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Samenvatting 
 

Dit onderzoek is gericht op het verbeteren van Engels op basisschool de Rietkraag. De 

vraag die in dit onderzoek centraal is gesteld luidt: “Wat is de meest geschikte manier 

waarop wij Engels op De Rietkraag kunnen aanbieden aan onze leerlingen?” 

 

Met behulp van de volgende deelvragen, kan een antwoord gegeven worden op de 

centrale vraag: 

- Hoe wordt Engels momenteel vormgegeven op De Rietkraag? En wat is de gewenste 

situatie? 

- Wat zegt de literatuur over het van Engels op de basisschool? 

- Welke ideeën, wensen en opvattingen leven er bij ouders/kinderen? 

- Welke leerlijnen Engels zijn er? Welke past het best bij De Rietkraag? 

 

Om antwoord te kunnen geven op deze vragen, is een literatuuronderzoek gedaan. Er 

werd bekeken wat de voor- en nadelen zijn van het vervroegd aanbieden van Engels en 

welke factoren belangrijk zijn bij Engels onderwijs. De leerkrachten zijn bevraagd over de 

huidige situatie van Engels op de Rietkraag en hoe ze dit in de toekomst willen zien. Ook 

is middels een enquête gevraagd naar de mening van ouders en van kinderen in groep 5 

t/m 8.  

 

Uit de literatuur is gebleken dat het goed is om in groep 1 of 5 te starten met het 

aanbieden van Engels. In de onderbouw zou het vooral spelenderwijs aangeboden 

moeten worden. In de lagere groepen zijn de kinderen meer taalgevoelig en nemen ze 

vooral de goede uitspraak over. In hogere groepen hebben de kinderen al taal-

leerstrategieën ontwikkeld en leren ze een andere taal sneller. 

Het is belangrijk dat de taalprestaties en vakdidactische vaardigheden van de 

leerkrachten goed zijn. Er zou gebruik gemaakt kunnen worden van een native-speaker. 

Engels integreren met andere vakken zou goed zijn, zodat er meer tijd aan Engels 

besteed wordt en zodat alle vakken behouden kunnen blijven worden. 

 

Leerkrachten, ouders en de kinderen van KBS De Rietkraag geven aan eerder te willen 

starten met Engels. Volgens hen moet er in groep 1 of 5 worden gestart in plaats van in 

groep 7. Ook zij geven aan het belangrijk te vinden dat het in de onderbouw 

spelenderwijs wordt aangeboden. 
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Inleiding 
 

Het onderzoek heeft plaats gevonden op katholieke basisschool ‘De Rietkraag’ in Raalte. 

De organisatie bestaat uit 12 groepsleerkrachten, één intern begeleider, één directeur en 

één schoonmaker. Het onderwijzend personeel bestaat uit twee mannen en elf vrouwen, 

waarvan zes fulltimers en acht parttimers. De leeftijden variëren van begin 20 tot midden 

50. 

 

KBS De Rietkraag wil het Engels onderwijs onder de loep nemen. De huidige methode is 

verouderd en er zijn nieuwe ontwikkelingen op het gebied van Engels op de basisschool. 

Met dit onderzoek wordt gekeken naar de mogelijkheden en wensen van ouders, 

leerlingen en personeel voor Engels op KBS De Rietkraag. 

De huidige methode is ‘Real English - Let’s do it!’ 

Real English is een methode die sinds 1985 kan worden gebruikt in groep 7 en 8. De 

methode sluit aan bij de kerndoelen voor Engels in het basisonderwijs. Real English richt 

zich op het begrijpen van woorden en zinnen en het kunnen gebruiken of toepassen van 

de taal. Ook wordt er beroep gedaan op het imitatie- en het creativiteitsvermogen door 

nazeggen en naspelen. 

 

De methode bestaat uit de volgende onderdelen: 

 

- Textbook 

De kinderen worden krijgen in het begin de instructie in het Nederlands. Wanneer ze 

meer bekend zijn met de verschillende opdrachten, worden eenvoudige opdrachten in het 

Engels aangeboden. “Het Tekstbook bevat alle dialogen, teksten, oefeningen, 

opdrachten, verklaringen en samenvattingen, alsmede de verwijzingen naar de 

oefeningen in het Workbook.” (p.6 handleiding)  

 

- Workbook 

In het Workbook staan de bijbehorende opdrachten, die met een korte instructie van de 

leerkracht kan worden gemaakt. De lesstof wordt schriftelijk verwerkt. 

 

- De Handleiding 

In de handleiding staan uitspraakadviezen beschreven, alsmede didactische tips, 

woordverklaringen, de teksten van het geluidsmateriaal en de antwoorden. 

Elk hoofdstuk is verdeeld in 5 tot 8 lessen, die kunnen worden afgesloten met een 

diagnostische toets. De toetsen en de herhalings- of verdiepingsopdrachten staan in het 

kopieerboek. 

Alle lessen bestaan uit luisteren, spreken, schrijven en lezen. 

