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Topklassen in Helmond

100% Gemotiveerd
en gaan als een speer
Ingrid Goossens staat voor groep 7 van basisschool Westwijzer in Helmond. Daarnaast heeft ze een
Topklas, één van de zes die de stad rijk is. Ze coacht er leerlingen met een taalbelemmering.
Het doel: uitstroom naar vmbo-t of hoger. ‘Ze zien het als een cadeautje.’

Helmond stelt leerlingen die redelijk mee
kunnen komen in de bovenbouw, maar in hun
taalontwikkeling een belemmering ervaren,
in de gelegenheid gebruik te maken van een
Topklasvoorziening. Op de scholen gaan elk
jaar 50 tot 60 leerlingen van groep 7 naar zo’n
Topklas. In elke klas is plaats voor maximaal
tien kinderen. Het is de bedoeling ze op taal,
woordenschat en begrijpend lezen naar een
hoger niveau te tillen. Vaak heeft dat ook een
positief effect op andere vakken en op hun
sociaal-emotionele ontwikkeling. Met de extra
ondersteuning bouwen de meesten voldoende
bagage op om naar vmbo-t, havo of vwo te gaan.
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Taalarme omgeving
Je ziet Ingrid Goossens stralen als ze het over
haar Topklas heeft. Inmiddels heeft ze die twee
jaar en dus heeft ze ook een goed inzicht in de
resultaten die haar klas boekt. De leerlingen
gaan op maandag en dinsdag naar de Topklas.
Dan heeft ze onder schooltijd bijna de helft van
haar normale klas – die 21 leerlingen telt – in
haar Topklas. ‘Het hoogste rendement haal je
met kinderen die goed zijn in rekenen en een
prima verstand hebben. Een taalachterstand
hebben ze vaak omdat ze in een taalarme
omgeving zijn grootgebracht. Die kinderen zie je
worstelen met woorden; soms weten ze niet wat
er staat of wat ermee wordt bedoeld. Maar als
ze 100 procent motivatie hebben, gaan ze in de
Topklas als een speer.’
Ingrid haalt voorbeelden aan van Topklasleerlingen die in groep 8 een vwo-advies meekregen en
van leerlingen die ook op de niet-taalvakken
hun C’s en D’s wisten om te buigen naar een

In de Topklas op taal, woordenschat en
begrijpend lezen naar een hoger niveau.

monotoon lijstje met uitsluitend A’s. Allemaal
boeken ze vooruitgang. ‘Als ik de kinderen hun
grafiek laat zien met scores gaan ze met een
smile van oor tot oor naar huis. Maar goed, daar
hebben ze ook wel wat voor moeten doen …’
Lees het hele verhaal op
www.bco-onderwijsadvies.nl/topklassen
Meer informatie bij
elkedaalmans@bco-onderwijsadvies.nl
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Aan de basis van ontwikkeling
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