Beleid stapelen vmbo-diploma’s
In 2010 is de maximale verblijfsduur in het vmbo afgeschaft en is het mogelijk gemaakt dat leerlingen
vmbo-diploma’s stapelen. Sg. De Overlaat laat gemotiveerde leerlingen na het afronden van de
basisberoepsgerichte leerweg een jaar later een diploma op kaderniveau halen.
Het komen tot de keuze voor herprofileren heeft vaak te maken met:




Het hoger in kunnen stromen in het MBO;
Een uitstel van keuze voor een vervolgopleiding;
Sociaal emotionele groei waardoor de overstap minder kwetsbaar is.

Profilering in alle vakken
Profilering geldt natuurlijk niet alleen voor het beroepsgerichte programma, ook de AVO-vakken
moeten op een hoger niveau gebracht worden. Docenten van Sg. De Overlaat hebben per vak (AVO
en beroepsgericht), op basis van de examenprogramma’s, precies in kaart gebracht waar de
verschillen zitten tussen het examenprogramma van de basisberoepsgerichte leerweg en dat van de
kaderberoepsgerichte leerweg. Daarnaast zijn ze nagegaan welke stof behandeld (en eventueel
afgesloten) wordt in de derde klas.
Er is gekozen voor analyse van de examenprogramma’s en niet van methoden, omdat in methoden
meestal meer staat dan volgens de examenprogramma’s moet. Docenten van Sg. De Overlaat
kennen de examenprogramma’s en syllabi van hun vak en weten dus wat er van leerlingen in de
verschillende leerwegen gevraagd wordt.
Deze stof en schoolexamens over deze stof worden in een apart herprofileerders PTA omschreven.
Leerlingen die herprofileren werken dus met een aangepast PTA ten opzichte van hun klasgenoten
die vanuit leerjaar 3 kader regulier doorgestroomd zijn naar 4 kader.

Het beroepsgerichte programma
Het advies is: Laat leerlingen op een zo hoog mogelijk niveau schoolexamen doen. Dit kan in elk geval
voor de beroepsgerichte programma’s. Beroepsgerichte keuzevakken worden afgesloten met een
schoolexamen en keuzevakken die bijv. afgesloten zijn op KB-niveau worden als zodanig op de
eindlijst van de leerling vermeld. Mocht een basis leerling dan op willen stromen dan heeft hij zijn
beroepsgerichte keuzevakken al vast afgesloten. Leg in het PTA vast dat het cijfer behaald voor deze
keuzevakken op het hoger niveau geldig blijft als de leerling wil opstromen.
Laat leerlingen op 2 niveaus schoolexamen doen (dit kan voor het beroepsgerichte programma én de
AVO-vakken) en bepaal vlak voor het centrale examen welk vak op welk niveau afgesloten wordt.
Op 2 niveaus schoolexamen doen hoeft niet te betekenen dat er ook twee keer schoolexamen
gedaan wordt, een schoolexamen kan ook enkele vragen of per vraag een aantal deelvragen
bevatten die bij het andere niveau passen. Ook als een leerling ná het examen Basis wil over stappen
naar kader heeft hij al vast een deel van het programma op het juiste niveau afgesloten, als de
schoolexamens op dat niveau behaald zijn natuurlijk.

Motivatiebrief
Alle leerlingen die denken dat ze mee willen gaan doen aan de profielverbetering moeten voor
vrijdag 23 februari een motivatiebrief schrijven, waarin ze aangeven waarom ze hun profiel willen
verbeteren. Deze motivatiebrief schrijven de leerlingen aan de directeur bovenbouw van de school,
mevr. Timmermans. De motivatiebrieven worden in het team besproken, samen met informatie van
vakdocenten (AVO en beroepsgericht). Bekeken wordt hoe de leerling heeft gescoord op
schoolexamens tot dan toe, hoe de motivatie van de leerling is en of opstroom voor hem/haar tot de
mogelijkheden behoort. Pas na de examens wordt een besluit genomen of leerlingen die willen
opstromen ook toelaatbaar zijn.

Extra eisen
Opstromen kan niet zo maar, er worden best veel extra eisen aan leerlingen gesteld. Deze eisen
worden vanaf het begin gedeeld met de leerlingen en hun ouders, zodat ze voor niemand als een
verrassing komen. Extra eisen zijn:












Herprofileren kan alleen in het profiel waarvoor op basisniveau examen is gedaan, dit in
verband met de profielgebonden AVO-vakken en het beroepsgerichte programma gevolgd is;
De leerling moet zich bij het mbo melden voor een niveau 2 opleiding, zodat er een
terugvaloptie is als de leerling niet aan de overige eisen voldoet of bij nader inzien toch niet
wil herprofileren;
Alle vakken moeten op basisniveau met een voldoende worden afgesloten;
Er moet gemiddeld een 6,5 behaald worden voor de centrale examens;
CKV en maatschappijleer moeten afgerond zijn in klas 3. Deze cijfers blijven staan in het extra
leerjaar.
De beroepsgerichte keuzevakken moeten zijn afgesloten op kader niveau; (In dit geval is het
voor de leerling mogelijk om het extra jaar in het beroepsgerichte programma op te delen, de
helft van de uren wordt besteed aan het op niveau brengen van de beroepsgerichte
profielmodulen en het voorbereiden van het CSPE, de andere helft van de uren kan de leerling
2 aanvullende keuzevakken volgen voor een verbreding of verdieping van zijn beroepsgerichte
programma.)
Het geniet de voorkeur om ook de beroepsgerichte profielmodulen al op het hogere niveau
afgesloten te hebben waardoor eigenlijk het complete beroepsgerichte programma al is
afgesloten; (In dit geval is het voor de leerling mogelijk om 4 aanvullende keuzevakken te
volgen voor een verbreding of verdieping van zijn beroepsgerichte programma.)
CKV en maatschappijleer moeten afgerond zijn in klas 3. Deze cijfers blijven staan in het extra
leerjaar.

