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D
it num

m
er van Levende Talen Tijdschrift 

opent m
et een artikel van R

on O
ostdam

 over 
Eibo (Engels in het basisonderw

ijs). R
uim

 
tw

intig jaar geleden is Engels als nieuw
 vak 

ingevoerd in het basisonderw
ijs. O

p grond 
van gegevens uit de Periodieke Peilingen van 
het O

nderw
ijsN

iveau en uit onderzoek naar 
het vak binnen het curriculum

 van de basis-
school, brengt O

ostdam
 de stand van zaken 

in kaart. H
ij gaat in op de ideologische doel-

stelling van het vak en op vraagstukken m
et 

betrekking tot kw
aliteit, norm

ering en conti-
nuïteit. D

aarna stelt hij de vraag of de huidige 
inbedding en vorm

geving van het onderw
ijs 

Engels op de basisschool voldoet, of dat ver-
beteracties nodig zijn. 

O
ok in het tw

eede artikel, van Verspoor, 
D

e Bot en Van R
ein, staat het vak Engels cen-

traal, m
aar nu in het voortgezet onderw

ijs. 
In verschillende internationale onderzoeken 
blijkt het niveau van Engelse taalvaardig-
heid van N

ederlandse m
iddelbare scholieren 

een van de hoogste van Europa. In hoeverre 
leren zij Engels op school, dan w

el door bui-
tenschools contact m

et de m
oderne m

edia? 
Leerlingen van reform

atorische scholen heb-
ben om

 religieuze m
otieven nauw

elijks of 
geen contact m

et het Engels. A
chterblijvende 

eindexam
enresultaten zijn voor verschillen-

de reform
atorische scholen een belangrijk 

m
otief gew

eest om
 tw

eetalig onderw
ijs te 

starten. D
e aannam

e w
as dat m

eer contact 
m

et Engels op school het gebrek aan contact 
buiten de school zou m

oeten kunnen com
-

penseren. D
ankzij deze leerlingengroep is 

het m
ogelijk te onderzoeken in hoeverre het 

gebrek aan buitenschools contact m
et de taal 

gecom
penseerd kan w

orden door tw
eetalig 

onderw
ijs, en in hoeverre buitenschools taal-

contact een rol speelt in de taalverw
erving van 

N
ederlandse leerlingen. 

In 
het 

derde 
artikel, 

van 
M

oonen, 
Stoutjesdijk, D

e G
raaff en C

orda, w
orden de 

resultaten gepresenteerd van een onderzoek 
naar kennis en gebruik van het Europees 
R

eferentieK
ader door docenten Engels, Frans 

en D
uits in het voortgezet onderw

ijs, en naar 
de behoeften en plannen van die docenten. 
D

e gegevens laten opvallende verschillen tus-
sen talen en schooltypes zien. D

e auteurs 
kondigen vervolgonderzoek aan, w

aarin zal 
w

orden nagegaan w
elke factoren een rol spe-

len bij het gaan volgen van nascholing, en 
w

elke stim
ulansen en belem

m
eringen er de 

afgelopen jaren zijn gew
eest binnen de scho-

len om
 het ER

K
 in de lespraktijk te gebruiken.

Ten slotte w
ordt een signalem

ent gew
ijd 

aan de bundel De toekom
st van het talenonder-

w
ijs: N

odig? Anders? Beter?, uitgegeven ter gele-
genheid van het expireren van het N

ationaal 
Bureau M

oderne Vreem
de Talen en het em

e-
ritaat van G

erard W
esthoff in 2009. Voor deze 

bundel kregen alle auteurs de opdracht ant-
w

oord te geven op de vraag hoe het m
oderne 

vreem
detalenonderw

ijs zich zou kunnen ont-
w

ikkelen en er over 15 jaar uit kan zien op 
grond van w

at w
e nu w

eten. Zij m
oesten zich 

daarbij baseren op resultaten uit onderzoek 
en w

etenschappelijke inzichten. 

A
ls nieuw

e redacteuren van het Tijdschrift 
heten w

e w
elkom

 K
evin H

aines en Bart van 
der Leeuw

.

N
am

ens de redactie, 
H

elge B
onset

2

Ten Geleide

3

Ruim
 tw

intig jaar geleden is Engels als nieuw
 

vak ingevoerd in het basisonderw
ijs. Op grond 

van gegevens uit de Periodieke Peilingen van het 
Onderw

ijsN
iveau en onderzoek naar het vak binnen 

het curriculum
 van de basisschool, w

ordt in dit arti-
kel de stand van zaken in kaart gebracht. Er w

ordt 
ingegaan op de ideologische doelstelling van het 
vak en vraagstukken m

et betrekking tot kw
aliteit, 

norm
ering en continuïteit. Daarna w

ordt de vraag 
gesteld of de huidige inbedding en vorm

geving van 
het onderw

ijs Engels op de basisschool voldoet of dat 
verbeteracties nodig zijn. Centraal aandachtspunt 
daarbij is het grote spanningsveld tussen retoriek en 
onderw

ijspraktijk. 1

Engels in het basisonderw
ijs (Eibo) is als 

nieuw
 vak ingevoerd in 1986 en vanaf dat 

m
om

ent ook een verplicht vak gew
orden 

op de pabo. Een nieuw
 vak invoeren is één, 

m
aar pas afgestudeerde leerkrachten m

oeten 
natuurlijk w

el in staat zijn om
 een dergelijk 

vak te onderw
ijzen. Precies om

 die reden is er 
in de periode rond de verplichte invoering van 
het vak een grootschalige operatie ingezet om

 
pabodocenten en al w

erkzam
e leerkrachten in 

het veld bij te scholen (C
arpay, 1990a, 1990b). 