 

- CD 

Op de CD staan geluidsfragmenten die bij de opdrachten horen. Dit kunnen gesprekken 

zijn, maar ook oefeningen voor de uitspraak van bepaalde woorden en zinnen. 

 

De vraag die centraal wordt gesteld bij dit onderzoek is: “Wat is de meest geschikte 

manier waarop wij Engels op De Rietkraag kunnen aanbieden aan onze leerlingen?” 

 

De volgende vragen helpen ons bij het beantwoorden van deze vraag. 

- Hoe wordt Engels momenteel vormgegeven op De Rietkraag? En wat is de gewenste 

situatie? 

- Wat zegt de literatuur over het van Engels op de basisschool? 

- Welke ideeën, wensen en opvattingen leven er bij ouders/kinderen? 

- Welke leerlijnen Engels zijn er? Welke past het best bij De Rietkraag? 
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Theoretisch kader 
 

VVTO 
 
De populariteit voor het vroeg aanbieden van een vreemde taal (VVTO) neemt steeds meer toe 
volgens Persson (2012).  Op dit moment zijn er 500 scholen die eerder dan groep 7 Engels aanbieden, 
waarvan 80%  zelfs al in groep 1 begint. Deze scholen bieden Engels vervroegd aan, om gebruik te 
kunnen maken van de taalgevoeligheid en de kinderen voor te bereiden op een goede toekomst. Ook 
wordt Engels eerder aangeboden om  meer begrip op te brengen voor andere talen en culturen. 
Vooral in de randstad zijn veel VVTO-scholen. Het blijkt dat op veel  VVTO-scholen een vakleerkracht 
Engels aanbiedt, op andere scholen doet de groepsleerkracht dit zelf. Het is nog onduidelijk welke 
verschillen dit met zich meebrengt. Uit eerste onderzoeken is wel gebleken dat er een verschil is 
tussen leerkrachten die Engels als moedertaal hebben en Engels als tweede taal. Leerkrachten zijn 
relatief positief over hun eigen kennis en vaardigheden op het gebied van Engels, ze schatten zich 
hoger in dan hun werkelijke niveau. 
 
Uit onderzoek is volgens Persson (2012) gebleken dat er een groot verschil zit in lesuren die de VVTO-
scholen besteden aan de vreemde taal. 
Ongeveer een kwart van de VVTO-scholen besteedt 0-30 minuten per week aan Engels. Ook een 
kwart van de VVTO-scholen besteedt 31-60 minuten per week aan Engels. Het grootste gedeelte 
biedt Engels een uur of anderhalf uur in de week aan, en 8% zelfs langer dan 90 minuten. 
Persson (2012) stelt dat op veel VVTO-scholen voor het vakgebied Engels geen gebruik wordt 
gemaakt van een methode bij de kleuters. De scholen die wel een methode gebruiken bij de kleuters, 
gebruiken dit vooral als inspiratiebron, niet als een methode die gevolgd wordt. 
Volgens Persson (2012) is er nog niet voldoende concreet onderzoek gedaan naar de effecten van het 
vervroegd aanbieden van Engels. Er wordt op dit moment onderzoek gedaan naar de eisen voor het 
vervroegd aanbieden van Engels. Uit de eerste resultaten blijkt dat de taalvaardigheid van de 
leerkracht een belangrijke rol speelt, meer dan het aantal minuten dat aan Engels wordt besteed.  
 
Naber & Lowie (2012) benadrukken het verschil tussen Eibo en VVTO. Eibo staat voor Engels in het 
basisonderwijs, gegeven vanaf groep 7 en 8. Bij VVTO wordt Engels al eerder dan groep 7 gegeven, 
vaak zelfs vanaf groep 1. 

Effecten vroeg-vreemde-talenonderwijs op de Nederlandse 

taalontwikkeling 
 
Uit onderzoek is gebleken dat het aanbieden van Engels op jonge leeftijd, geen negatieve effecten 
heeft op de Nederlandse taalontwikkeling. 
Daarnaast is er onderzoek gedaan naar de resultaten van leerlingen die vanaf groep 1 en groep 6 
Engels aangeboden kregen. Het blijkt dat kinderen die vanaf groep 1 Engels leerden, in groep 8 een 
beter resultaat behaalden. Toch zijn de resultaten van de leerlingen die in groep 6 zijn begonnen, 
zeker niet slecht. Het blijkt dat in groep 1 de kinderen in een kritische/taalgevoelige periode zitten, 
maar dat groep 6 sneller in staat is om een bepaald niveau te behalen. Dit heeft te maken met de 
kennis die zij al verworven hebben over hun eigen taal, waardoor ze dit makkelijker kunnen koppelen 
aan een andere taal. (Brouwer, 2009) 
 
Nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling (2011) geeft aan dat het effect van vroeg-vreemde-
talenonderwijs nog niet voldoende is onderzocht. Het zou wel aannemelijk zijn dat kinderen een 
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hoger niveau op het gebied van Engels krijgen, wanneer ze meerdere jaren goede lessen krijgen. Het 
is belangrijk dat leerkrachten beschikken over voldoende kennis en didactische competenties. 
Er wordt geadviseerd om met Engels te beginnen in  groep 1 of groep 5. In groep 3 beginnen zou te 
belastend zijn, omdat de kinderen dan ook leren lezen en schrijven in het Nederlands. 
 
