
EEN JAARTJE EXTRA VOOR BETER PERSPECTIEF 

 

Als internationale onderwijsunit (ISK) kennen we ze al langer. Maar met een 

bovenschoolse vlag erboven is het een nieuw fenomeen: schakelklassen. Met ingang 

van augustus 2006 hebben gemeenten de mogelijkheid om een dergelijke 

onderwijsvoorziening in te richten en te financieren. Geïnteresseerde basisscholen 

hebben dus nog ruim een jaar de tijd om erover na te denken en voorbereidingen te 

treffen. 

 

Schakelklassen zijn vooral bedoeld voor autochtone en allochtone leerlingen in het 

basisonderwijs die een zodanige (taal)achterstand hebben, dat zij niet (meer) met 

succes kunnen deelnemen aan het reguliere onderwijs. Voor die leerlingen kan de 

school gedurende één schooljaar onderwijs aanbieden om deze achterstand zoveel 

mogelijk weg te werken. Daarna gaat de leerling weer terug naar de reguliere klas. 

 

Kopklas 

Variant van zo’n schakelklas kan bijvoorbeeld een ‘kopklas’ zijn: een extra leerjaar aan 

het eind van de basisschool (groep 8) voor leerlingen die een grote taalachterstand 

hebben, maar die met wat extra ondersteuning zouden kunnen doorstromen naar 

hogere vormen van voortgezet onderwijs (havo en vwo). De extra ondersteuning kan 

dan bestaan uit het vergroten van de taalvaardigheid tot het startniveau van het 

voortgezet onderwijs, met name gericht op begrijpend en studerend lezen, het 

vergroten van taalvaardigheid in algemene zin en het bevorderen van literaire 

activiteiten. De kopklas kan ertoe bijdragen dat leerlingen een redelijk goede start 

kunnen maken in het voortgezet onderwijs. Andere varianten van schakelklassen 

kunnen ‘voetklassen’ zijn (eerste jaar voortgezet onderwijs), of parallelklassen voor 

kinderen met taalachterstanden. Ook de verlengde schooldag kan een invulling zijn 

van een schakelklas. 

 

Gemeenten zullen samen met scholen initiatieven nemen om één of meer van zulke 

schakelklassen in te richten en af te spreken welke leerlingen daarvoor in aanmerking 

komen. De schakelklassen zullen in het algemeen een stedelijke functie vervullen en 

toegankelijk zijn voor alle doelgroepleerlingen uit een bepaalde gemeente. Om de 

effecten en het rendement te meten, werkt OCW momenteel aan een toetssysteem. 

 

Kopklas in Dordrecht 

De Stichting Katholiek Onderwijs Bernardus Alfrink in Dordrecht gaat per 1 augustus 

een schakelklas in de vorm van een kopklas inrichten. De schakelklas zal als aparte 

unit verbonden zijn aan basisschool Pius X en gebruik kunnen maken van alle 

faciliteiten van deze basisschool. In deze schakelklas kunnen gedurende één 

schooljaar leerlingen met een grote taalachterstand worden geplaatst. De schakelklas 

vervult een stedelijke functie en is dan ook toegankelijk voor alle leerlingen uit de 

gemeente Dordrecht. Doel van deze kopklas is het verbeteren van de kansen van 

deze kinderen op een goede doorstroming naar het voortgezet onderwijs en het 

verminderen van het risico van schooluitval, door middel van het terugdringen van 

taalachterstanden. Als eindniveau van deze kopklas wordt aan het einde van het 

schooljaar gestreefd naar een niveau dat vergelijkbaar is met twee maanden onderwijs 

in het havo. Uiteraard zal bij de inrichting van de onderwijsinhoud nauw worden 

samengewerkt met scholen voor voortgezet onderwijs. 

 

 