Sinds de invoering w
ordt op de m

eeste 
basisscholen in de tw

ee hoogste groepen 
gem

iddeld een half uur tot drie kw
artier per 

w
eek besteed aan Engels. D

aarm
ee w

ordt 
direct duidelijk dat het vak een beschei-
den plaats inneem

t in het curriculum
. D

ie 
bescheidenheid kom

t ook naar voren in de 
kerndoelen voor het basisonderw

ijs (Besluit 
kerndoelen 

basisonderw
ijs, 

2006). 
D

eze 
geven aan dat het gaat om

 het leggen van 
een eerste basis om

 te kunnen com
m

unice-
ren m

et m
oedertaalsprekers of anderen die 

buiten de school Engels spreken. H
et gaat 

daarbij vooral om
 m

ondelinge com
m

unica-
tie en het lezen van eenvoudige teksten. H

et 
schrijven blijft beperkt tot het kennism

aken 
m

et de schrijfw
ijze van een beperkt aantal 

vaak voorkom
ende Engelse w

oorden. Verder 
leren leerlingen om

 w
oordbetekenissen en 

schrijfw
ijzen van w

oorden op te zoeken m
et 

behulp van een w
oordenboek. K

ortom
, het 

gaat om
 een eerste kennism

aking m
et een 

vreem
de taal en het ontw

ikkelen van een 
attitude w

aarbij leerlingen zich durven uit te 
drukken in het Engels.

Feitelijk zijn de kerndoelen in zulke alge-
m

ene term
en geform

uleerd dat zij nauw
elijks 

sturing en houvast bieden voor het ontw
ik-

kelen van lesm
ateriaal. Bovendien zijn het 

A
re w

e satisfied?

Engels na ruim
 tw

intig jaar in het basisonderw
ijs

R
o

n
 O

o
std

am
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streefdoelen, w
aarvoor scholen een inspan-

ningsverplichting hebben, m
aar w

aar ze niet 
op w

orden afgerekend. Bij de invoering w
erd 

bovendien gesteld dat Engels zoveel m
ogelijk 

in sam
enhang m

et andere vakken gegeven 
m

oest w
orden en dat de toetsing beperkt zou 

blijven tot voortgangstoetsen om
 de com

m
u-

nicatieve vaardigheid en inzet van leerlingen 
te evalueren (C

arpay, 1990a, 1990b). Engels 
m

aakt om
 die reden ook geen deel uit van de 

C
ito Eindtoets Basisonderw

ijs. 
Sinds de invoering is de aansluiting m

et 
het voortgezet onderw

ijs al direct als knel-
punt gesignaleerd. H

et gaat dan om
 de conti-

nuïteit van het curriculum
 Engels qua didac-

tiek en vakinhoud (Edelenbos, 1993). O
ok 

de Inspectie van het O
nderw

ijs kw
am

 al vrij 
snel na de invoering van Eibo tot de conclusie 
dat indien er geen gerichte stappen w

orden 
gezet om

 de aansluiting voor het vak Engels 
te verbeteren, de w

etgever zich ernstig dient 
te beraden of voortzetting (…

) zinvol is’ 
(Inspectie van het O

nderw
ijs, 1991, p. 17). In 

2002 adviseerde de C
om

m
issie K

erndoelen 
B

asisonderw
ijs zelfs aan de m

inister om
 

Engels niet op te nem
en in het verplichte 

kerncurriculum
, m

aar het te plaatsen in het 
differentieel deel en er geen kerndoelen m

eer 
voor te form

uleren. D
oor de inspanningen 

van onder andere het sectiebestuur Engels 
van Levende Talen, het N

ationaal B
ureau 

M
oderne Vreem

de Talen en de Stichting 
Leerplanontw

ikkeling is dat voorstel tegen-
gehouden. N

og in datzelfde jaar w
ordt door 

de 
O

nderw
ijsraad 

een 
advies 

uitgebracht 
w

aarin geadviseerd w
ordt om

 Engels w
el in 

het kerndeel te plaatsen en kerndoelen te 
form

uleren.
O

p dit m
om

ent is het niet aannem
elijk dat 

het vak als verplicht curriculum
onderdeel zal 

verdw
ijnen vanw

ege allerlei beleidsafspra-
ken in Europees verband rond het aanleren 
van m

oderne vreem
de talen (cf. Europese 

C
om

m
issie, 

2001; 
European 

C
ouncil 

Barcelona, 2002). Er is zelfs een tendens w
aar 

te nem
en, in N

ederland en de ons om
rin-

gende landen, om
 al op zeer jonge leeftijd te 

beginnen m
et het aanleren van een vreem

de 
taal (H

erder &
 D

e Bot, 2005). D
aarm

ee staat 
de legitim

ering van Eibo niet m
eer ter dis-

cussie, m
aar het is w

el de vraag w
at er nu 

eigenlijk bereikt is ruim
 tw

intig jaar na de 
introductie.

Engels in het curriculum
 van de basis-

school

O
p vrijw

el alle scholen w
orden de lessen 

Engels verzorgd door de groepsleerkracht 
(H

eesters et al., 2008). In de periodieke pei-
ling van 2006 geeft ongeveer de helft van de 
leerkrachten aan dat ze op de pabo scholing 
heeft gehad in Eibo, terw

ijl 14%
 zegt een 

nascholingscursus te hebben gedaan. D
eze 

cijfers laten zien dat nog steeds ongeveer 
een derde van de leerkrachten geen enkele 
specifieke scholing heeft gevolgd op dit ter-
rein. Een gegeven dat ook uit onderzoek van 
het K

ohnstam
m

 Instituut en de projectgroep 
M

oderne Vreem
de Talen van de SLO

 naar 
voren kom

t (O
ostdam

 &
 Van Toorenburg, 

2002). In het schooljaar 2001-2002 had onge-
veer 38%

 van de leerkrachten geen enkele 
scholing gehad, noch via de initiële oplei-
ding, noch via nascholing. In de jaren 2002-
2006 is er dus w

einig verbetering w
aar te 

nem
en. 

