
LOCATIE WILLEM II COLLEGE

VOOR WIE?
• De kinderen zijn anderstalig.

• De kinderen hebben een taalachterstand waardoor  

het lastig is onderwijs te volgen dat bij hen past.

• Leerlingen van groep 7, 8 of de Taalschool.

• De kinderen kunnen op alle andere terreinen  

en vakken goed meekomen.

• Het rekenniveau is gemiddeld of bovengemiddeld.

• Jonger dan 14 jaar in het jaar dat TOPklas start.

• Het uitstroomprofiel moet bewezen  

VMBO + of hoger zijn.

• De kinderen zijn gemotiveerd en hebben  

een goede werkhouding.

• Topklas basis / kader is alleen voor kinderen  

die niet langer dan 3 jaar in Nederland zijn.

• Er is geen sprake of vermoeden van een algehele 

leerstoornis, gedragsstoornis, een  

spraak- taalprobleem of dyslexie.

TOPKLAS VMBO T-PLUS
Deze TOPklas leidt toe tot VMBO T of hoger (Havo/VWO). 

TOPklas VMBO T-plus wordt al 12 jaar met succes aangeboden 

binnen de gemeente Tilburg. 

PRAKTISCH
• Per jaar maximaal 15 leerlingen in één TOPklas. 

• Locatie Campus 013

• Reguliere lestijden (van 8.30 tot 14.30, wo tot 12.30)

• Dagelijks spreek half uur (extra persoonlijke aandacht)

• Kinderen kunnen tussentijds doorstromen  

naar TOPklas VMBO T-plus

PRAKTISCH
• Per jaar maximaal 15 leerlingen in één TOPklas. 

• Locatie Koning Willem II college

• Reguliere lestijden (van 8.30 tot 14.30, wo tot 12.30)

• Dagelijks spreek half uur (extra persoonlijke aandacht)

WAAROM TOPKLAS?
• Verkleinen taalachterstand

• Resultaat door focus en extra aandacht

• Keuze uit verschillende effectieve leerstrategiëen  

die passen bij de leerling (eigenaarschap) 

• Sociaal-emotionele groei

• Kansen leerlingen flink hoger (gelijke kansen beleid)

• No-nonsense aanpak

RESULTATEN
• Bijna 100% stroomt uit op adviesniveau

• Een deel daarvan stroomt zelfs hoger uit

AANMELDEN
• Via de IB-er van jouw school

HEB JE NOG VRAGEN?
Coördinator Topklassen Toine Schuurkes

Mail toine.schuurkes@tprimair.nl 

Of bel 06-42085065

TOPKLAS VMBO BASIS / KADER
Deze TOPklas leidt toe tot VMBO Basis- of kaderberoepsgerichte 

leerweg, Deze TOPklas start komend schooljaar voor de eerste 

keer, mits er voldoende aanmeldingen zijn.

LOCATIE CAMPUS ���

TOPKLAS TILBURG

EEN TALENT MET TAAL IS EEN STERK VERHAAL

De Tilburgse TOPklas is een interventie van één jaar voor 10- tot 14-jarige kansrijke 

leerlingen met een taalachterstand uit het basisonderwijs. De TOPklas biedt, door  

de nadruk te leggen op taalonderwijs en meer persoonlijke aandacht, een veel  

grotere kans op uitstroom naar adviesniveau of hoger in het Voortgezet Onderwijs.  

TOPklassen zijn bewust gehuisvest binnen een VO school.