Leraar24 (2009) stelt dat de taalgebieden in de hersens van kleuters bij het leren van een taal extra 
worden gestimuleerd. Zij geven aan dat kinderen hierdoor bij het aanleren van het Nederlands ook 
profijt hebben, alsmede bij het aanleren van een andere vreemde taal. 
 
Persson (2012) zegt dat kinderen die 1 jaar vervroegd Engels hebben gehad, veel beter scoren dan 
kinderen die niet vervroegd Engels hebben gehad. Volgens hem heeft de onderwijsraad in 2008 
daarom geadviseerd om eerder te beginnen met Engels. Zij zeggen dat een vreemde taal beter vanaf 
groep 1 of 5 kan worden aangeboden. 
Voor deze gegevens hebben ze onderzoek gedaan naar het aanbieden van Engels bij de kleuters. 
Hiervoor zijn groepen onderzocht die wel vervroegd Engels hebben en groepen die dit niet hebben 
(de controlegroep). Uit de beginmeting, dus voordat Engels is aangeboden, is er geen verschil op te 
merken. Na één jaar waren de verschillen duidelijk uiteen gelopen. De verschillen zijn geboekt op het 
gebied van woordenschat en grammaticataken. 
 
Volgens Goorhuis-Brouwer & De Bot (2005) is in het buitenland veel onderzoek gedaan naar het 
vervroegd aanbieden van een vreemde taal. Uit deze onderzoeken is gebleken dat het vroeg 
aanbieden van een vreemde taal geen negatief effect heeft op de ontwikkeling van de moedertaal. 
Toch stelt ze dat er ook in Nederland meer onderzoek gedaan moet worden naar VVTO. 
Goorhuis-Brouwer & De Bot (2005) stellen dat door het toepassen van VVTO, niet-Nederlandse 
kinderen met een taalachterstand, hun taalachterstand bijna hebben ingehaald. Het merendeel van 
de kinderen die vervroegd Engels aangeboden krijgen, presteren constant op het gebied van de 
Nederlandse taal. Zij zijn dus niet vooruit of achteruit gegaan met hun resultaten. Daarbij is er ook 
geen verschil op te merken tussen taalsterke en taalzwakke leerlingen. Een kleine groep is iets 
achteruit gegaan, een kleine groep (vooral niet-Nederlandse kinderen met een taalachterstand) 
scoort beter dan de periode waarin er niet sprake was van VVTO. Volgens Nationaal 
expertisecentrum leerplanontwikkeling (2011) komt dit waarschijnlijk doordat deze kinderen al taal-
leerstrategieën hebben ontwikkeld. 
 
Naber & Lowie (2012) zeggen dat er weinig verschil is in het niveau van kinderen die op VVTO-
scholen zitten en kinderen die regulier onderwijs krijgen. Kinderen die vanaf groep 1 Engels hebben 
gehad, scoren bijna hetzelfde als kinderen die vanaf groep 7 Engels kregen. Zij stellen dat uit 
onderzoek is gebleken, dat kinderen die veel Engelse televisieprogramma’s kijken, Engelse muziek 
luisteren en Engelse games spelen, een veel groter verschil maken. Wanneer beide groepen (Eibo en 
VVTO) evenveel in aanmerking komen met buitenschoolse invloeden op het gebied van Engels, 
blijken VVTO-leerlingen wel hoger te presteren op de woordenschattest. VVTO heeft volgens Naber 
& Lowie (2012) dus meer zin als er buiten school ook veel Engelse invloeden zijn. 
 
Ook Hagen (2014) stelt dat het vervroegd aanbieden van Engels weinig effect heeft op de 
vaardigheden lezen, luisteren, schrijven en woordenschat. De spreekvaardigheid is wel beter dan 
wanneer kinderen in groep 7 starten. Waarschijnlijk heeft dit te maken met het feit dat ze beter 
Engels durven te praten wanneer ze er vroeg aan gewend zijn. 
 

