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Ook dit schooljaar is het mogelijk voor een 4e jaars leerling met een BBL diploma via een 
drempelloze doorstroom, te gaan stapelen. Eén jaar extra om een 4KBL diploma te halen. 

 

Het stapeltraject ziet er als volgt uit. 

 

 Leerlingen die willen stapelen geven dit aan bij de mentor. Uiterlijk 1 maart dient de 
aanmelding binnen zijn. 

 

 De 4BBL leerlingen krijgen van het docententeam een weloverwogen advies, positief dan 

wel negatief m.b.t. de stapel mogelijkheden. 
 

 Wanneer de leerling te kennen geeft om gebruik te maken van de stapelaars regeling, zal 

de leerling met ouder/verzorger door de mentor uitgenodigd worden voor een gesprek via 

Teams. 
 

 In dit gesprek wordt het advies van het docententeam door de mentor uitgelegd 

 

 Van belang is dat ouder(s)/verzorger(s) en leerling een gedegen advies krijgen over de 

slagingskansen, mogelijkheden en beperkingen van een doorstroom van BBL naar KBL. 
Overleg met decaan kan vanwege mogelijkheden van belang zijn. Uitgangspunt is dat de 

leerling een diploma haalt op 4KBL-niveau. De beslissing om te gaan stapelen (Een grote 

verantwoordelijkheid) ligt bij ouder(s)/verzorger(s) en leerling. 

 
 Na het gesprek met de mentor meldt de leerling zich definitief aan, door het invullen van 

het aanmeldingsformulier ”Stapelen 2021-2022”.  Dit formulier wordt via Google Forms 

aangemaakt en verwerkt. 

 
 De sluitingsdatum voor het aanmelden om te stapelen is 12 april. Daarna is opgave 

niet meer mogelijk. 

 

 Voor wiskunde en biologie krijgen de stapelaars kandidaten een thuiswerkboekje waarmee 
zij thuis aan de slag kunnen. Daarnaast zijn er voor de zomervakantie extra verplichte 

wiskunde- en biologie lessen. 

 
 Op 30 maart 2021 staat, als de Corona situatie dat toelaat, een informatieavond voor 

ouder(s)/ verzorger(s) en leerling ingepland m.b.t. de ins en outs van het stapelen. Kan dit 
niet, dan komt er op de website een duidelijke presentatie van het stapeltraject. 

 

 

Zijn er vragen, dan kunt u contact opnemen met de coördinator van het profiel. 
 

Met vriendelijke groet, 

 

 

L. Maathuis : E&O, HBR en Groen 
J. van Hannen: Techniek 

M. te Brake : Zorg & Welzijn 


