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Engels in het basisonderwijs: 
wel of niet vroeg beginnen?  
 

 

Introductie  

 

Deze whitepaper verschijnt in een serie whitepapers over Engels in 

het basisonderwijs. De serie bespreekt verschillende onderwerpen 

die relevant zijn voor leerkrachten die geïnteresseerd zijn in Engels 

voor groep 1 tot en met 8. De whitepapers zijn geschreven door 

Marion Ooijevaar, hoofdauteur Stepping Stones Junior, specialist 

Engels in het basisonderwijs en voormalig leerkracht. 

 

Naast de whitepapers verschijnt een serie vlogs waarin Marion 

vragen van leerkrachten beantwoordt en in gesprek gaat met 

leerkrachten over Engels in het basisonderwijs. 

 

Alle whitepapers en vlogs zijn te vinden op onze website. 

 

Veel leesplezier! 

https://www.noordhoffuitgevers.nl/basisonderwijs/methoden/engels/stepping-stones-junior/video-s-en-whitepapers
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Engels in het basisonderwijs: 
wel of niet vroeg beginnen? 

Steeds meer basisscholen in Nederland kiezen ervoor om al vanaf groep 1 

of groep 5 Engels aan te bieden. Dit wordt ook wel vroeg 

vreemdetalenonderwijs (vvto) genoemd. Volgens Nuffic, de Nederlandse 

organisatie voor internationalisering in onderwijs, wordt op ruim 1150 

scholen vroeg vreemdetalenonderwijs gegeven. Het overgrote deel van de 

scholen geeft Engels en een aantal scholen in de grensgemeentes kiest 

voor Duits of Frans.  

 

In het basisonderwijs is het verplicht om Engels te geven in groep 7 en 8, 

maar scholen mogen eerder beginnen en tot maximaal 15 procent van de 

lestijd in het Engels lesgeven. Vroeg beginnen met Engels is dus niet 

verplicht, maar mag wel.  Welke redenen hebben scholen om vroeg 

vreemdetalenonderwijs te geven? In dit artikel vertel ik je wat veelgehoorde 

argumenten tegen vvto zijn en de redenen waarom steeds meer scholen 

voor vvto kiezen.  
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Veelgehoorde argumenten tegen vroeg 
vreemdetalenonderwijs 

In de discussie over wel of niet vroeg beginnen met Engels in het 

basisonderwijs hoor je vaak dezelfde argumenten. 

 

Veelgehoord argument 1: 

Kinderen met een taalachterstand zijn niet gebaat bij vvto. 

Een veelgehoord argument tegen vvto is dat het nadelig zou zijn voor 

leerlingen met een taalachterstand in het Nederlands en dat zij eerst goed 

Nederlands moeten leren spreken. Het tegendeel is waar. Onderzoek laat 

zien dat het leren van een tweede taal geen negatieve invloed heeft op het 

Nederlands en dat de ontwikkeling van het Nederlands zelfs profiteert van 

het leren van een tweede taal (Goorhuis & De Bot, 2005).  

 

Mijn persoonlijke ervaring als vakleerkracht en specialist vroeg 

vreemdetalenonderwijs is dat meertalige leerlingen (bijvoorbeeld 

Marokkaanse of Turkse kinderen van wie Nederlands niet de moedertaal 

is) een voordeel hebben bij het leren van Engels, omdat ze al een keer een 

andere taal hebben geleerd. Ze begrijpen de principes van het leren van 

een vreemde taal en pikken de nieuwe taal sneller op dan veel van hun 

klasgenootjes die alleen Nederlands spreken. Een voorwaarde is wel dat 

ze de vreemde taal, in dit geval Engels, leren via het Engels en niet via het 

Nederlands, dus: doeltaal = voertaal*.   

Een bijkomend voordeel van het principe doeltaal = voertaal, is dat deze 

kinderen geen last hebben van een eventuele taalachterstand in het 

Nederlands. Ze hebben hetzelfde startniveau als hun medeleerlingen en 

ervaren daardoor successen bij het leren van Engels.  

 

Veelgehoord argument 2: 

Dyslectische kinderen raken in de war van Engels. 

Een tweede argument gaat over dyslectische leerlingen en de 

veronderstelling dat zij in de war raken van het leren van Engels. 

