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Engels op de basisschool: een klacht (II) 
 

Begin 2014 hebben Utrechtse onderzoekers een literatuurstudie gepubliceerd over tweetalig basis-

onderwijs.1 Het was een derdegeldstroomonderzoek in opdracht van OCW, bedoeld als Voorstudie voor 

een Nederlandse pilot met tweetalig basisonderwijs. In twee vorige blogberichten heb ik de conclusies 

van deze rapportage gekritiseerd.2 Onlangs heb ik mijn kritiek besproken met Rick de Graaff (een van de 

twee projectleiders van de Voorstudie) en met de Vertrouwenspersoon Wetenschappelijke Integriteit van 

de Universiteit Utrecht. Ik heb uit dit gesprek opgemaakt dat ik mijn kritiek niet puntig genoeg geformu-

leerd heb. Hieronder doe ik een nieuwe poging: in de vorm van twee tabellen (zie bijlage) waarin ik de 

relevante passages van de voorstudie (alsmede een passage uit een eerdere publicatie van een van de pro-

jectleiders) heb samengevat, tezamen met een toelichtende tekst. In de (navolgende) toelichtende tekst 

richt ik me in gewone mensentaal tot de vier auteurs. 

 

Jullie voorstudie had drie doelen: 

a) Wetenschappelijke waarheidsvinding betreffende tweetalig basisonderwijs (tpo), op basis van een lite-

ratuurstudie naar praktijkervaringen met tpo en op basis van interviews met experts. Jullie bevindingen 

zijn gerapporteerd in de hoofdstukken 1 t/m 5 en gerecapituleerd in de Samenvatting (pp.1 t/m 4) van de 

rapportage. De verslagen van de interviews zijn opgenomen in Appendix I. 

b) Ontwikkeling van aanbevelingen voor het pilotonderzoek naar tweetalig basisonderwijs in Nederland. 

Jullie aanbevelingen zijn gerapporteerd in hoofdstuk 7. Weliswaar luidt de hoofdstuktitel Discussie en 

aanbevelingen, maar de discussie beoogt blijkens §0.6 niet tot de wetenschappelijke waarheidsvinding 

(doel a) doch tot de planning van het pilotproject (doel b) bij te dragen. 

c) Verkenning van mogelijkheden tot internationale samenwerking op het gebied van tweetalig basis-

onderwijs (hoofdstuk 6). 

 

Eén van jullie onderzoeksvragen ad a) luidde: Welke opbrengsten van tpo zijn gerapporteerd inzake de 

eerste schooltaal (L1, bv. Nederlands) en de tweede doeltaal (L2, bv. Engels)? Daarbij wordt uiteraard 

verwacht dat jullie je als kritische onderzoekers opstellen en dat jullie door derden gerapporteerde op-

brengsten dus zo nodig van kritische kanttekeningen voorzien. Jullie antwoorden op deze onderzoeks-

vraag staan in hoofdstuk 3, uitmondend in de conclusies van dat hoofdstuk (§3.5). 

 

Wat de eerste schooltaal betreft concluderen jullie in §3.5 zonder enig voorbehoud dat tpo geen nadelig 

effect op de L1-ontwikkeling heeft. Deze conclusie wordt herhaald in de Samenvatting van de voorstudie. 

Naar wetenschappelijke maatstaven is deze conclusie uiterst onzorgvuldig: 

 In een eerdere publicatie ging één van de projectleiders op de kritiek van Dronkers in.3 Hij erkende dat 

de uitkomsten van dit soort projecten niet gegeneraliseerd kunnen worden, aangezien het denkbaar is dat 

vooral diegenen aan tpo-projecten deelnemen voor wie het tpo naar verwachting profijtelijk en niet scha-

delijk voor hun L1-ontwikkeling is en dat risicoleerlingen niet willen of mogen deelnemen aan zo’n pro-

ject. Van onpartijdige, kritische onderzoekers mag dan verlangd worden dat jullie dat voorbehoud in de 

conclusie van jullie literatuurstudie (dus in §3.5) en/of in de Samenvatting vermelden. 

 In hfst.7 erkennen jullie dat er in de geïnventariseerde projecten weinig gekeken is naar een bepaalde 

categorie risicoleerlingen, namelijk leerlingen met een anderstalige achtergrond (zoals NT2-sprekers). Dit 

voorbehoud hadden jullie eveneens in je conclusie (§3.5) en/of in de Samenvatting moeten vermelden. 

 Gezien deze beperkingen van jullie literatuurstudie hadden jullie niet mogen concluderen dat uit de pro-

jecten gebleken is dat tpo NIET NADELIG is voor de L1-ontwikkeling. Jullie hadden hoogstens mogen 

concluderen dat uit de projecten NIET gebleken is dat tpo nadelig is voor de L1-ontwikkeling. Zowel in 

wetenschappelijk als in onderwijspolitiek opzicht is er een wezenlijk verschil tussen beide uitspraken! 