In de peiling van 2006 zeggen veel leer-
krachten geen speciale problem

en bij de les-
sen Engels te ervaren en de overgrote m

eer-
derheid is van m

ening dat de eigen beheer-
sing van de Engelse Taal voldoende is. Zo 
er al problem

en zijn, doen deze zich voor 
m

et betrekking tot de grote niveauverschillen 
tussen leerlingen en de beperkte lestijd die 
beschikbaar is. Eigenlijk is er grote tevre-
denheid onder leerkrachten. Zo blijkt uit de 
laatste peiling dat tw

ee op de drie leerkrach-
ten tevreden zijn m

et de aandacht die Eibo 

R
o

n
 O

o
std

am
  A

re w
e satisfied? Engels na ruim

 tw
intig jaar in het basisonderw

ijs

m
om

enteel krijgt. Zij onderschrijven ook de 
opvatting dat het gaat om

 een eerste kennis-
m

aking m
et een vreem

de taal w
aarm

ee een 
goede basis w

ordt gelegd voor het vervolgon-
derw

ijs. Een ruim
e m

eerderheid (90%
) vindt 

het ook niet nodig eerder te beginnen m
et 

Engels in onderbouw
groepen.

U
it het peilingsonderzoek blijkt dat vrijw

el 
alle leerkrachten voor Eibo een m

ethode han-
teren en de m

eesten (driekw
art) volgen deze 

m
ethode ook getrouw

. G
em

iddeld w
ordt de 

gebruikte m
ethode op een tienpuntschaal 

beoordeeld m
et een 7-8. M

en is ook hierover 
dus redelijk tevreden. 

A
ls w

e kijken naar de verschillende lesac-
tiviteiten, dan laat de laatste peiling w

einig 
verschillen zien tussen de groepen zeven en 
acht (H

eesters, Feddem
a, Van der Schoot 

&
 H

em
ker, 2008, p. 41-42). Bij leesvaardig-

heid valt op dat er relatief w
einig oefeningen 

w
orden gegeven. In het bijzonder de geringe 

aandacht voor het lezen van Engelse teksten 
is opm

erkelijk. Zo w
ordt het beantw

oorden 
van vragen bij een Engelse leestekst m

aar 
door ongeveer de helft van de leerkrachten 
regelm

atig gedaan. 
Luistervaardigheid heeft een beduidend 

betere positie dan leesvaardigheid. Verrew
eg 

de m
eeste leerkrachten laten leerlingen regel-

m
atig luisteren naar een Engelse tekst of 

een gesproken Engelse tekst naspreken. O
ok 

het gebruik van luisterteksten w
aarbij vragen 

m
oeten w

orden beantw
oord, w

ordt regelm
a-

tig door vrijw
el alle leerkrachten gedaan.

B
epaalde 

oefeningen 
voor 

spreekvaar-
digheid w

orden zeer frequent uitgevoerd. 
H

et gaat dan om
 het naspreken van nieuw

e 
w

oorden en het voeren en naspreken van 
standaardgesprekjes. O

pvallend is dat in 
vergelijking m

et de vorige peilingen het voe-
ren van een gesprekje m

et de leerkracht in 
het Engels steeds m

inder regelm
atig w

ordt 
gedaan. In 1991 deed nog 60%

 van de leer-
krachten dat regelm

atig, in 2006 nog m
aar 

zo’n 22%
. 

W
oordenschatoefeningen w

orden w
einig 

gedaan. Slechts drie typen oefening w
orden 

door ongeveer de helft van de leerkrachten 
regelm

atig ingezet: het invullen van Engelse 
w

oorden bij plaatjes, N
ederlandse w

oorden 
vertalen in het Engels, en vragen beantw

oor-
den over Engelse w

oordbetekenissen. O
ok 

schrijfvaardigheid blijkt geen centrale activi-
teit in de lessen Engels te zijn. D

e activiteiten 
die het m

eest regelm
atig w

orden uitgevoerd, 
zijn het schrijven van Engelse w

oorden of zin-
nen bij plaatjes.

 Leerlingprestaties

D
e inhoud van de laatste peiling Engels is 

gerelateerd aan de herziene kerndoelen voor 
het basisonderw

ijs die bij aanvang van de 
peiling al bekend w

aren. In tabel 1 op de 
volgende pagina zijn de percentages leerlin-
gen in groep acht verm

eld die voldoen aan 
de standaarden M

inim
um

 en Voldoende op 
toetsen voor de onderdelen w

oordenschat, 
leesvaardigheid en luistervaardigheid. D

eze 
standaarden geven volgens een panel van 
deskundigen het niveau aan w

aarop de kern-
doelen beheerst w

orden en zijn bedoeld als 
referentiekader voor een evaluatieve interpre-
tatie van de peilingresultaten. D

e standaard 
M

inim
um

 zou door vrijw
el alle leerlingen (90-

95%
) aan het eind van de basisschool bereikt 

m
oeten w

orden. D
e standaard Voldoende is 

een streefniveau. Bij een score beneden dit 
niveau is er sprake van onvoldoende ken-
nis en inzicht. Verw

acht w
ordt dat de basis-

school bij 70 tot 75%
 van de leerlingen dit 

niveau Voldoende realiseert. O
m

w
ille van de 

overzichtelijkheid w
orden alleen de resulta-

ten vergeleken van de laatste tw
ee peilingen. 

N
aast jaar van afnam

e w
orden de percentages 

verder uitgesplitst naar doorstroom
, om

dat 
zich daar interessante verschillen voordoen. 

W
at als eerste opvalt, is dat er w

einig ver-
schillen zijn w

aar te nem
en in de gem

iddelde 
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  A
re w

e satisfied? Engels na ruim
 tw

intig jaar in het basisonderw
ijs

prestatieniveaus van de peilingen in 1996 
en 2006. O

ver tien jaar tijd is er sprake 
van een redelijk stabiel beeld, of zo m

en 
w

il van w
einig verbetering. D

e standaard 
M

inim
um

 w
ordt gem

iddeld genom
en door 

de m
eeste leerlingen w

el bereikt voor alle 
drie de onderdelen. D

aarentegen voldoet 
bij geen van de onderdelen 70-75%

 van de 
leerlingen aan de standaard Voldoende. D

at 
is m

et nam
e het geval bij w

oordenschat en 
leesvaardigheid. 

