
TL-Plus, veilig leren gericht op groei. 
 
Sinds de start van TL-plus op Compaen VMBO in 2010 heeft gemiddeld de helft 
van de leerlingen een succesvolle overstap naar 2 havo gemaakt. De eerste TL-
plusleerlingen hebben inmiddels hun havo- of zelfs vwo-diploma behaald. 
Bovendien stroomt na leerjaar 4 nog eens 20 % van de leerlingen succesvol door 
naar het havo. 

 

 

DOEL: 

Op Compaen heeft de TL-plusklas twee doelstellingen. In de eerste plaats 
onderzoeken we welke leerroute het best bij een leerling past: havo of TL? Het 
tweede doel is de mogelijke overstap naar 2 havo voor te bereiden zodat die 
succesvol gemaakt kan worden. Als er twijfel is of uw kind het havo aankan maar 
misschien wel meer kan dan TL, dan is de TL-plusklas een prachtige oplossing. 

  

 

VORM: 

De leerlingen volgen alle vakken op een niveau dat de overstap van 1 TL-plus 
naar 2 havo mogelijk maakt. Compaen heeft hier uitstekende afspraken over 
gemaakt met alle Zaanse havoscholen en Het Zaanlands Lyceum in het 
bijzonder. Dit leidt tot uitwisseling van docenten en regelmatig overleg over de 
inhoud, niveau en vorm van de lesstof/methodes en toetsen. 

De vakken Nederlands, Engels, Frans en wiskunde worden op havoniveau 
aangeboden en getoetst. De overige vakken worden in leergebieden aangeboden 
op TL-niveau. Voor de leerlingen die naar 2 havo doorstromen wordt in de laatste 
periode geoefend met een verdieping van de lesstof voor deze leergebieden. Al 
met al is de TL-plusklas dus een veilige route waarin leerlingen op passende 
wijze uitgedaagd worden hun grenzen op te zoeken zonder overvraagd te 
worden.  

Wanneer leerlingen in een gewone TL-brugklas geschikt blijken om door te 
stromen naar het havo, worden zij door extra ondersteuning en extra lessen 
voorbereid op de overstap naar het havo of zij stromen tussentijds in, in de TL-
plusklas. Hierover is natuurlijk uitgebreid overleg met de ouders/verzorgers en 
de leerling zelf. 



 

 

DOORSTROOM: 

Aan het eind van leerjaar 1 wordt dus de keuze gemaakt voor TL of havo. Als in 
de TL-plusklas blijkt dat een leerling inderdaad het beste past in de TL, dan kan 
hij/zij die route blijven volgen binnen Compaen. Er wordt tijdig gekeken naar de 
meest wenselijke leerroute zodat frustratie en falen de leerling bespaard blijven. 
Gaande het jaar wordt gedifferentieerd lesgegeven of het programma aangepast, 
zodat elke leerling het niveau aangeboden krijgt dat bij hem/haar past.  

Na het examenjaar kan alsnog, goed voorbereid, de route naar het havo gevolgd 
worden. 
In de bovenbouw is TL-Plus ingepast in het gewone onderwijsprogramma van de 
theoretische leerweg. Voor leerlingen van de 4e  klas zijn er eveneens goede 
afspraken gemaakt om de overstap voor te bereiden en zo soepel mogelijk te 
laten verlopen. Hiervoor wordt bijvoorbeeld een havo stageweek georganiseerd. 
De potentiele havoleerlingen krijgen op Compaen een extra lesuur per week 
waarin studievaardigheden die nodig zijn op het havo en extra lesstof aangeleerd 
worden.  

 

 

 

Veel TL-leerlingen maken gebruik van de mogelijkheid om lessen te volgen en 
examen te doen in extra vakken. Zij gaan dan extra breed geschoold en met de 
juiste studievaardigheden naar het havo of mbo. Uniek is de brede keuzevrijheid 
in het examenjaar waardoor alle profielen in het havo bereikbaar blijven. Zo 
benutten we vanuit leerjaar 1 en 4 alle doorstroommogelijkheden optimaal.   

 
 
 
Voor meer informatie: 

Mw. H. Eshuijs,     Dhr. J. van Loo, 

h.eshuijs@compaenvmbo.nl   j.vanloo@compaenvmbo.nl 

afdelingsleider TL     afdelingsleider onderbouw. 

Telefoon 075 6126303    Telefoon 075 6126303 
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