Belangrijke factoren 
 
Het startpunt is van belang op de resultaten van het Engels onderwijs. Wanneer in groep 1 gestart 
wordt, liggen de resultaten hoger dan wanneer in groep 7 gestart wordt. Daarnaast is tijd ook een 
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belangrijke factor. Wanneer er meer lestijd wordt besteed aan Engels onderwijs, zullen de resultaten 
ook hoger zijn. 
Een onderzoek door het Cito laat ook zien dat kinderen uit groep 8 beter scoren wanneer zij in groep 
1 met Engels zijn gestart, ten opzicht van wanneer zij in groep 7 zijn gestart. De spreekvaardigheid 
van kinderen die in groep 1 zijn gestart is hierbij hoger. Het vroegtijdig starten heeft echter geen 
effect op de luister-, schrijf- en leesvaardigheden. 
Het opzetten van vervroegd Engels onderwijs is ook een belangrijke factor. Wanneer een school net 
is begonnen met vroeg-vreemde-talenonderwijs, moet er eerst worden uitgezocht hoe je de 
leermiddelen inzet, welke leerlijnen worden uitgezet en de leerkracht moet  vertrouwd raken met 
het geven van Engels onderwijs. Leraar24 (2009) wijst ook op het belang van een doorlopende 
leerlijn. 
 
Volgens Naber & Lowie (2012) is buitenschoolse blootstelling aan Engels belangrijker dan Engels in 
de klas. Zij zeggen ook dat uit verschillende onderzoeken is gebleken dat kinderen in hogere groepen 
sneller Engels leren spreken dan kinderen in groep 1. Daarentegen zijn er ook onderzoeken gedaan 
waarin naar voren komt dat kinderen met VVTO meer rendement behalen. 
 
Volgens Hagen (2014) heeft Vanessa Lobo onderzoek gedaan naar het aanbieden van Engels vanaf 
groep 1. Zij zegt dat interactie, aandacht en cognitieve rijpheid ook belangrijke factoren zijn. Engels 
aanbieden vanaf groep 3 zou volgens haar beter zijn. 
Hagen (2014) stelt dat, naast de Engelse lessen van de eigen leerkracht,  een native speaker ook 
belangrijk is. Kinderen nemen de Engelse tongval over en leerkrachten leren daar zelf ook van als zij 
zelf Engelse lessen moeten geven. 
 

Eisen voor vroeg-vreemde-talenonderwijs 
 
Nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling (2011) adviseert om vanaf groep 1/2 
ononderbroken Engels onderwijs aan te bieden, minstens 60 minuten per week met toetsbare 
kwaliteitseisen. 
Het aanbod van Engels in de groepen 3 en 4 zou beperkt moeten zijn, omdat in deze groepen volop 
aandacht moet zijn voor het leren lezen en schrijven op het gebied van Nederlands. Ook stelt 
Nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling (2011) dat Engels veel tijd kost, dus zou het 
geïntegreerd moeten worden met andere vakken. Ook moet er differentiatie komen in de Engelse 
lessen, omdat er altijd leerlingen zijn die moeite hebben met het leren van een tweede (of derde) 
taal. 
 
EarlyBird (N.D.) geeft aan dat het vroeg aanbieden van een vreemde taal een logische keuze is, 
omdat jonge kinderen een andere taal spelenderwijs kunnen leren. Onbewust leren ze de taal door 
op een zingende of spelende manier met Engels bezig te zijn. Volgens het Magazine Prima Ouders 
kunnen lessen als gym en aardrijkskunde bijvoorbeeld in het Engels worden gegeven.  
Verder stelt EarlyBird (N.D.) dat kinderen op jonge leeftijd de klanken makkelijker overnemen, 
waardoor de uitspraak beter zou zijn. Ook is het verstandig om vroeg Engels aan te bieden, omdat 
Engels een wereldtaal is. Tot slot wordt aangegeven dat het vroeg-vreemde-talenonderwijs aansluit 
bij de meeste visies in Nederland op het taal- een leerproces. 
 
Leraar24 (2009) geeft ook aan dat kinderen op jonge leeftijd nog geen moeite hebben met de 
uitspraak van bepaalde klanken. Hierdoor wordt de uitspraak van een vreemde taal gemakkelijker 
eigen gemaakt. Verder geven zij aan dat jonge kinderen, door de spelende manier waarop zij met 
Engels in aanraking komen, meer plezier hebben bij het aanleren van deze taal.  
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Hagen (2014) stelt dat het taalniveau van leraren een belangrijk punt is bij het geven van Engels. 
Leraren krijgen niet voldoende scholing op het gebied van Engels. Het blijkt dat leraren meer 
behoefte hebben aan taalvaardigheid dan didactische vaardigheden. 
Specifieke leerdoelen en een doorlopende leerlijn is een voorwaarde voor het vervroegd aanbieden 
van Engels. 
 

Engels in de praktijk 
 
Wanneer er in groep 1 wordt gestart met het geven van Engels, zal de nadruk vooral gelegd worden 
op het spelenderwijs leren. (Nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling, 2011). 
Dat wil zeggen dat Engels word aangeboden door middel van muziek, verhalen, drama en bewegen. 
Door middel van de zone van de naaste ontwikkeling, maken de kinderen de Engelse taal eigen. Het 
luisteren naar de taal is in deze groepen belangrijker dan het spreken  van de taal. Er moet voor de 
kinderen een duidelijke scheiding zijn tussen Engels en Nederlands, zodat deze ontwikkelingen niet 
door elkaar lopen. 
In groep 5 wordt Engels volgens Nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling (2011) meer 
gericht op het luisteren, spreken, lezen en schrijven. De Engelse taal kan bij vaste vakken of projecten 
als standaardtaal worden gebruikt. Engels wordt dan geïntegreerd met andere vakken. 
 
