
 

Engels op de basisschool (IV) 
 
Hoogedelgestrenge voorzitter der Tweede Kamer! In artikel 9 lid 8 WPO staat dat Nederlands de voer-
taal in het basisonderwijs is. Uw Kamer heeft mij verzocht te onderzoeken of de Rotterdamse openbare 
basisscholen die vervroegd of versterkt vreemdetalenonderwijs verzorgen, binnen dat wettelijke kader 
blijven. Vorige week heb ik u daarover in een brief plus bijlage uitsluitsel gegeven.1 Tot mijn spijt moet ik 
u echter meedelen dat ik u onvolledig en deels onjuist geïnformeerd heb. Ik stelde dat het Engels slechts 
30 tot 180 minuten per week als voertaal gehanteerd wordt. Maar volgens de website Earlybirdie gaat 
het om twee en in de onderbouw zelfs minimaal drie volle klokuren per week:2 
 
A) EarlyBird-scholen die aan het vervroegd vreemdetalenonderwijs deelnemen, hebben zich verplicht 
hun leerlingen in groep 1 en 2 minimaal 180 minuten per week in een Engelstalige leeromgeving onder 
te dompelen (bijvoorbeeld met liedjes en spelletjes en met gym).3 
B) In groep 3 en 4 wordt deze Engelse onderdompeling teruggeschroefd tot een onderhoudsdosis van 
60 minuten per week (nog steeds uitsluitend luisteren en spreken).4 In dit stadium wordt nog geen klas-
sikaal onderwijs in het schrijven van de Engelse taal gegeven. Maar als een kind van zes of zeven al wel 
Engelstalige boekjes kan lezen en ook al wat kan schrijven, dan wordt die natuurlijk niet tegengehouden.5 
Leerroutes zijn vaak individueel: dan valt de onderwijstijd moeilijk in een klassengemiddelde uit te druk-
ken.6  
C) In groep 5 of 6 neemt de intensiteit van het Engelstalige programma weer toe en wordt Engels ook for-
meel als vak geïntroduceerd. In de middenbouw (groep 3, 4 en 5) worden Engels lezen en schrijven gelei-
delijk ingevoerd, als kinderen aangeven daartoe in staat te zijn.7 Voor de middenbouw als geheel beloopt 
de Engelstalige onderdompeling 60 tot 90 minuten per week.6 Pas in de bovenbouw (groep 6, 7 en 8) 
wordt Engels een echt schoolvak voor iedere deelnemer aan het vervroegd vreemdetalenonderwijs. 
D) Er zijn ook EarlyBird-scholen die niet voor vervroegd vreemdetalenonderwijs kiezen (vanaf groep 1) 
maar voor de versterkte variant (vanaf groep 5 of 6). Zij starten direct met het vak Engels (zowel met 
luisteren en spreken als met lezen en schrijven) en in aanvulling daarop worden (delen van) andere vak-
ken en activiteiten in het Engels gegeven.8  
E) In elk geval met ingang van groep 6 (een jaar eerder dan op normale basisscholen) wordt Engels dus 
als formeel vak aangeboden. Ook worden de leerlingen van groep 6, 7 en 8 binnen andere vakken, acti-
viteiten en projecten in de Engelse taal ondergedompeld. Alles bij elkaar bedraagt de Engelstalige onder-
dompeling in de bovenbouw 60 tot 120 minuten per week.6 
 
Ik ben me ervan bewust dat het project Early Bird afbreuk doet aan de onderdompeling in de Nederlandse 
taal en dat met name risicoleerlingen daardoor gedupeerd worden. Vier- tot zesjarigen verliezen wekelijks 
drie klokuren (10 tot 15% van de onderwijstijd). Hoewel dat geenszins bijdraagt aan onze doelstelling om 
taalachterstanden te bestrijden en de taalbeheersing van het Nederlands te verbeteren, juich ik deze inter-
nationalisering van het curriculum van harte toe. Als alles volgens plan verloopt zullen per september 
2012 alle openbare basisscholen in Rotterdam langs bovenstaande lijnen gemoderniseerd zijn.9 
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