Een blik op de doorstroom
 geeft m

eer 
nuance aan de gem

iddelde prestatieniveaus. 
Van de leerlingen m

et een vw
o-verw

ijzing vol-
doen de m

eesten bij alle drie de onderdelen 
aan de standaard Voldoende. Bij de andere 
schooltypen is dat beeld grilliger. Slechts 
een klein percentage van de leerlingen m

et 
een verw

ijzing naar basis, kader of gem
eng-

de leerw
eg in het vm

bo haalt de standaard 
Voldoende. 

A
ansluiting m

et het voortgezet onder-
w

ijs 

Verrew
eg de m

eeste basisscholen en scho-
len voor voortgezet onderw

ijs (zo’n 90%
) 

hebben onderling contact (O
ostdam

 &
 Van 

Toorenburg, 2002). H
et gaat dan in algem

ene 
zin over leerling-gegevens of de inhoud van 
het onderw

ijsprogram
m

a. C
ontact over het 

vak Engels in het bijzonder is er nauw
elijks. 

O
ok de m

ate w
aarin leerkrachten basisonder-

w
ijs en vakdocenten Engels kennis hebben 

van elkaars lessen is gering. D
e overgrote 

m
eerderheid (zo’n 90%

) geeft aan geen of 
w

einig kennis te hebben van de inhoud van 
elkaars lessen of de w

ijze van les geven.
M

eestal w
ordt er vanuit de basisschool 

geen inform
atie verstrekt over de eindniveaus 

Engels. D
at is niet verw

onderlijk, w
ant in 

groep acht w
ordt er w

einig gedaan aan het 
vaststellen van de prestatieniveaus (75%

 zegt 

  
W

O
O

RD
EN

SCH
AT

LEZEN
LU

ISTEREN

 
m

in
vol

m
in

vol
m

in
vol

Afnam
ejaar

       1996
       2006

8684
5450

9292
4950

9595
6865

Doorstroom
       basisberoepsgericht
       kaderberoepsgericht
       gem

engd of theoretisch
       havo
       vw

o

5870829398

1727406382

68819099
100

1019336688

78929698
100

2346597497

Tabel 1. Percentage leerlingen dat de standaard M
inim

um
 (m

in) en Voldoende (vol) bereikt voor de onderdelen w
oorden-

schat, leesvaardigheid en luistervaardigheid, uitgesplitst naar doorstroom
 (gegevens ontleend aan Balans van het Engels 

aan het einde van de basisschool, 2006)

dit niet te doen). O
ok ongeveer tw

ee derde 
van de docenten Engels in het eerste leerjaar 
van het voortgezet onderw

ijs zegt het begin-
niveau van de leerlingen niet in kaart te bren-
gen. R

edenen om
 dit niet te doen zijn divers. 

Er zijn geen goede toetsen voorhanden, is een 
veelgehoorde reden bij leerkrachten basison-
derw

ijs, terw
ijl docenten voortgezet onder-

w
ijs vaak aangeven dat de beginsituatie te 

uiteenlopend is en dat eventuele effecten van 
Eibo snel verdw

ijnen.
A

ls gevraagd w
ordt naar de aansluiting 

tussen prim
air en voortgezet onderw

ijs, dan 
blijkt dat bijna de helft van de leerkrachten 
basisonderw

ijs daar een probleem
 ziet. Een 

ruim
e m

eerderheid van de docenten in het 
voortgezet onderw

ijs (57%
) vindt de aanslui-

ting eveneens een probleem
. Tegelijkertijd is 

het oordeel over verbeteracties in de afgelo-
pen vijf tot tien jaar vrij negatief. D

e overgrote 
m

eerderheid (m
eer dan 90%

) is van m
ening 

dat de problem
atiek rond de aansluiting in 

die periode nauw
elijks of niet verbeterd is. 

Leerkrachten 
basisonderw

ijs 
zien 

de 
oplossing vooral in een betere aansluiting van 
de m

ethoden, het m
aken van goede onder-

linge 
afspraken 

over 
het 

leerstofaanbod, 
en het streven naar m

eer uniform
iteit qua 

behaalde eindniveaus. D
ocenten in het voort-

gezet onderw
ijs vinden het aanbrengen van 

uniform
iteit in de eindniveaus verrew

eg het 
belangrijkste. Verder zoeken zij de oplossing 
vooral in het verbeteren van de Engelse taal-
vaardigheid van leerkrachten en het beter op 
elkaar afstem

m
en van het onderw

ijsaanbod. 
D

eze m
ogelijke oplossingen w

orden echter 
nauw

elijks in praktijk gebracht. G
een tijd en 

geen prioriteit zijn de belangrijkste redenen 
om

 geen actie te ondernem
en. 

D
oelstellingen

D
oor Eibo w

orden leerlingen al vroeg ver-
trouw

d gem
aakt m

et het aanleren van een 

vreem
de taal en w

ordt tegelijkertijd aandacht 
besteed aan de functie van Engels als belang-
rijke internationale taal. Feitelijk gaat het hier 
om

 een ideologische doelstelling. D
aarnaast 

kan er een m
eer vakinhoudelijke doelstelling 

w
orden onderscheiden. H

et gaat dan om
 de 

vraag w
at de kw

aliteit is van het onderw
ijs en 

of de leeropbrengsten voldoende zijn. 
A

ls gekeken w
ordt naar de huidige stand 

van zaken van Eibo, dan is de ideologische doel-
stelling volledig gehaald. H

et vak Engels heeft 
in het basisonderw

ijs w
ellicht een bescheiden 

positie, m
aar is op geen enkele w

ijze om
stre-

den. Er is een positieve houding bij veel leer-
krachten en dat geldt in gelijke of sterkere 
m

ate voor leerlingen. Verder blijkt uit de laat-
ste peiling dat leerkrachten over het algem

een 
w

el tevreden zijn m
et de aandacht die het vak 

op dit m
om

ent krijgt. D
aarnaast vinden de 

m
eeste leerlingen Engels een belangrijk vak, 

ook al vinden ze het niet bijzonder gem
akke-

lijk of leuk (H
eesters et al., 2008, p. 96).

