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Quotes oud-leerlingen 
- Je verliest geen jaar, je wint er juist heel veel mee. 
- De Kopklas was het leukste schooljaar van allemaal en door de 

Kopklas heb ik een voorsprong met Nederlands. 
- Ik heb in 3 weken Kopklas meer van de Nederlandse taal geleerd 

dan in 3 maanden groep 8. De kleine klas is erg prettig. Ik durf nu 
veel. 

- De Kopklas heeft mij enorm geholpen. Zonder Kopklas had ik de 
HAVO niet gered. 

- Ik ben in de Kopklas veel gegroeid: ik durf meer, ik kan nu goed 
discussiëren en ik heb goed leren presenteren. 

- Ik voel me ook een HLW-leerling, ook al ga ik volgend jaar pas echt 
naar de brugklas 

 



NT2 & Nederlands vs. andere talen 
Leeftijd  NT1-verwervers NT2-verwervers 
 

4 jaar  3000  1000  
5 jaar  3800  1800 
6 jaar  4500  2600 
7 jaar  5200  3400 
8 jaar  6000  4200 
9 jaar  8500  5000 
10 jaar  11.000  6000 
11 jaar  14.000  8000 
12 jaar  17.000  10.000 
Geschatte receptieve woordenschat van NT1 en NT2 verwervers in het basisonderwijs (Vermeer, 2013) 

 
Kopklas 2017-2018: 35 nationaliteiten; opmerkelijke verschillen 
 
Inhaalslag woordenschat/ alle domeinen van de Nederlandse taal & 
burgerschapsvorming 



Doelgroep Kopklas 
• Leerling heeft uitzicht op uitstroom naar MAVO, HAVO of VWO 
• De leerling heeft een achterstand in de Nederlandse taal  
• 85% in NL geboren, 15% later in NL gekomen 
 
• De leerling is bereid om een jaar te investeren in zijn/ haar 

(taal)ontwikkeling 
• De leerling is zeer gemotiveerd 
• Minimaal taalniveau vereist (NB niveau B) 
• Basisvaardigheden rekenen in principe op orde 

 
• Uitgebreide screening  
• Overleg bij dyslexie, uitstroom groep 7, Kaderleerlingen en NK 

 



Doel & Middel 
• Uitstroom bereiken die past bij de cognitie van de leerling 

(minimaal + 1 niveau) 
 
• Krachtig team 
• Intensief taalaanbod  
• Curriculum 
• Tijd/ruimte  
• Portfolio 
• Functioneel huiswerk 
• Eigen verantwoordelijkheid 
• Intensieve, korte lijnen met ouders 
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Selectie en aanmelding 
 

• Signalering door leerkracht/ IB-er 
• Bespreken met leerling en ouders 
• Aanmelding 
• Toetsronde & intake 
• Plaatsingsbesluit 
• Kopklas & KernProcedure 

 
• Afhankelijkheid/ PR 
 
 
 



Vragen en reacties 
 

Meer informatie: 
www.kopklasamsterdam.nl 
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