
De Kopklas is een unieke kans voor gemotiveerde,  
slimme leerlingen die na groep 8 niet kunnen uit-
stromen naar het niveau dat je op grond van inzet en 
capaciteiten wel mag verwachten. Een intensief, extra 
jaar zorgt ervoor dat de leerlingen beter voorbereid 
naar het VO gaan en dat zij met succes en vertrouwen 
van start kunnen gaan op MAVO, HAVO of VWO. 
In de Kopklas werk je aan het vergroten van je 
mogelijkheden en kansen. Dat gebeurt in een groep 
van maximaal 16 leerlingen en binnen een leuk en 
gevarieerd programma met veel excursies.

De meeste leerlingen zijn in Nederland geboren, 
10-15% van de leerlingen is later in Nederland (terug)
gekomen. Bijna alle leerlingen stromen minimaal één 
niveau hoger uit in het voortgezet onderwijs. Een jaar 
Kopklas is dus een goede investering in de toekomst 
omdat het je mogelijkheden vergroot!

In deze folder informatie over:
• Het onderwijs in de Kopklas
• Toelating tot de Kopklas
• Aanmeldingsprocedure
• Locaties van de Kopklas

DE KOPKLAS AMSTERDAM
Vergroot je mogelijkheden!

Meer informatie en contact
Op onze website www.kopklasamsterdam.nl is veel informatie te 
vinden voor ouders, leerlingen en voor de basisschool. Zie ook de 
keuzegids en bezoek vooral een van onze open dagen. 

De Kopklas Amsterdam is een initiatief van en administratief 
verbonden aan Onderwijsgroep AMOS en wordt gesubsidieerd 
door de Gemeente Amsterdam.

Contactpersoon en directeur van de Kopklas is Martine Keuning. 
Heeft u vragen? Neem dan gerust contact op!

Telefoon: 06-20956777 (Martine Keuning) 
E-mail: info@kopklasamsterdam.nl

“Door de Kopklas is mijn taalachterstand weg en ga ik met een 

voorsprong naar het voortgezet onderwijs.”    
Fiankson
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Het onderwijs in de Kopklas 
Een goede beheersing van de taal is heel belangrijk bij het leren. Als je 
de taal niet goed genoeg kent, is het ook moeilijk om andere vakken 
goed te volgen. Leerlingen met een taalachterstand presteren daarom 
ook op andere vakken vaak minder dan ze kunnen. De Kopklas is ervoor 
om juist deze leerlingen de kans te geven om uit te stromen naar het 
niveau dat bij ze past. 

In de Kopklas wordt gewerkt met een speciaal ontwikkeld programma. 
Dit programma bestaat uit 10 thema’s waar alles aan opgehangen wordt: 
woordenschat, begrijpend lezen, spelling, schrijven, technisch lezen, spre-
ken en luisteren. Er is veel interactie en afwisseling. In de Kopklas houden 
we ook het rekenen bij en krijgen de leerlingen Engels en gym. 

Hoe kom je in de Kopklas?
De leerkracht van de basisschool signaleert een leerling die in aanmerking komt voor de 
Kopklas. Hij ziet bijvoorbeeld dat een leerling beter zou kunnen presteren als hij niet door 
een taalachterstand gehinderd werd. De leerkracht overlegt het advies Kopklas met de 
Intern Begeleider. Voldoet een leerling aan de criteria, dan geeft de school een onderbouwd 
advies aan de ouders. Als de leerling/ouders akkoord gaan, wordt de leerling aangemeld bij 
de Kopklas. Het is belangrijk dat de Kopklas een bewuste keuze is en dat de leerling er voor 
100% voor wil gaan.

Na aanmelding wordt de leerling uitgenodigd voor onze toetsronde. Wanneer alle gegevens 
verzameld zijn, volgt het plaatsingsbesluit. Het plaatsingsbesluit komt via de school bij de 
leerling/ouders terecht. 

Locaties
Er zijn meerdere Kopklassen, op verschillende plekken in de stad. Kijk op de website www.
kopklasamsterdam.nl voor het actuele overzicht. Een Kopklas zit altijd in hetzelfde gebouw 
als een middelbare school, en met gym en andere activiteiten doen de leerlingen mee met 
de leerlingen van de middelbare school. Na een jaar Kopklas kunnen leerlingen eventueel 
instromen op de school waar de Kopklas gehuisvest is, maar een andere VO-school kiezen 
mag ook. We proberen leerlingen te plaatsen op een kopklaslocatie in de buurt van waar zij 
wonen.

Voor wie is de Kopklas?
De Kopklas is bedoeld voor meestal meertalige leerlingen die een 
taalachterstand hebben in het Nederlands. Bijvoorbeeld leerlingen die 
in Nederland zijn geboren en in Nederland het basisonderwijs hebben 
gevolgd, maar thuis geen Nederlands spreken. Het kunnen ook kinderen 
zijn die op latere leeftijd vanuit een ander land naar Nederland zijn 
gekomen. Soms zijn het kinderen uit een Nederlands gezin die om een 
specifieke reden een taalachterstand hebben opgelopen. 
Om geselecteerd te worden voor de Kopklas moet een leerling voldoen 
aan de volgende criteria. De leerling:
• is gemotiveerd en wil graag een jaar investeren om zijn/haar  

Nederlands te verbeteren 
• heeft de potentie om uit te stromen naar MAVO, HAVO of VWO.
• heeft een goede werk- en leerhouding, concentratie en inzet.
• is bijna altijd aanwezig.
• heeft geen sociaal-emotionele of gedragsproblemen.
• kan gezien zijn/haar leeftijd een jaar later naar de brugklas.  

Doorstromen vanuit groep 7 is ook mogelijk als dit qua leeftijd  
en ontwikkeling passend is.

• kiest zelf voor de Kopklas en ouders staan achter deze keuze.

“De Kopklas is een kans voor jou! ”
Farah

“De Kopklas is een klas voor intelligente kinderen die hun intelligentie  

in de basisschool niet hebben kunnen laten zien. Dankzij de Kopklas  

ga ik nu met veel vertrouwen van start op het VWO.” Liza