Onderzoek maakt echter duidelijk dat het voor dyslectische leerlingen juist 

goed is om vroeg te beginnen (Van Berkel, 2006). In de onderbouw wordt 

immers nog niet geschreven of gelezen in het Engels en ligt de nadruk op 

spreken en luisteren. Daar hebben dyslectische leerlingen geen problemen 

mee. Door vroeg te beginnen, maken ze al kennis met de verschillende 

klanken van het Engels en kunnen ze net zo goed communiceren in het 
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Engels als hun klasgenoten. De problemen ontstaan pas op het moment 

dat ze gaan lezen en schrijven en deze klanken gekoppeld worden aan 

woordbeelden. Dan kan de indruk ontstaan dat dyslectische leerlingen 

slecht zijn in Engels, wat het zelfvertrouwen van deze leerlingen en hun 

plezier in het vak niet ten goede komt. 

 

Het voornaamste doel van Engels in het basisonderwijs blijft echter 

communicatie in het Engels, met de nadruk op spreek- en 

luistervaardigheid. Een dyslectische leerling kan daar prima aan voldoen 

en er evenveel plezier aan beleven als niet-dyslectische leerlingen. 
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Waarom scholen kiezen voor vvto Engels 

Er zijn vele redenen voor scholen om vroeg te beginnen met Engels. 

Hieronder de meest gehoorde redenen op een rij. 

 

Internationale samenleving 

Een belangrijke reden bij de keuze voor vvto is de rol van het Engels in 

onze internationale samenleving. Engels is de voertaal voor de 

communicatie met heel veel verschillende landen. De kans dat je Engels 

praat met iemand uit een niet-Engelstalig land is groter dan de kans dat je 

met iemand spreekt uit het Verenigd Koninkrijk, Amerika of een ander 

Engelstalig land. Om leerlingen goed voor te bereiden op deze 

internationale samenleving is het belangrijk het Engels goed te beheersen 

en al vanaf jonge leeftijd kennis te maken met de taal en via de taal met 

andere culturen.  

 

Het leren van Engels biedt mogelijkheden om internationale contacten te 

leggen met scholen in andere landen en te leren van andere culturen, 

bijvoorbeeld via een online platform zoals eTwinning**. Projecten met 

scholen uit andere landen werken heel motiverend voor leerlingen, omdat 

ze het Engels echt nodig hebben om te kunnen communiceren met de 

leerlingen uit het andere land. Ook binnen school kan het leren van een 

andere taal het bewustzijn over andere talen en culturen vergroten. 

Bijvoorbeeld door met elkaar te praten over de diverse talen die door 

leerlingen al gesproken worden en de culturen die daarbij horen.  

 

Jonge kinderen leren Engels op een natuurlijke manier 

Leerlingen in de onderbouw (vanaf groep 1) die spelenderwijs Engels leren 

met liedjes, chants en andere speelse interactieve activiteiten, hebben nog 

geen schroom.  Leerlingen die in groep 1 spelenderwijs Engels leren met 

liedjes, chants en andere speelse interactieve activiteiten, hebben nog 

geen schroom. Ze volgen de lessen onbevangen en pikken de nieuwe taal 

op zoals ze hun moedertaal hebben geleerd. Het plezier dat ze op deze 

jonge leeftijd hebben in Engels nemen ze mee naar de bovenbouw. Ook 

zijn ze er dan aan gewend om Engels te praten, waardoor ze hier 

gemakkelijk mee doorgaan. Wanneer kinderen later met Engels beginnen 

hebben ze vaak al wel meer schroom, vooral voor het spreken van Engels. 

Ook zijn ze minder onbevangen in het uitproberen van de taal.  
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Jong beginnen leidt tot een betere uitspraak 

Jonge kinderen zijn goed in het imiteren van uitspraak en hoeven geen 

drempel over om dit zelf uit te proberen. Het loont dus om al op jonge leeftijd 

de klanken van het Engels te leren. Dat ze dat al snel zelf toepassen blijkt 

uit dit voorbeeld tijdens één van mijn lessen Engels in groep 1/2: 

De les ging over Pasen en toen ik een paashaas liet zien zei een leerling: 

“Oh, the peace heese” (uitgesproken met twee keer een ‘ie’). Hij had zelf 

Engelse klanken gegeven aan het Nederlandse woord paashaas! 

  

In de literatuur over het leren van een tweede taal wordt vaak gesproken 

over de gevoelige periode. Hiermee bedoelen onderzoekers de periode 

waarin iemand een tweede of vreemde taal het beste kan leren. Waar de 

grens van deze periode ligt is niet helemaal duidelijk. Recent onderzoek uit 

Amerika (Hartshorne, Tenenbaum & Pinker, 2018) toont aan dat het 

taalleervermogen vrij constant is tot ongeveer 17,5 jaar. Ook als je later 

begint, kun je een tweede taal dus goed leren. Latere starters bereiken 

echter wel een minder hoog niveau, omdat ze minder lang gebruik maken 

van de optimale leeftijd om een vreemde taal te leren. 

