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TOELATINGSPROCEDURE 4 KBL – 4 MAVO/GL 
 
Vooraf 
Aangezien de wetgever het mogelijk heeft gemaakt om na het behalen van een diploma kbl over te 
stappen naar mavo/gl en het Esdal College die mogelijkheid heeft overgenomen in de verblijfsduur,  
is het noodzakelijk om een toelatingsprocedure te maken. Uitgangspunten van deze procedure zijn 
de volgende: 

 De procedure moet ervoor zorgen dat de leerling kansrijk aan zijn nieuwe opleiding begint; 

 Programmaonderdelen die in het schoolexamen van leerjaar 3 mavo/gl reeds zijn afgelegd 
en geen onderdeel waren van het kbl-schoolexamen, worden in combinatie met stof uit 
leerjaar 3 mavo/gl die van groot belang is voor het examen mavo/gl, getoetst; 

 De stof van leerjaar 3 mavo/gl van de vakken die de leerling nieuw moet kiezen, wordt in 
opstroommodules getoetst en maakt deel uit van de toelatingseisen. Deze modules gaan 
over de schoolexamenstof van leerjaar 3 mavo/gl en over de stof die van groot belang is 
voor het eindexamen. 

 
Vertegenwoordigers van de verschillende locaties vergelijken de bovenstaande programma’s en 
stellen vast: 

 Welke onderdelen in het programma van vakken in het schoolexamen kbl hebben ontbroken 
en daarom getoetst moeten worden; 

 Welke essentiële onderdelen uit de stof van leerjaar 3 mavo/gl eveneens voor toetsing in 
aanmerking komen; 

 Welke stof in opstroommodules getoetst dient te worden. 
 
De onder de bullets genoemde stof wordt in één toets per vak getoetst. 
 
Toelating 
1. A. Met elke leerling die wil doorstromen van 4 kb naar 4 mavo/gl wordt een toelatingsgesprek 

gehouden. In dit gesprek komen de volgende onderwerpen aan de orde: 
a. de toelatingseis; 
b. motivatie en werkhouding; 
c. het advies van de toeleverende locatie. 
De docentenvergadering van de toeleverende kb-afdeling/-locatie  geeft een eenduidig advies: 
positief of negatief. Dit advies wordt op de eindlijst van SE-cijfers vermeld. 
De leerling die wil doorstromen, voert dit gesprek bij een positief advies met de decaan mavo/gl; 
in geval van een negatief advies met de voornoemde decaan en de teamleider van de 
bovenbouw mavo/gl; 
B. Leerlingen van 4 kbl die een positief advies hebben gekregen en ook aan de overige 
toelatingscriteria voldoen, worden toegelaten tot 4 mavo/gl. 
C. Leerlingen die een negatief advies hebben gekregen, maar wel aan de overige 
toelatingscriteria (zie hieronder) voldoen, worden in het toelatingsgesprek getoetst op 
werkhouding en motivatie. Indien de decaan en de teamleider van oordeel zijn dat motivatie en 
werkhouding onvoldoende zijn, dan wordt de leerling niet tot 4 mavo/gl toegelaten. De uitslag 
van het toelatingsgesprek wordt binnen een week aan de leerling meegedeeld. 

2. Het rekenkundig gemiddelde van de eindcijfers avo voor het schoolexamen, zoals deze naar de 
inspectie worden gezonden, moet een 7,0 (afgerond op 1 decimaal) of hoger zijn; indien het 
rekenkundig gemiddelde van de cijfers voor het centraal examen alsnog 7,0 (afgerond op 1 
decimaal) bedraagt, dan wordt van dit laatste gemiddelde uitgegaan. 

3. De leerling is verplicht om de avo-vakken, waarin het examen kbl heeft afgelegd, ook in 4 

mavo/gl te volgen.  
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4. Doorgaans zullen de leerlingen 2 nieuwe vakken moeten kiezen. Voor die twee vakken, die nodig 
zijn om examen te kunnen afleggen, dienen de leerlingen een opstroommodule te volgen. Deze 
modules worden afgesloten met een toets op de ontvangende afdeling/locatie, waarop een 
voldoende (cijfer 5,5 of hoger) moet worden gehaald om de vakken te kunnen kiezen in  4 
mavo/gl. Indien de leerling niet voor beide vakken minimaal een 5,5 behaalt, is niet voldaan aan 
de toelatingseis. 

5. De leerling mag één jaar over 4 mavo/gl doen. Een herhalingsjaar is niet toegestaan. 
 

PTA 
1. De toetsen van de opstroommodules vormen 25% van het eindcijfer schoolexamen. Deze 

toetsen moeten beiden 5,5 of hoger zijn om te worden toegelaten. 
2. De in Vooraf genoemde toetsen, niet zijnde die van de opstroommodules, vormen 25% van het 

eindcijfer schoolexamen. Deze toetsen dienen uiterlijk 1 november te zijn afgelegd en zijn geen 
onderdeel van de toelatingseisen. 

3. De  leerlingen volgen voorts het PTA van leerjaar 4 mavo/gl. 
4. De leerlingen leggen de toetsen van het gehele programma maatschappijleer af, volgens de 

regeling die ook voor de ander leerlingen geldt. 
5. De beoordeling ckv van kb wordt overgenomen. Wel is de leerling verplicht om aan ckv-

activiteiten, indien deze nog plaatsvinden, deel te nemen. 
6. Leerlingen volgen het programma lichamelijke oefening en krijgen daar een beoordeling voor. 
 
Geldigheidsduur 
Deze regeling is van toepassing tot het moment waarop zij door een nieuwe regeling wordt 
vervangen. 
 
Akkoord MR op 29-01-2013 

 