Veel VVTO-scholen maken volgens Nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling (2011) naast de 
methode, ook gebruik van andere leermiddelen. Zo maken ze gebruik van Engelse literatuur en 
leesboeken,  internet, Engelse activiteiten en zelf ontwikkeld materiaal. Hiermee wordt een rijke, 
Engelse leeromgeving ontwikkeld. 
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Onderzoeksaanpak  
 

De vraag die centraal wordt gesteld bij dit onderzoek is: “Wat is de meest geschikte 

manier waarop wij Engels op De Rietkraag kunnen aanbieden aan onze leerlingen?” 

Om deze vraag te kunnen beantwoorden, zijn er deelvragen opgesteld. Per deelvraag 

wordt aangegeven welke middelen en instrumenten gebruikt zijn om de vraag te kunnen 

beantwoorden. 

 

Deelvraag 1: Hoe wordt Engels momenteel vormgegeven op De Rietkraag? En 

wat is de gewenste situatie? 

Om antwoord te kunnen geven op deze vraag, worden de leerkrachten, intern begeleider 

en de directeur bevraagd middels een interview. In dit interview word gevraagd naar hun 

kijk op Engels op basisschool de Rietkraag, zoals het nu is vormgegeven. Vervolgens 

wordt er gevraagd naar hoe Engels onderwijs er volgens hen in de toekomst uit moet 

komen te zien. 

 

Deelvraag 2: Wat zegt de literatuur over het geven van Engels op de 

basisschool? 

Voor deze deelvraag wordt er een literatuuronderzoek gedaan, waarbij wordt gekeken 

naar de voor en nadelen van vervroegd Engels onderwijs en de belangrijke factoren bij 

het aanbieden van Engels. Aan de hand van de theorie kan worden bekeken wat goed 

gaat op het gebied van Engels en wat nog kan worden verbeterd. De theorie kan worden 

vergeleken met de analyses van de interview en enquêtes. 

 

Deelvraag 3: Welke ideeën, wensen en opvattingen leven er bij 

ouders/kinderen? 

Naast de mening van de leerkrachten, is het ook belangrijk om de mening van ouders en 

de kinderen te onderzoeken. Middels een enquête wordt bekeken vanaf welke groep 

Engels moet worden aangeboden volgens de kinderen. De kinderen van groep 7 en 8 

geven ook hun mening over de huidige methode. Hiermee kan worden bekeken of de 

methode voldoet aan de huidige eisen. 

Ouders mogen ook hun mening geven middels een enquête. In de enquête wordt 

gevraagd naar  

 

Deelvraag 4: Welke leerlijnen Engels zijn er? Welke past het best bij De 

Rietkraag? 

Om antwoord te kunnen geven op deze deelvraag, worden de leerlijnen van SLO 

(Stichting Leerplanontwikkeling Nederland) geraadpleegd. Deze leerlijnen leggen we 

naast de interviews van het personeel van de Rietkraag, zodat bekeken kan wat het best 

bij de Rietkraag past. Ook kan worden bekeken of de huidige methode voldoet aan de 

wensen van KBS de Rietkraag.
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Resultaten 
 

Deelvraag 1: Hoe wordt Engels momenteel vormgegeven op De Rietkraag? En 

wat is de gewenste situatie? 

Momenteel wordt Engels gegeven in groep 7 en 8. Er wordt gewerkt met de methode 

Real English. Het zijn veelal klassikale lessen met een zelfstandige verwerking. De 

methode is gericht op het begrijpen van woorden en zinnen en het kunnen gebruiken of 

toepassen van de taal. Ook wordt er beroep gedaan op het imitatie- en het 

creativiteitsvermogen door nazeggen en naspelen. Elk hoofdstuk heeft een eigen thema. 

Aan het eind van het hoofdstuk wordt er een toets afgenomen. De leerkrachten van 

groep 7 en 8 toetsen zelf de spreekvaardigheid. Dit komt niet uit de methode. In de 

groepen 1 t/m 6 wordt niet tot nauwelijks tijd besteed aan Engels. 

 

Deelvraag 2: Wat zegt de literatuur over het geven van Engels op de 

basisschool? 

De literatuur adviseert om vanaf groep 1/2 of groep 5 te beginnen met het geven van 

Engels. Wel is het verstandig om dit in de onderbouw spelenderwijs aan te bieden. Ook 

het integreren van vakken zou een goede oplossing zijn, zodat het niet ten koste gaat 

van andere vakken. (Brouwer, 2009; EarlyBird, N.D.; Hagen, 2014; Naber & Lowie, 

2012; Nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling, 2011; Persson, 2012). 