Ten aanzien van de vakinhoudelijke doel-
stelling is het beeld beduidend m

inder roos-
kleurig. In de eerste plaats is er het kw

aliteits-
vraagstuk. Er m

oet voldoende onderw
ijstijd 

aan het vak besteed w
orden, er m

oeten ver-
antw

oorde lesm
aterialen beschikbaar zijn, 

en leerkrachten m
oeten een goede opleiding 

hebben genoten. Voor w
at betreft de onder-

w
ijstijd kom

t het vak er op de basisschool 
w

at m
ager vanaf. C

onform
 de adviestabellen 

zou er gem
iddeld één klokuur per w

eek aan 
Engels besteed m

oeten w
orden. O

ver tw
ee 

leerjaren gaat het dan om
 ongeveer 80 klok-

uren. In de praktijk w
ordt op de m

eeste basis-
scholen echter zo’n half uur tot drie kw

artier 
per w

eek Engels gegeven, w
at neerkom

t op 
zo’n 40 tot 60 klokuren in de tw

ee hoogste 
groepen. G

elukkig w
ordt er in de lessen w

el 
in toenem

ende m
ate gebruik gem

aakt van 
verantw

oord lesm
ateriaal. N

ieuw
e of herzie-

ne leergangen beheersen de m
arkt (O

ostdam
 

&
 Van Toorenburg, 2002; H

eesters et al., 
2008). In veel van deze leergangen w

ordt 
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gew
erkt vanuit het uitgangspunt van com

-
m

unicatief taalonderw
ijs en er w

ordt ook 
rekening gehouden m

et w
at leerlingen al 

buiten school van het Engels oppikken. D
e 

introductie van deze nieuw
e leergangen bete-

kent een enorm
e kw

aliteitsim
puls, m

et nam
e 

om
dat de m

eeste leerkrachten de m
ethode 

vrij getrouw
 volgen. A

ls gekeken w
ordt naar 

het type oefeningen dat w
ordt aangeboden, 

dan blijkt dat, in overeenstem
m

ing m
et de 

kerndoelen en het uitgangspunt van com
-

m
unicatief taalonderw

ijs, de m
eeste aandacht 

uitgaat naar het spreek- en luisteronderw
ijs. 

Q
ua scholing is er de afgelopen jaren w

el-
licht het een en ander verbeterd, m

aar nog 
steeds heeft ruim

 een derde van de leer-
krachten geen enkele vorm

 van scholing in 
het geven van Engels gehad. In 1997 zijn 
voor leerkrachten in het basisonderw

ijs zoge-
heten 

startbekw
aam

heden 
geform

uleerd 
(Procesm

anagem
ent 

Lerarenopleidingen, 
1998). Zo m

oet een beginnende leerkracht 
onder andere in staat zijn om

 Engels als een 
instructietaal te hanteren. M

et de pabo’s is 
overeengekom

en dat zij deze startbekw
aam

-
heden gebruiken als richtlijn voor de inrich-
ting van hun curriculum

 (Inspectie van het 
O

nderw
ijs, 2002). In opdracht van Vedocep, 

het netw
erk van docenten Engels aan de lera-

renopleiding 
basisonderw

ijs, 
is 

tw
eem

aal 
onderzoek gedaan naar de positie van Engels 
binnen de opleiding. In 1999 bleek dat Engels 
niet overal w

erd aangeboden, ondanks de w
et-

telijke verplichting daartoe (Vedocep, 2001). 
A

ls het w
el w

erd aangeboden, gebeurde dat 
op zeer uiteenlopende w

ijze, m
et verschil-

lende vakinhouden en verschillende vorm
en 

van toetsing. Vier jaar later, in 2003, bleek de 
situatie niet verbeterd, eerder verslechterd. 
O

p vijftien lesplaatsen voor voltijdonderw
ijs 

w
erd helem

aal geen Engels aangeboden en 
de m

ondelinge vaardigheden w
erden op geen 

enkele opleiding getoetst. D
e opleidingen 

zien duidelijk geen noodzaak tot scholing op 
dit terrein. Bovendien voelt ook een deel van 

de leerkrachten geen noodzaak tot nadere 
scholing. M

en ervaart geen problem
en en 

vindt de eigen beheersing van de Engelse taal 
voldoende.

Een tw
eede factor ten aanzien van de 

inhoudelijke doelstelling van Engels betreft 
het norm

eringsvraagstuk. Leidt het onderw
ijs 

inderdaad tot de gew
enste leerresultaten? O

p 
grond van de resultaten van de periodieke 
peilingen m

ag geconcludeerd w
orden dat 

hier een probleem
 ligt. D

e leerling-prestaties 
zijn vaak onder de gestelde norm

 van een 
voldoende eindniveau. M

aar m
isschien nog 

w
el het m

eest zorgw
ekkend is het gegeven 

dat de prestatieniveaus een redelijk stabiel 
beeld laten zien over jaren heen. A

fgezet 
tegen de resultaten van de peiling in 1996 
is er in algem

ene zin nauw
elijks sprake van 

een verbetering. O
ok al zijn er vraagtekens te 

zetten bij de w
ijze w

aarop de norm
ering door 

het C
ito w

ordt vastgesteld, het is toch op zijn 
m

inst opm
erkelijk dat allerlei kw

aliteitsim
-

pulsen in leergangen en scholing nauw
elijks 

effecten laten zien. H
eeft dit te m

aken m
et 

het vrijblijvende karakter van het vak? Scholen 
zijn w

el verplicht de lessen te verzorgen en de 
kerndoelen na te streven, m

aar w
orden niet 

afgerekend op geleverde output. 
Bij de vakinhoudelijke doelstelling speelt 

ook het continuïteitsvraagstuk. Prestatieniveaus 
w

orden niet in kaart gebracht en leerkrachten 
en docenten zijn onderling niet op de hoogte 
van elkaars activiteiten. D

aarbij kom
t nog 

dat er duidelijke accentverschillen zijn. In de 
basisschool ligt de nadruk op com

m
unicatief 

taalonderw
ijs m

et een duidelijk accent op 
redzaam

heid, terw
ijl in het eerste jaar van het 

voortgezet onderw
ijs gram

m
atica en schrijf-

vaardigheid de m
eer centrale lesonderdelen 

zijn (cf. O
ostdam

 &
 Van Toorenburg, 2002). 

