
 
Leerling na groep 7 en 8 met (grote) achterstand in Nederlandse taal 
 

 Minimaal één jaar in Nederland 

 

• Leerling is op 1 oktober niet 
ouder dan 13 jaar; 

• Taalachterstand belemmert 
leerling om te presteren op het 
niveau dat bij hem of haar past; 

• Goede motivatie (ook van 
ouders); 

• Scheef profiel: rekenprestaties 
voldoende, taalprestaties 
onvoldoende; 

• Vermoeden van voldoende 
capaciteit (mede aan te tonen 
door WNV of NIO om vmbo-
t/havo/vwo-advies te krijgen 
(ook dit zijn richtlijnen, geen 
harde eisen). 

 

Internationale schakelklas VO (ISK) 
Speciale klassen voor leerlingen (12 tot 18 jaar) die minder dan een jaar in 
Nederland zijn en het Nederlands niet of nauwelijks beheersen. 
 
Esloo Onderwijsgroep 

• Diamant College: tot en met vmbo-t niveau 

• Edith Stein College: vmbo-t niveau en hoger 
Johan de Witt Scholengroep 

• Locatie Glasblazerslaan en Vermeerstraat: alle niveaus worden  
                aangeboden  

 

Overige leerlingen met achterstand 

in de Nederlandse taal. 

 

VO school met extra aandacht 

voor de Nederlandse taal 

 

 

Haagse Kopklas  
 
Een jaar met als doel leerlingen 
door te laten stromen naar een 
hoger niveau 
 
Locaties 
Kopklas (kader) / tl  
Op Heldring college 
 
Kopklas tl/havo 
Op Hofstad Mavo Havo 
 
Kopklas havo/vwo 
Op Edith Steincollege 

 

Bij start  volgend schooljaar jonger dan 14 jaar 

 

Haagse Kopklas 
In enkele gevallen is ook Kopklas mogelijk 

 

Langer dan één  jaar in Nederland 

 

Bij start  volgend schooljaar 14 jaar 

 

Stroomschema kopklas/schakelklas 

In het algemeen geldt dat leerlingen minimaal één jaar in Nederland 
moeten zijn, willen ze goed kunnen profiteren van een jaar Kopklas. 
Hierop zijn echter uitzonderingen mogelijk.  
Motivatie is een doorslaggevende factor. Bovenstaande is een richtlijn.  
Bij twijfel kunt u altijd contact opnemen met  
Maaike Tolboom (06-81327528) of  Agniet van Welsenis (06-45449807).  
Meer informatie: www.haagsekopklas.nl 
 
 

Brugklassen voor anderstaligen 
• Speciale brugklas voor leerlingen die nog maar kort in Nederland zijn 
  Dezelfde vakken als in een reguliere brugklas plus uren extra      
  Nederlands 
- Doorstroom naar vmbo (Diamant College) 
- Doorstroom naar vmbo-tl, havo of vwo (Edith Stein College) 
- Doorstroom naar Pro en Pro+ (Johan de Witt Scholengroep, locatie 

Capadosestraat) 
- Doorstroom naar vmbo onderbouw, mavo, havo, vwo (Johan de Witt 

Scholengroep, loc. Zusterstraat) 
- Doorstroom naar vmbo (loc. Hooftskade) 

 

Leerling blijft in groep 8 
(eventueel opvangklas nieuwkomers PO of schakelklas) 

 


