
Doorstroomregeling onderbouw Compaen  

Bij de overgang worden onderstaande criteria gehanteerd: 

Van klas 1 basisberoepsgerichte leerweg: 

Alle leerlingen worden in principe geplaatst in de tweede klas 
basisberoepsgerichte leerweg. 

Het docententeam kan na elke rapportbespreking besluiten dat een leerling 
mogelijk in aanmerking komt voor plaatsing in een tweede klas 
kaderberoepsgerichte. De leerling kan in de periode erna werk gaan maken op 
kaderniveau voor de vakken Ne, En en Wi. De overstap kan worden gemaakt als 
voldaan wordt aan de volgende criteria: 
Maximaal 1 onvoldoende, niet lager dan een 5 op het eindrapport 

EN gemiddeld voor de vakken Ne, En, Wi 7,0 op kaderniveau 
EN positief advies van het docententeam 

Van klas 1 kaderberoepsgerichte leerweg: 

Een leerling wordt in de tweede klas kaderberoepsgerichte leerweg geplaatst 
indien bij het eindrapport voldaan wordt aan de volgende criteria: 

Gemiddeld voor de vakken Ne, En, Wi, MenN, MenM, MenT 6,0 
EN maximaal 1 onvoldoende, niet lager dan een 5 
EN positief advies van het docententeam.  

Het docententeam kan na elke rapportbespreking besluiten dat een leerling 
mogelijk in aanmerking komt voor plaatsing in een tweede klas theoretische 
leerweg. De leerling kan in de periode erna werk gaan maken op TL-niveau voor 
de vakken Ne, En en Wi. Een leerling wordt in de tweede klas theoretische 
leerweg geplaatst indien bij het eindrapport voldaan wordt aan de volgende 
criteria: 

Gemiddeld voor de vakken Ne, En, Wi, MenN, MenM, MenT 7,5 
EN maximaal 1 onvoldoende, niet lager dan een 5 
EN in de vakken Ne, En en Wi geen onvoldoende  
EN positief advies van het docententeam.  

Het docententeam kan op grond van de cijfers op het eindrapport, testgegevens 
zoals Cito, behaalde resultaten, informatie van de leraren adviseren een leerling 
te plaatsen in de tweede klas basisberoepsgerichte leerweg. 

Van klas 1 kader/theoretische leerweg: 

Een leerling wordt in de tweede klas theoretische leerweg geplaatst indien bij het 
eindrapport voldaan wordt aan de volgende criteria: 



Gemiddeld voor de vakken Ne, En, Wi, MenN, MenM, MenT 7,0 
EN maximaal 1 onvoldoende, niet lager dan een 5 
EN in de vakken Ne, En en Wi geen onvoldoende  
EN positief advies van het docententeam.  

Een leerling wordt in de tweede klas kaderberoepsgerichte leerweg geplaatst 
indien bij het eindrapport voldaan wordt aan de volgende criteria: 

Gemiddeld voor de vakken Ne, En, Wi, MenN, MenM, MenT 6,0 
EN maximaal 2 onvoldoendes, niet lager dan een 5 
EN positief advies van het docententeam.  

Het docententeam kan op grond van de cijfers op het eindrapport, testgegevens 
zoals Cito, behaalde resultaten, informatie van de leraren adviseren een leerling 
te plaatsen in de tweede klas basisberoepsgerichte leerweg. 

 