M
en ziet de aansluiting tussen prim

air en 
voortgezet onderw

ijs w
el als een probleem

, 
m

aar er w
ordt nauw

elijks actie ondernom
en. 

Er is geen tijd en het probleem
 staat niet hoog 

op de agenda. 

H
oge am

bities

Sinds de introductie in 1986 is er veel gebeurd 
rond het vak Engels, m

aar er lijkt nu toch 
vooral sprake van een zekere status-quo. 
D

e onderw
ijspraktijk lijkt tevreden of is van 

m
ening dat er m

et de aanw
ezige m

iddelen 
gew

oon niet m
eer haalbaar is. O

ndertussen 
staat de buitenw

ereld niet stil. Vanuit de 
Europese C

om
m

issie w
ordt m

eertaligheid 
steeds m

eer gestim
uleerd m

et als achterlig-
gende gedachte dat het beheersen van m

eer-
dere talen een positieve bijdrage levert aan 
onderling begrip en kennis van culturen. In 
2000 is in Lissabon door de Europese rege-
ringsleiders afgesproken dat Europa in 2010 
tot de m

eest concurrerende kennisecono-
m

ieën m
oet behoren. In 2002 zijn daarvoor in 

Barcelona im
plem

entatietrajecten vastgesteld 
en is een w

erkprogram
m

a geform
uleerd. Een 

van de doelstellingen in dit w
erkprogram

m
a 

is ‘iedereen aansporen om
 naast de m

oeder-
taal tw

ee of –in voorkom
ende gevallen- m

eer 
andere talen te leren, en m

eer begrip kw
eken 

voor het belang voor het leren van vreem
de 

talen op alle leeftijden’ (European C
ouncil 

B
arcelona, 2002). D

e am
bities liggen dus 

hoog.
In 2002-2003 hebben de m

eeste landen, 
inclusief N

ederland, de aanbeveling over-
genom

en om
 alle leerlingen gelegenheid te 

geven ten m
inste tw

ee vreem
de talen te leren. 

In de praktijk betekent dit dat in de m
eeste 

lidstaten van Europa m
instens één vreem

de 
taal verplicht is gesteld in het basisonderw

ijs. 
In de m

eeste landen begint dit verplichte taal-
onderw

ijs w
anneer de leerlingen tussen acht 

tot elf jaar oud zijn. N
ederland begint interna-

tionaal gezien laat m
et het aanleren van een 

vreem
de taal. In de m

eeste Europese landen 
w

ordt ongeveer tw
ee jaar eerder begonnen 

en m
eestal w

ordt gem
iddeld ook tw

eem
aal 

zo veel onderw
ijstijd aan het leren van een 

tw
eede taal besteed. 
In 

2005 
is 

het 
zogeheten 

N
ederlands 

A
ctiviteitenprogram

m
a 

M
oderne 

Vreem
de 

Talen opgesteld. D
aarin w

ordt ook aandacht 
besteed aan vroeg talenonderw

ijs op de basis-
school. D

e verw
achting is dat leerlingen die al 

vanaf jonge leeftijd les krijgen in een vreem
de 

taal op een hoger niveau kunnen eindigen 
dan leerlingen die pas in groep zeven of 
acht beginnen. H

ierm
ee w

ordt de ideologi-
sche doelstelling van Eibo niet losgelaten, 
m

aar w
ordt w

el nadrukkelijk(er) de vraag 
gesteld naar de m

eerw
aarde van het aanbie-

den van lessen Engels in term
en van leerw

inst 
en beheersingsniveaus. H

et gaat dan om
 de 

vraag of een verlenging van het curriculum
 

Engels m
et een vroegtijdiger startm

om
ent 

een verbetering oplevert van het taalvaardig-
heidniveau van leerlingen aan het einde van 
hun schoolloopbaan (cf. D

rew
, O

ostdam
 &

 
Van Toorenburg, 2007).

R
ecentelijk heeft de O

nderw
ijsraad een 

advies uitgebracht over vreem
de talen in het 

onderw
ijs (O

nderw
ijsraad, 2008). O

ok daarin 
w

ordt het belang onderstreept van een goede 
beheersing van vreem

de talen. H
et Europees 

R
eferentiekader w

ordt daarbij gehanteerd om
 

niveaus van taalvaardigheid nader te spe-
cificeren. O

p grond van verzam
elde gege-

vens schat de O
nderw

ijsraad in dat ongeveer 
drie kw

art van de N
ederlandse bevolking op 

school m
et tw

ee vreem
de talen heeft kennis 

gem
aakt, m

aar dat slechts de helft in staat 
is een taal onafhankelijk in de praktijk te 
gebruiken. W

il de regering de am
bities op 

het gebied van het vreem
detalenonderw

ijs 
w

aar m
aken, zoals afgesproken in Europees 

verband, dan zijn m
aatregelen noodzakelijk. 

D
e O

nderw
ijsraad doet daarom

 aanbevelin-
gen om

 in het basisonderw
ijs verbeteracties 

te ondernem
en.