 

Dat vroeg beginnen loont, blijkt ook uit onderzoek van Rick de Graaff, 

hoogleraar tweetalig onderwijs aan de Universiteit van Utrecht. De Graaff 

vergelijkt het eindniveau van leerlingen die vanaf groep 1 Engels hebben 

gehad met dat van leerlingen die alleen Engels hebben gehad in groep 7 

en 8 (De Graaff, 2015). Het onderzoek laat zien dat vvto-leerlingen (na 5 

tot 8 jaar Engels) gemiddeld beter presteren dan leerlingen die alleen in 

groep 7 en 8 Engels hebben gehad. Dit geldt niet alleen voor 

spreekvaardigheid, maar ook voor spelling, lees- en luistervaardigheid. 

 

Het leren van Engels is goed voor het algemene taalbewustzijn 

Meer aandacht voor taal, of dat nu Nederlands of Engels is, vergroot het 

metalinguïstische bewustzijn. Dit is het vermogen om de betekenis van taal 

te abstraheren en zich te richten op de vorm van taal. Oftewel: leerlingen 

worden beter in het leren van taal. Taalzwakke leerlingen hebben hier ook 

voordeel van. Hoe meer aandacht voor een taal, hoe beter hun vermogen 

om taal te leren.  

 

Vroeg beginnen helpt bij de aansluiting op het voortgezet onderwijs 

Het eindniveau Engels dat leerlingen op de basisschool minimaal moeten 

halen is A1 van het Europees Referentiekader. Scholen in het voortgezet 

onderwijs starten op dit niveau. Het blijkt dat het voor scholen die alleen in 

groep 7 en 8 Engels geven, soms best lastig is om dit in twee jaar tijd te 

bereiken. Eerder beginnen betekent meer tijd om dit niveau te behalen en 

te zorgen voor een goede aansluiting op het voortgezet onderwijs. 

Leerlingen die vanaf groep 1 Engels leren kunnen zelfs een hoger niveau 

halen: van A2 tot B1, afhankelijk van de hoeveelheid lestijd en de kwaliteit 

van het onderwijs. 
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Daarnaast zijn er steeds meer scholen die tweetalig onderwijs aanbieden 

op het VMBO, HAVO en VWO. Leerlingen die door willen stromen naar het 

tweetalige voortgezet onderwijs hebben uiteraard baat bij een hoger 

eindniveau in het basisonderwijs. 

 

Stepping Stones Junior 

Stepping Stones Junior is een nieuwe lesmethode voor Engels van 

groep 1 tot en met groep 8. De doorlopende leerlijn sluit naadloos 

aan op de veelgebruikte methode Stepping Stones voor het 

voortgezet onderwijs. De methode is gebaseerd op de nieuwste 

didactische principes over vroeg vreemdetalenonderwijs, zoals 

doeltaal = voertaal en veel interactieve activiteiten gericht op 

communicatie. Voor het aanleren van de juiste uitspraak, kunnen 

leerkrachten gebruik maken van diverse online tools, zoals filmpjes 

waarin de woorden en zinnen van de les worden uitgesproken en de 

mogelijkheid om flash cards uit te laten spreken.  

Leerlingen die in groep 1 of groep 5 met de methode beginnen 

kunnen in groep 8 niveau A2 van het Europees Referentiekader 

bereiken.  
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Conclusie 

Er zijn voor- en tegenstanders van vroeg vreemdetalenonderwijs, maar 

onderzoek toont aan dat vroeg beginnen met Engels wel degelijk loont. 

Leerlingen hebben zo meer tijd om een hoger niveau te behalen en 

taalzwakke en meertalige leerlingen hebben baat bij meer aandacht voor 

taalleren. Dyslectische leerlingen profiteren bij een vroege start van de 

nadruk op mondelinge communicatie, waarin zij net zo goed kunnen zijn 

als hun klasgenoten. Maar het belangrijkste voordeel van vroeg beginnen 

is dat jonge kinderen een vreemde taal leren zoals ze hun moedertaal 

leren: met de juiste uitspraak en met veel plezier. 
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* Aan het onderwerp ‘doeltaal=voertaal’ wordt aandacht besteed in een 

volgende whitepaper in deze serie.  

 

** Voor meer informatie over eTwinning, kijk op 

https://www.etwinning.net/nl. 


