Nieuw in Nederland en uw kind moet naar school?
De internationale schakelklas voor uw kind
Uw kind is sinds kort in Nederland, maar spreekt (bijna) geen Nederlands. Toch moet uw kind naar
school. Dat is geen probleem: in Rotterdam is een aantal klassen op ‘gewone’ scholen ingericht voor
kinderen die, net als uw kind, kort in Nederland zijn. In het voortgezet onderwijs heet dit een
Internationale Schakelklas (ISK). In een ISK volgt uw kind een intensief taalprogramma. Wanneer uw
kind voldoende Nederlands spreekt en schrijft, gaat hij of zij naar een ‘gewone’ klas in het voortgezet
onderwijs. Wat moet u hiervoor doen?

Stap 1: intelligentietest
Het voortgezet onderwijs in Nederland heeft verschillende niveaus van onderwijs. Om te weten op
welk niveau uw kind kan instromen, wordt uw kind getest. Dat gebeurt door medewerkers van Koers
VO, het samenwerkingsverband van het voortgezet onderwijs in Rotterdam. Het gaat om een
intelligentietest en om een rekentest. Daarna krijgt u een advies voor uw kind.

Stap 2: Hoe schrijf ik mijn kind in?
Na de testen wordt u verwezen naar één van de vijf scholen met een Internationale Schakelklas. De
namen en adressen staan in deze folder. De school neemt contact met u op. U kunt dan een afspraak
maken om met de school kennis te maken en de inschrijving te regelen.

Stap 3: Op weg naar een diploma
Wanneer uw kind het Nederlands voldoende beheerst, kan het op deze school voor voortgezet
onderwijs een diploma halen. Soms is dat niet meer mogelijk en stroomt uw kind uit naar het geschikte
vervolgonderwijs, bijvoorbeeld naar een Regionaal Opleidingen Centrum (ROC). Daar kan uw zoon of
dochter een gerichte beroepsopleiding volgen en een diploma halen.

ISK- belangrijk voor uw kind
Door naar een ISK te gaan, maakt uw kind een goede start in het onderwijs in Nederland. Hierdoor
leert hij of zij snel Nederlands en voelt zich sneller thuis op school. Dat is belangrijk, ook voor een
goede schoolcarrière en daarmee later kans op een goede baan.
Als uw kind 12 t/m 17 jaar is, gaat hij of zij naar een ISK in het voortgezet onderwijs. Woont u in een
asielzoekerscentrum (AZC) dan wordt het onderwijs hier vanuit georganiseerd.
Voor kinderen van 6 t/m 12 jaar zijn er speciale Schakelklassen eerste opvang in het basisonderwijs.
Voor kinderen van 2 t/m 6 jaar is er de Voorschool met een intensief programma om Nederlands te
leren. Meer informatie over deze schakelklassen kunt u krijgen bij een basisschool in uw omgeving.

Scholen met ISK
Zuiderparkcollege
Rotterdam Designcollege
IJsselcollege
Focus Beroepsacademie
RVC De Hef
Olympia College
Wolfert van Borselen Scholengroep
OSG Hugo de Groot

Montessoriweg 26, Rotterdam
Beukelsdijk 145, Rotterdam
Westzeedijk 497, Rotterdam
Wiekslag 3, Capelle a/d IJssel
Dierensteinweg 4, Barendrecht
Slaghekstraat 221, Rotterdam
Olympiaweg 395, Rotterdam
Walenburgerweg 130, Rotterdam
Nachtegaalplein 53, Rotterdam

Koers VO, intake LAN
Schiekade 34, 3032 AJ Rotterdam
Telefoon 010-4842576 / E-mail isk@koersvo.nl

010-4848400
010-4771944
010-7527100
010-2849550
0180-613900
010-4850666
010-4835311
010-8928380
010-2831166

Just arrived in the Netherlands and your child has to go to school?
The international classes (ISK) for your child
Your child has just come to the Netherlands, but doesn’t speak Dutch. Still, your child has to go to
school. That is no problem: in Rotterdam there are special classes in regular schools for children like
yours. In the secondary education (age 12 - 17) these classes are called ISK. In these classes your
child attends a special programme to learn to speak and write in the Dutch language. When the level
of Dutch is sufficient and the child feels confident enough it will be transferred to a regular group. What
do you have to do now?

Step 1: testing
The secondary education in the Netherlands has different levels. In order to know which level is most
suitable for your child it will have to be tested. This is organized by Koers VO, the board for the
cooperation of all secondary schools in Rotterdam. The test consists of an intelligence test and an
arithmetic test. Afterwards you will receive an advise for your child.

Step 2: how do I apply my child?
After the tests you will be advised to have a talk at one of the schools for ISK. Names and addresses
are in this leaflet. The school will contact you to make an appointment for an introduction and for the
application.

Step 3: on your way to graduation
If your child speaks, reads en writes Dutch adequately, it can graduate at the secondary school and
continue the education from there. In some situations this is not possible and your child will be advised
to continue the education at a vocational training college (ROC) where it will be educated for a suitable
profession.

ISK is important for your child
By attending an ISK, your child makes a good start in the Dutch educational system. It will learn Dutch
the right way and faster. All the pupils in the group are in the same situation and that binds. This is
important for the support and for the future in school and in a profession.
When your child is 12 to 17 years old it will visit an ISK. If you stay at a centre for asylum seekers
(AZC), education is organized there.
For younger children there are special classes (in Dutch: Schakelklassen) in primary education (age 6
to 12) and the Preschool, in Dutch Voorschool, (age 2 to 6) with special language programmes. More
information about the so called “schakelklassen” can be obtained from a primary school in your
neighbourhood.
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