Als in groep 1 wordt gestart met het aanbieden van Engels, is volgens Hagen (2014) en 

Naber & Lowie (2012) de spreekvaardigheid beter. Wanneer in groep 5 of later wordt 

gestart met Engels, wordt de taal sneller geleerd omdat de kinderen taal-leerstrategieën 

hebben ontwikkeld. 

 

Persson (2012) stelt dat de taalvaardigheid en vakdidactische vaardigheden van de 

leerkracht van groot belang zijn. Volgens Hagen (2014) kan gebruik worden gemaakt van 

een native-speaker. 

 

Deelvraag 3: Welke ideeën, wensen en opvattingen leven er bij 

ouders/kinderen? 

De meerderheid van de kinderen wil graag dat er Engels geven vanaf groep  5.  Het liefst 

willen ze Engels leren spreken, daarnaast willen ze het ook graag begrijpen en schrijven.  

De kinderen vinden dat ze op dit moment goed Engels leren, schrijven en begrijpen door 

de methode Real English. Ze willen liever niet bij meerdere vakken Engels spreken.  Wel 

zouden ze vaker in de week Engels willen krijgen.  

De meeste ouders zijn positief over de huidige manier van lesgeven op het gebied van 

Engels. Toch geven ze aan het fijn te vinden wanneer in groep 1, 3 of 5 wordt gestart 

met Engels, mits het spelenderwijs wordt aangeboden. 

Op de Rietkraag vinden de leerkrachten het belangrijk dat het geven van Engels niet ten 

kostte gaat van andere vakken. Er moet extra tijd vrijgemaakt worden in het rooster 

voor Engels. Er zijn grote vraagtekens bij waar de tijd vandaan gehaald moet worden, dit 

geldt met name voor de onderbouw. Bij de kleuters vinden ze het belangrijk dat het 

spelenderwijs wordt aangeboden, dus door middel van liedjes en spelletjes.  

De meeste leerkrachten zijn positief over het vroegtijdig geven van Engels. De kinderen 

worden hierdoor beter voorbereid op de maatschappij. 

 

Deelvraag 4: Welke leerlijnen Engels zijn er? Welke past het best bij De 

Rietkraag? 

Tule.slo beschrijft de volgende kerndoelen: 

- Kerndoel 13: De leerlingen leren informatie te verwerven uit eenvoudige gesproken en 

geschreven Engelse teksten. 
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- Kerndoel 14: De leerlingen leren in het Engels informatie te vragen of geven over 

eenvoudige onderwerpen en zij ontwikkelen een attitude waarbij ze zich durven uit te 

drukken in die taal. 

- Kerndoel 15: De leerlingen leren de schrijfwijze van enkele eenvoudige woorden over 

alledaagse onderwerpen. 

- Kerndoel 16: De leerlingen leren om woordbetekenissen en schrijfwijzen van Engelse 

woorden op te zoeken met behulp van het woordenboek. 

 

In groep 1 t/m 4 gaat het vooral om de houding ten opzichte van Engels, wordt 

luistervaardigheid gekoppeld aan kijkvaardigheid en leren de kinderen spelenderwijs. 

In groep 5 t/m 8 wordt luistervaardigheid gekoppeld aan leesvaardigheid. Aan het eind 

van groep 8 moeten de kinderen algemene informatie uit Engelse teksten kunnen halen. 

 

De volledige beschrijving van de leerlijnen is toegevoegd als bijlage  
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Conclusie 
 

Het vervroegd aanbieden van Engels heeft geen negatieve invloed op de Nederlandse 

taalontwikkeling. Niet Nederlandse kinderen zouden hun taalachterstand bijna hebben 

ingehaald. (Goorhuis-Brouwer & De Bot, 2005) 

Wanneer kinderen vanaf groep 1 Engels aangeboden krijgen, zitten ze volgens het 

Nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling (2011)in een taalgevoelige periode en 

nemen ze de taal makkelijker over. Brouwer, (2009) en EarlyBird (N.D.) sluiten zich 

hierbij aan. Zeker wanneer het spelenderwijs wordt aangeboden, kunnen de kinderen de 

Engelse taal goed leren. Wanneer jonge kinderen het op een spelende manier 

aangeboden krijgen, hebben ze meer plezier in het leren van een andere taal. 

Ook zouden andere vakken in het Engels gegeven kunnen worden, zoals bijvoorbeeld 

gym en drama. Wanneer er vanaf een hogere groep wordt gestart, bijvoorbeeld vanaf 

groep 3 of 5, kunnen ze de Engelse taal makkelijker koppelen aan de Nederlandse taal. 

Hierdoor gaat het leren sneller. Volgens Naber & Lowie (2012) wordt er meer rendement 

behaald wanneer kinderen in groep 1 starten met Engels, maar leren de kinderen het 

sneller vanaf de bovenbouw. 

