
Stapelen 2020-2021



Stapelen van diploma’s

• Leerlingen die geslaagd zijn voor hun BASIS VMBO 
diploma gaan door om binnen 1 jaar een KADER 
diploma te behalen hier op het VMC. Leerlingen die 
gaan stapelen worden geplaatst in een 4 kaderklas 
van hun eigen profiel.



Voordelen van kader

• Basisdiploma geeft recht tot MBO-opleidingen niveau 
2.

• Kaderdiploma geeft recht tot MBO-opleiding niveau 3 
en 4, niet voor de specialistenopleiding niveau 4

• De specialistenopleiding is bedoeld voor studenten die al een 
diploma vakopleiding (niveau 3) voor eenzelfde beroep of 
beroepscategorie hebben. De specialistenopleiding duurt dan nog 1 
jaar.



Opleidingen MBO
• Niveau 1: assistent, uitvoerende werkzaamheden 

onder begeleiding.
• Niveau 2: basisberoepsbeoefenaar, uitvoerende 

werkzaamheden.
• Niveau 3: vakfunctionaris, volledig zelfstandig 

uitvoeren van werkzaamheden.
• Niveau 4: middenkader en specialist, volledig 

zelfstandig en brede inzetbaarheid en/of specialisatie.



Selectie
• Motivatiebrief van de leerling 

(uiterlijk vrijdag 20 maart inleveren bij G. Loose).
• Informatie van vakcollega’s en mentor besluit 

deelname voortraject. Alle vakken voldoende, 
motivatie, zelfstandigheid en tempo (26 maart)
Inzet en resultaten extra opdrachten 
(18 mei tot en met 5 juni op school aan het werk).

• Slaag- en zakregeling 
(op 10 juni bekend, alle vakken voldoende op 
basisniveau, verwachting behalen van diploma op 
kaderniveau).



Selectie (vervolg)

• CSE: gemiddeld minimaal 6,50

• alle 4 bijlesvakken positief, allemaal voldoendes 
op de eindlijst: positief

• 3 bijlesvakken positief, allemaal voldoendes op de 
eindlijst: bespreekgeval

• 2, 1, of 0 bijlesvakken positief:
negatief 

• Vaststellingsvergadering bepaalt plaatsing. (conform protocol hoger of lager niveau)



Van basis naar kader in 1 jaar
• CKV en maatschappijleer: afgerond in leerjaar 3

• Opbouw examen SE en CSE: stof leerjaar 4 voor 
alle vakken, inclusief LO

• Beroepsgericht: verdieping profielvak en 2 
nieuwe keuzevakken (2 keuzevakken worden voor 
de zomer op kaderniveau afgesloten en blijven dus 
staan.)



Van basis naar kader in 1 jaar

• Theorievakken: vooral meer zelfstandig werken 
en zelfstandig plannen, tempo ligt hoger, 
opdrachten complexer, groep vaak groter

• Loopbaan oriëntatie en begeleiding (LOB) 



Schooljaar 2020-2021

• Leerling wordt ingeschreven als 
kaderleerling klas 4.

• Rooster: kader klas 4.



Wat betekent dit voor de leerling?
• Beroepsgerichte vak: voor de zomer twee 

keuzevakken op kader afsluiten.

• 4 AVO-vakken: eindtermen van 3 kader afgetoetst en 
becijferd voor de zomervakantie.

• NED
• ENG
• Wiskunde (Z&W, D&P)
• NASK (PIE,MVI)
• ECO (HBR)
• BIO (Z&W, D&P)
• MASK (Z&W)



VMBO BASIS            VMBO KADER
MBO NIVEAU 2
Basisberoepsopleiding
De basisberoepsopleiding duurt 1 tot 
2 jaar. Het bereidt studenten voor 
om uitvoerende werkzaamheden te 
doen. Bijvoorbeeld kapper of 
autotechnicus 

MBO NIVEAU 3
Vakopleiding
De vakopleiding duurt 2 tot 3 jaar. 
Studenten leren hier 
werkzaamheden zelfstandig uit te 
voeren. Het gaat om beroepen als 
verzorgende en eerste monteur.

MBO NIVEAU 4
Middenkaderopleiding
De middenkaderopleiding duurt 3 
jaar. Voor sommige opleidingen geldt 
een maximum van 4 jaar. Studenten 
leren hier werkzaamheden volledig 
zelfstandig uit te voeren. Het gaat 
om beroepen als filiaalbeheerder en 
activiteitenbegeleider. Studenten die 
deze opleiding afronden, kunnen 
verder studeren op het HBO.

Werken en leren
Mbo-studenten combineren school 
met stages in de praktijk. Dit 
gebeurt via de beroepsopleidende
leerweg (BOL) of de 
beroepsbegeleidende leerweg (BBL). 
Bij de BOL zit de student het 
grootste deel van de opleiding op 
school. Bij de BBL werkt een student 
in een bedrijf en volgt 1 of 2 dagen 
per week school.



Vragen?


