Beleid opstromen van BB4 naar KB4 van CSG Het Noordik
vestiging Vriezenveen
Het stapelen van diploma’s is een wettelijk recht van de leerling. Daarbij geeft het Ministerie van
Onderwijs aan dat de school hier regelgeving op mag maken, zodat de kans op succes voor de
leerling optimaal is.
Ouders kunnen een verzoek tot opstromen indienen bij de teamleider aan de hand van een
standaard verzoekbrief die op school te verkrijgen is of op de site staat.
Deze brief wordt ingeleverd bij de teamleider, uiterlijk 1 april (de datum dat leerlingen zich
ingeschreven moeten hebben bij het MBO).
Het verzoek wordt besproken in de docentenvergadering
De teamleider stelt de ouders op de hoogte van het besluit nadat de uitslag van SE4 bekend is
Mocht de examenuitslag BB zodanig uitvallen dat het opstromen naar KB niet verstandig is, dan heeft
de teamleider de bevoegdheid de beslissing terug te draaien.

Voorwaarden voor het opstromen van BB4 naar KB4:
- De leerling heeft een oriënterend gesprek met de decaan over het opstromen: motivatie,
capaciteiten en verwachtingen komen in het gesprek naar voren. Er moet een duidelijke reden zijn
waarom een leerling wil opstromen.
-De MBO keuze moet bekend zijn
-De leerling moet ingeschreven zijn bij een MBO opleiding niveau 2
-Het gemiddelde SE cijfer is minimaal een 7 op BB niveau. Daarbij mogen de cijfers voor Nederlands,
Engels en Wiskunde niet lager zijn dan een 6,5
-Er moet een positief advies van de meerderheid van de lesgevende docenten zijn
-De leerling is zich bewust van het grote cognitieve verschil tussen BB en KB en is bereid zich
optimaal in te zetten om het KB diploma te halen.
-De leerling is bereid schoolwerk na het examen en in de vakantie te verrichten om op niveau te
kunnen beginnen in KB4. Hij/zij is daar zelf verantwoordelijk voor en stemt dit in goed overleg met de
docent af.
- Mocht de examenuitslag BB zodanig uitvallen dat het opstromen naar KB niet verstandig is, dan
heeft de teamleider de bevoegdheid de beslissing terug te draaien.
-Het is mogelijk dat het lesrooster van de leerling afwijkt van de klasgenoten omdat er in sommige
gevallen maatwerk geleverd moet worden.

Verzoek tot opstromen van BB4 naar KB4
Ouders/ verzorgers van …........................................ klas………………
verzoeken om hun zoon/ dochter te laten opstromen naar KB4,
na het behalen van zijn / haar BB diploma.

Zij onderschrijven de voorwaarden die hieronder genoemd worden.
Handtekening ouders/verzorgers,

………………………………………………………………………………………………..

Datum van tekenen:

………………………………………………………………………………………………..

Deze brief, uiterlijk 1 april, inleveren bij de teamleider.

Voorwaarden voor het opstromen van BB4 naar KB4:
- De leerling heeft een oriëntatiegesprek met de decaan over het opstromen: motivatie, capaciteiten
en verwachtingen komen in het gesprek naar voren. Er moet een duidelijke reden zijn waarom een
leerling wil opstromen.
-De MBO keuze moet bekend zijn. De leerling moet ingeschreven zijn bij een MBO opleiding niveau 2.
-Het gemiddelde SE cijfer is minimaal een 7 op BB niveau.
-Er moet een positief advies van de lesgevende docenten zijn
-De leerling is zich bewust van het grote cognitieve verschil tussen BB en KB en is bereid zich
optimaal in te zetten om het KB diploma te halen.
-Er kan geen Duits gekozen worden omdat de leerling dit vak in BB2, BB3 en BB4 niet heeft gehad.
-De leerling is bereid schoolwerk na het examen en in de vakantie te verrichten om op niveau te
kunnen beginnen in KB4
- Mocht de examenuitslag BB zodanig uitvallen dat het opstromen naar KB niet verstandig is, dan
heeft de teamleider de bevoegdheid de beslissing terug te draaien.
-Het is mogelijk dat het lesrooster van de leerling afwijkt van de klasgenoten omdat er in sommige
gevallen maatwerk geleverd moet worden