 

Er wordt geadviseerd om vanaf groep 1 of groep 5 te starten met Engels, omdat het in 

andere groepen te belastend zou zijn. In groep 3 leren de kinderen lezen en schrijven, 

dus als er ook Engels wordt aangeboden, zou dit te veel zijn. (Nationaal 

expertisecentrum leerplanontwikkeling , 2011; Persson, 2012). Hagen (2014) stelt dat 

het belangrijk is dat kinderen cognitief rijp moeten zijn voor het aanleren van Engels. In 

groep 1 is dit nog niet altijd het geval. 

Wanneer vanaf groep 1 wordt gestart met Engels, is de spreekvaardigheid beter. Deze 

kinderen durven met een Engelse tongval te spreken, en hebben de klanken beter 

overgenomen. De luistervaardigheid, leesvaardigheid en de woordenschat zouden niet 

hoger of lager scoren als kinderen vroeg starten met Engels. (Hagen, 2014; Naber & 

Lowie, 2012) 

 

Uit de interviews en enquêtes is gebleken dat ouders, leerkrachten en kinderen eerder 

willen starten met het aanbieden van Engels. Starten in groep 7 vinden zij te laat. Vooral 

het starten in groep 1 of 5 komt duidelijk naar voren. In de onderbouw moet het vooral 

spelenderwijs aangeboden worden. Dit sluit aan op wat de literatuur zegt. (Brouwer, 

2009; EarlyBird, N.D.; Hagen, 2014; Naber & Lowie, 2012; Nationaal expertisecentrum 

leerplanontwikkeling, 2011; Persson, 2012) 

 

Invloeden buiten school zijn volgens Naber & Lowie (2012) een belangrijke factor voor de 

Engelse taalontwikkeling. Computerspellen, televisieprogramma’s en muziek hebben een 

grote invloed op de Engelse taalontwikkeling. 

De lestijd is ook van invloed op de Engelse taalontwikkeling. Eén uur in de week zou een 

goede richtlijn zijn. Volgens Leraar24 (2009) moeten er ook duidelijke doelen gesteld 

worden en een doorlopende leerlijn aanwezig zijn. 

De taalvaardigheden en de didactische vaardigheden van de leerkracht spelen ook een 

grote rol. Vaak blijkt dat de leerkrachten onvoldoende vaardigheden hebben op dit 

gebied. Een native speaker kan Engels met de juiste vaardigheden aanbieden. Ook de 

leerkracht kan hier veel van leren. (Hagen, 2014). Persson (2012) geeft aan dat de 

taalvaardigheid van de leerkrachten een belangrijke rol speelt in het taal-leerproces.  
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Aanbevelingen 
 

Uit dit onderzoek naar het verbeteren van Engels op KBS de Rietkraag, blijkt dat: 

 

- Het goed is om te starten in groep 1 of 5. Met het starten in groep 1 wordt meer 

rendement behaald, omdat de kinderen taalgevoelig zijn en de uitspraak beter 

overnemen. In de bovenbouw leren de kinderen de taal sneller omdat ze al taal-

leerstrategieën hebben ontwikkeld 

 

- Engels in de onderbouw moet spelenderwijs worden aangeboden. 

 

- Het integreren van Engels met andere vakken is effectief. Op deze manier kan meer tijd 

worden besteed aan Engels en gaan er geen vakken verloren. 

 

- De taalvaardigheden en vakdidactische vaardigheden van de leerkrachten moeten goed 

zijn. Eventueel zou gebruik gemaakt kunnen worden van een native-speaker.
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Bijlagen: 
 

Bijlage 1: Leerlijnen Engels 



Bijlage 1: Leerlijnen Engels  

Groep 1-2   Groep 3-4   Groep 5-6   groep 7-8 

 de kinderen ontwikkelen 
een positieve houding t.a.v. 
het spreken van Engels 

 consolideren van de 
spreekvaardigheid en het 
bevorderen van taalproductie 
of speech emergence 

    

 
U I T G A N G S P U N T E N     

  

 geen lessen Engels 
maar activiteiten in het 
Engels vanuit de 
ontwikkelingsfase van de 
kinderen 

 Engels wordt enkele 
uren per week aangeboden 

 luisteren en (na)spreken 
zijn de belangrijkste 
vaardigheden in deze 
groepen 

 in de onderbouw wordt 
Engels bij voorkeur gegeven 
door een native speaker of 
een in vvto-
Engelsgespecialiseerde 
leerkracht 

 spreken en luisteren zijn 
(nog steeds) de belangrijkste 
vaardigheden 
(de kinderen starten in groep 
3 met het lezen en schrijven 
van het Nederlands. Er moet 
worden voorkomen dat ze de 
spelling van Nederlandse en 
Engelse woorden verwarren) 

 de kinderen gaan zich 
steeds meer vertrouwd 
voelen bij het spreken van 
Engels 

 ze reageren spontaan in 
het Engels zonder stil te 
staan bij verschillen tussen 
Nederlands en Engels. 