A
anbevelingen van de O

nderw
ijsraad

Een 
eerste 

aanbeveling 
heeft 

betrekking 
op het geschetste kw

aliteitsvraagstuk. D
e 
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O
nderw

ijsraad doet het voorstel eerder te 
beginnen m

et het aanleren van een vreem
de 

taal. A
chterliggende gedachte is dat het leren 

van een vreem
de taal na de puberteit voor de 

m
eeste m

ensen lastiger lijkt te w
orden. Juist 

in de basisschoolleeftijd zijn kinderen het 
m

eest gevoelig voor taal en leren ze vrijw
el 

m
oeiteloos en spelenderw

ijs een tw
eede taal, 

zo is de veronderstelling. Basisscholen zou-
den een keuze kunnen m

aken tussen begin-
nen m

et Engels in groep één of groep vijf. 
Scholen die in groep één beginnen, zouden 
vooral de m

ethode van onderdom
peling m

oe-
ten hanteren m

et de nadruk op het actief 
gebruik van de vreem

de taal (spreken en luis-
teren). D

e R
aad denkt aan onderdom

peling 
voor zo’n 10 tot 15%

 van de onderw
ijstijd, 

vooral bij vakken w
aar Engels als instruc-

tietaal geïntegreerd kan w
orden, zoals het 

bew
egingsonderw

ijs, de tekenles en het voor-
leesuurtje in het Engels. Scholen die niet in 
groep één w

illen beginnen, zouden m
oeten 

kiezen voor een begin in groep vijf. Volgens 
de raad zijn de m

eeste kinderen dan in een 
stadium

 dat ze het verm
ogen ontw

ikkelen 
om

 zichzelf te reguleren, doelen te stellen en 
ernaar toe te w

erken. D
e m

eeste energie gaat 
op die leeftijd niet m

eer uit naar het leren 
lezen en schrijven in het N

ederlands, zodat er 
ruim

te is voor het leren van een tw
eede taal. 

D
oor deze keuzem

ogelijkheid ontstaan er 
uiteindelijk tw

ee eindniveaus voor Engels in 
groep acht van het basisonderw

ijs.
H

et voorstel van de O
nderw

ijsraad voor 
vroeg-talenonderw

ijs is om
 enkele redenen 

niet erg gelukkig. In de eerste plaats w
ordt 

niet duidelijk op grond van w
elke criteria een 

school zou m
oeten kiezen voor een begin in 

groep één of vijf. H
et advies is op dat punt 

ook tegenstrijdig (O
nderw

ijsraad, 2008, p. 
38-39). Enerzijds w

ordt benadrukt dat in 
groep één beginnen allerlei voordelen kan 
hebben, anderzijds w

ordt gezegd dat begin-
nen m

et een vreem
de taal in groep drie of 

vier geen goed idee is, om
dat alle energie van 

kinderen dan gaat zitten in het leren lezen 
en schrijven van de eerste taal. D

at is inder-
daad een punt w

aar ook onder deskundigen 
discussie over is (cf. D

rew
, O

ostdam
 &

 Van 
Toorenburg, 2007; H

erder &
 D

e Bot, 2005; 
G

elder &
 Visser, 2005). M

aar m
oet een school 

nu w
el of niet kiezen voor vroeg-talenonder-

w
ijs? W

elke criteria spelen daarbij een rol?
In 

de 
tw

eede 
plaats 

verzuim
t 

de 
O

nderw
ijsraad het aantal onderw

ijsuren te 
noem

en die voor deze verschillende taaltra-
jecten zouden m

oeten w
orden ingeroosterd. 

N
iet onbelangrijk, w

ant de onderw
ijstijd is 

natuurlijk een keer op. Een daarm
ee sam

en-
hangend probleem

 betreft de vraag op w
elke 

w
ijze dit vroeg-talenonderw

ijs een plek m
oet 

krijgen in het al overvolle curriculum
 van de 

basisschool. D
e O

nderw
ijsraad zw

ijgt daar-
over. Er w

ordt w
el geconstateerd dat vroeg-

talenonderw
ijs uren vraagt die ten koste gaan 

van andere vakonderdelen, m
aar het blijft 

onduidelijk w
elke onderdelen dat m

oeten 
zijn. G

esteld w
ordt alleen dat het niet ten 

koste m
ag gaan van het onderw

ijs in taal en 
lezen (O

nderw
ijsraad, 2008, p. 75). D

an m
aar 

geen techniek of burgerschapsvorm
ing m

eer?
In de derde plaats veroorzaken tw

ee trajec-
ten voor vroeg-talenonderw

ijs m
et uiteenlo-

pende eindniveaus alleen nog m
aar m

eer pro-
blem

en bij de aansluiting m
et het voortgezet 

onderw
ijs. D

ie is nu al lastig, laat staan als 
er nog grotere verschillen tussen leerlingen 
ontstaan bij de doorstroom

. Bovendien is de 
vraag naar de (positieve) effecten van vroeg-
talenonderw

ijs nog niet goed beantw
oord. 

O
p enkele basisscholen lopen w

el projecten, 
m

aar over de resultaten in term
en van leer-

prestaties is nog w
einig bekend. M

isschien 
is het beter om

 de hoge am
bities w

at bij te 
stellen en eerst m

aar eens te streven naar 
een duidelijk gem

eenschappelijk eindniveau, 
w

aar elke leerling in groep acht ten m
inste 

aan m
oet voldoen. In de praktijk zijn w

e daar 
op dit m

om
ent nog ver vanaf, zoals blijkt uit 

de laatste periodieke peiling.

Belangrijk aandachtspunt bij alle voorstel-
len rond intensivering van Eibo is de scholing 
van leerkrachten. Een probleem

 dat ook de 
O

nderw
ijsraad niet is ontgaan. A

angedragen 
oplossing voor dit knelpunt is het verbeteren 
van het opleidingstraject. Pabo’s zouden het 
voor elke student m

ogelijk m
oeten m

aken 
om

 een specialism
e Engels te kiezen. D

eze 
studenten zouden het Engels goed m

oeten 
beheersen en kennis m

oeten hebben van de 
didactiek van het vreem

detalenonderw
ijs. Zij 

zouden zich ook de m
ethodiek van het onder-

dom
pelingsonderw

ijs eigen m
oeten m

aken. 
D

e O
nderw

ijsraad geeft zelf aan dat dit alles 
op korte term

ijn niet te realiseren is. Feitelijk 
zegt ze hierm

ee dat vroeg-talenonderw
ijs op 

dit m
om

ent geen haalbare optie is, om
dat het 

w
elslagen ervan staat of valt m

et de capacitei-
ten van de groepsleerkracht. 

