jaar kaderberoepsgericht krijgt de leerling nieuwe beoordelingen (in o/v/g)  voor het vak LO. 

STAPELEN ZIJ-INSTROOM: 
Leerlingen die op een andere school een basisdiploma hebben behaalt kunnen, eventueel, op het Hoofdvaart 
College stapelen. Hiervoor gelden de volgende criteria:  

1. Het gemiddelde cijfer moet een 6,8 zijn.  
2. De verlatende school moet een positief oordeel geven.  
3. Het vakkenpakket moet overeenkomen.  

De toelatingsprocedure en aanmeldingsformulieren staan op onze website. 
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