    

 
M A T E R I A L E N     

  
 diverse voor kleuters 

geschikte materialen t.b.v. 
spreekvaardigheid zoals 
Engelstalige prentenboeken, 

 diverse voor de 
leeftijdsgroep geschikte 
materialen t.b.v. 
spreekvaardigheid zoals 

    

javascript:doorklik(1,'D-L14-SpeechEmergence.html')
javascript:doorklik(1,'D-L13-EST.html')
javascript:doorklik(1,'D-L13-Vvto.html')
javascript:doorklik(1,'D-L13-Vvto.html')
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video's en Cd's, handpoppen, 
kijkplaten en andere visuele 
materialen 

Engelstalige prentenboeken, 
video's, Cd's, etc. 

 er kan een methode 
gebruikt worden als deze 
geen tekst bevat voor de 
kinderen 

     B I J   C L I L 

 

        

D O E L 

 doorbouwen op 
spreekvaardigheid uit de 
vorige leerjaren 

 spreekvaardighe
id wordt verder 
uitgebouwd 

 de 
woordenschat 
uitbreiden betreffende 
een aantal 
onderwerpen en 
vakgebieden 

U I T G A N G S P U N T E N 

 bij CLIL spreken de 
kinderen Engels bij bepaalde 
vakken of lesactiviteiten 

 de kinderen zijn in staat 
om variatie in 
spreekvaardigheid aan te 
brengen 

 ze zijn in staat bij 
diverse activiteiten in het 
Engels te communiceren 

 ze leren kernwoorden 
en zinnen te gebruiken bij de 

 de kinderen 
spreken Engels in 
vaklessen of bij 
onderwerpen die voor 
CLIL zijn 

 het spreektempo 
is redelijk hoog 

 de 
woordenschat is 
uitgebreid tot woorden 
behorend bij de 
specifieke 

javascript:doorklik(1,'D-L13-CLIL.html')
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vakken die in het Engels 
worden aangeboden 

 door de speelse en een 
aan de situatie aangepaste 
werkwijze worden alle 
kinderen gestimuleerd om te 
laten zien wat ze weten en 
kunnen zeggen 

onderwerpen en 
vakgebieden, 
afgestemd op de 
leeftijd en het niveau 
van de kinderen 

M A T E R I A L E N 

  

 lesmateriaal voor 
bepaalde vakken, aansluitend 
bij de belevingswereld en het 
taalniveau van de kinderen 

als groep 5/6 

 
    B I J   ( V E R V R O E G D )   E I B O 

 

        

D O E L 

 de kinderen beginnen 
met het spreken van Engels 

 Engels spreken 
in alledaagse situaties 

U I T G A N G S P U N T E N 

 de kinderen ontwikkelen 
een positieve houding ten 
opzichte van het spreken van 
een vreemde taal 

 de onderwerpen waar 
zij over spreken, zijn zeer 

 zelfredzaamheid 
buiten de school in 
situaties met 
personen die zich van 
het Engels bedienen 

 het ontwikkelen 

javascript:doorklik(1,'D-L13-Eibo.html')
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eenvoudig en alledaags 
(bijvoorbeeld: jezelf 
voorstellen, zeggen/vragen 
hoe oud je bent, 
zeggen/vragen of je van een 
bepaalde kleur houdt of raden 
welke kleur of dier wordt 
bedoeld) 

 het gaat voornamelijk 
om (uit het hoofd geleerde) 
standaardzinnen en -
gesprekjes die in allerlei 
situaties kunnen worden 
gebruikt 
(bijvoorbeeld: 'Do you like 
(icecream)?' 'Is it (red) or 
(blue)?' 'It's a (giraffe).' 

 door de speelse 
werkwijze worden alle 
kinderen gestimuleerd om te 
laten zien wat ze weten en 
kunnen zeggen 

van een positieve 
houding t.a.v. het 
spreken van Engels 

 het spreektempo 
is laag. 
(de gesprekspartner is 
bereid om in een 
langzamer 
spreektempo 
bepaalde zaken te 
herhalen of opnieuw 
te formuleren en te 
helpen bij het 
formuleren van wat de 
spreker probeert te 
zeggen.  
De gesprekspartner 
spant zich extra in om 
de interactie niet te 
doen stranden) 

 de grammaticale 
correctheid en beperkt 
zich tot een beperkt 
aantal eenvoudige 
constructies en uit het 
hoofd geleerde 
uitdrukkingen 
(het maken van fouten 
door het kind is geen 
probleem mits de 
gesprekspartner 
buiten school gewend 
is om te spreken met 
mensen met een 
andere 
taalachtergrond en 
kan begrijpen wat 
wordt bedoeld) 

 de kinderen 
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maken zo nodig ook 
gebruik van non-
verbale communicatie 
(bijvoorbeeld: door 
iets aan te wijzen 
waarvan ze het 
Engelse woord nog 
niet kennen) 

 de 
woordenschat is 
beperkt 
(het gaat om een klein 
repertoire van 
woorden en 
eenvoudige 
uitdrukkingen, over 
persoonlijke details en 
bepaalde concrete 
situaties) 

 

 