Ten aanzien van het norm
erings- en con-

tinuïteitsvraagstuk 
w

ordt 
de 

aanbeveling 
gedaan dat Engels op term

ijn deel zou m
oe-

ten gaan uitm
aken van de eindtoets basison-

derw
ijs. D

at lijkt voor de hand liggend, m
aar 

het is de vraag of het ook haalbaar is. Zoals al 
aangegeven, ligt het accent in het basisonder-
w

ijs op de m
ondelinge interactie en de red-

zaam
heid. Toetsing van die vaardigheden is 

zow
el organisatorisch als toetstechnisch las-

tig. Bovendien is het onderw
ijs Engels op dit 

m
om

ent nog te vrijblijvend en heeft het een te 
m

arginale positie om
 opnam

e in de eindtoets 
te rechtvaardigen. D

uidelijk is echter dat er 
op term

ijn enige vorm
 van toetsing m

oet gaan 
plaatsvinden om

 het vak een steviger positie 
te gaan geven en een zekere uniform

iteit in 
eindniveaus te garanderen. D

at m
aakt het ook 

gem
akkelijker om

 in het voortgezet onderw
ijs 

goed in te spelen op het beginniveau van de 
leerlingen. In de huidige situatie begint de 
docent Engels in het eerste leerjaar veelal 
w

eer bij het begin. D
at is frustrerend voor 

leerlingen om
dat het vervolgonderw

ijs niet 
w

ordt afgestem
d op w

at ze al beheersen. En 
leerkrachten in de basisschool krijgen het 

idee dat hun onderw
ijs niet serieus genom

en 
w

ordt. In relatie tot het verbeteren van de aan-
sluiting m

et het voortgezet onderw
ijs w

or-
den op dit m

om
ent praktijkervaringen opge-

daan m
et het zogeheten taalportfolio w

aarin 
leerlingen hun vorderingen voor Engels bij-
houden (cf. Broeder, 2001). A

ls didactisch 
hulpm

iddel voor bijvoorbeeld reflectie op de 
eigen taalvaardigheid is het portfolio onge-
tw

ijfeld zeer bruikbaar, m
aar het vertalen 

van de inhoud naar een genorm
eerd eindni-

veau voor groep acht is uiterm
ate lastig, zo 

niet onm
ogelijk. H

et is daarnaast ook voor 
docenten in het eerste leerjaar van het voort-
gezet onderw

ijs com
plex om

 op grond van 
allerlei portfolio’s nader te differentiëren in 
het onderw

ijsaanbod. En dan hebben w
e het 

nog niet eens over de tijdsinvestering die dit 
alles vereist.

Investeren of accepteren?

G
ezien de situatie in het basisonderw

ijs lijkt 
een verdubbeling van het huidige aantal klok-
uren Engels nog het m

eest haalbaar. D
at kan 

gerealiseerd w
orden door het aantal lessen 

in de groepen zeven en acht uit te breiden, 
of door het hanteren van een eerder start-
m

om
ent in groep vijf of zes. W

el onder de 
voorw

aarde dat vanuit de overheid w
ordt aan-

gegeven w
aar deze extra klokuren vandaan 

m
oeten kom

en. Vroeg-talenonderw
ijs vanaf 

groep één is op dit m
om

ent voor de m
eeste 

basisscholen onzinnig en niet uitvoerbaar. 
Leerkrachten zijn er niet voor toegerust en 
scholen hebben er de m

iddelen niet voor. 
D

ergelijke am
bities lijken alleen kans van sla-

gen te hebben indien er vanuit het M
inisterie 

een structurele financiële im
puls kom

t voor 
het inzetten van vakleerkrachten en het ont-
w

ikkelen van onderw
ijsm

iddelen. A
ls geke-

ken w
ordt naar lopende experim

enten m
et 

vroeg-talenonderw
ijs op basisscholen, dan 

zijn deze vrijw
el allem

aal ondersteund m
et 
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R

o
n
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o
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am

  A
re w

e satisfied? Engels na ruim
 tw

intig jaar in het basisonderw
ijs

subsidies van het Europees Platform
. A

ls deze 
driejarige subsidies zijn afgelopen, dreigen 
deze initiatieven alsnog te verdw

ijnen. 
M

ocht er vanuit het beleid gekozen w
or-

den voor een uitbreiding van het curriculum
 

Engels in het basisonderw
ijs, dan is het van 

groot belang dat de eindniveaus voor groep 
acht beter w

orden vastgelegd en dat op ter-
m

ijn Engels w
ordt opgenom

en in de C
ito-

eindtoets. 
Zonder een gestandaardiseerde 

toetsing van het eindniveau houdt het vak 
een vrijblijvend karakter, en gezien de hoge 
am

bities is alleen m
aar een leuk vak ver-

zorgen not enough! Tegelijkertijd is duidelijk 
dat een goed opgeleide leerkracht van door-
slaggevend belang is voor het w

elslagen van 
w

elk initiatief dan ook op dit terrein. A
ls de 

overheid haar doelstellingen ten aanzien van 
m

eertaligheid w
il verw

ezenlijken, dan m
oet 

er geïnvesteerd w
orden in de kw

aliteit van het 
onderw

ijs, m
et nam

e in de (vak)leerkracht 
voor de klas. Zo niet, dan is het m

aar het 
beste om

 al die hoge am
bities te laten varen 

en tevreden te zijn m
et w

at er in de afgelo-
pen tw

ee decennia is bereikt. M
eer zit er dan 

gew
oon niet in!

D
it artikel is een bew

erking van een hoofdstuk uit 
het in 2009 verschenen boek: R

. de G
raaf &

 D
. Tuin 

(R
ed.). De toekom

st van het talenonderw
ijs: N

odig? Anders? 
Beter? (U

itgave ter gelegenheid van het expireren van het 
N

ationaal Bureau M
oderne Vreem

de Talen en het em
eri-

taat van prof. dr. G
erard W

esthoff) Enschede, U
trecht: 

N
aB-M

VT, IVLO
S.
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