 

In de Samenvatting van de voorstudie rapporteren jullie als tweede, meer specifieke conclusie dat tpo 

geen nadelig effect heeft op de L1-ontwikkeling van leerlingen met een anderstalige achtergrond (zoals 

NT2-sprekers). Deze stelling komt nogal uit de lucht vallen, want in §3.5 is deze niet als conclusie op-
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gevoerd. Wel wordt in een eerdere paragraaf (§3.4A) beweerd dat er volgens de geraadpleegde experts 

geen enkele reden is hen uit te sluiten van tpo en dat in één project (Skolverket 2010) zelfs gunstige 

effecten op hun L1-ontwikkeling zijn vastgesteld. Naar wetenschappelijke maatstaven is de stelling, 

zoals gerapporteerd in de Samenvatting, uiterst onzorgvuldig: 

 Het is in strijd met de wetenschappelijke spelregels dat jullie in de Samenvatting een stelling poneren 

die niet gedragen wordt door de conclusies uit §3.5. 

 In zoverre de stelling op de uitkomsten van Skolverket (2010) berust, is de juistheid ervan niet contro-

leerbaar, aangezien dit een Zweedstalig rapport betreft.4 Jullie verwijzen niet naar een vertaalde versie 

van het Skolverket-rapport of naar secundaire bronnen om de stelling te onderbouwen. Uit het verslag van 

jullie interview met de projectleider van Skolverket (opgenomen in Appendix I, p.75-79 van de voor-

studie) wijst ook niets op de houdbaarheid van jullie stelling. 

 In §3.4A rapporteren jullie dat 36% van de tpo-leerlingen in het Skolverketproject een anderstalige 

achtergrond heeft, terwijl uit jullie interview met de projectleider blijkt dat hun beginniveau op L1 en L2 

niet is vastgesteld. Ik vermoed dan dat vele leerlingen die het Zweedse tpo instromen een Engelstalige 

achtergrond hebben en dat het tpo-succes in hun L1- en L2-ontwikkeling (resp. Zweeds en Engels) moet 

worden toegeschreven aan het feit dat ze bij de start al een voorsprong in L2 hebben. Naar mijn indruk is 

jullie impliciete suggestie dat de stelling ook voor L3-sprekers opgaat, nogal speculatief. 

 Gezien al deze ongewisheden gebiedt de wetenschappelijke zorgvuldigheid dat jullie stelling met het 

nodige voorbehoud had moeten worden omkleed of dat jullie hadden moeten volstaan met de uitspraak 

dat uit de geïnventariseerde projecten NIET is gebleken dat tpo nadelig is voor de L1-ontwikkeling van 

leerlingen met een anderstalige achtergrond. 

 

De voorstudie was een contractonderzoek in opdracht van OCW, gerapporteerd op 31/1/2014. De op-

drachtgever mocht verwachten dat de rapportage, voorzover deze op wetenschappelijke waarheidsvinding 

gericht was (zoals geldt voor de hoofdstukken 1 t/m 5 en de Samenvatting van de voorstudie), aan de 

vigerende Nederlandse Gedragscode Wetenschapsbeoefening (versie 2012) voldeed.5 Maar jullie hebben 

die verwachting beschaamd. Jullie rapportage over de opbrengsten van tpo op het gebied van de L1-

ontwikkeling is tekortgeschoten op het gebied van: 

 Zorgvuldigheid [onvoldoende precisie en nuance bij het rapporteren van de uitkomsten van de 

literatuurstudie] 

 Betrouwbaarheid [onvoldoende onderscheid tussen conclusies en speculaties] 

 Controleerbaarheid [van de Zweedstalige uitkomsten van het Skolverketproject] 

 Onpartijdigheid [er worden wetenschappelijke standpunten verdedigd die onvoldoende onder-

bouwd zijn en de kritische kanttekeningen uit een vorige publicatie (zie noot 3) worden niet 

gemeld en toegelicht] 

 

Inmiddels is gebleken dat door deze inbreuk op de wetenschappelijke integriteit van de rapportage erns-

tige schade is berokkend aan de onderwijspolitieke discussie over de risico’s die verbonden zijn aan het 

wetsontwerp 34031 (ingediend op 18/9/2014, maar reeds medio 2013 aangekondigd). Dat wetsontwerp 

geeft basisscholen de vrijheid in groep 1 t/m 8 gedurende 15% van de lestijd Engels als voertaal te kiezen. 

In dat verband is sinds 2009 door Kamerleden telkens weer de strijdvraag opgeworpen of het verantwoord 

is leerlingen met een taalachterstand in de Nederlandse taal aan deze nieuwe didactiek te onderwerpen.6 

Bij zijn verdediging van het wetsvoorstel werpt de staatssecretaris de conclusies uit jullie Voorstudie in 

de strijd: wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat zij daarvan geen nadeel zullen ondervinden. 

Daarmee doemt voor jullie een nieuw aspect van wetenschappelijke integriteit op: 

 Schade ontstaan door fouten of nalatigheid wordt naar vermogen hersteld (art. I.10 van de 

Gedragscode-2012). 

 

Wes Holleman 

weblog onderwijs 26-7-2015 
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Tabel I. Wat is het effect van TPO op de L1-ontwikkeling (L1=primaire voertaal op school, bv. Nederlands)? 

Voorstudie (Samenvatting) Voorstudie (Conclusie in §3.5) Kanttekeningen 

1. TPO heeft geen nadelig effect op L1-ontwikkeling. 

1.1 Meestal verschilt L1-ontwikkeling in TPO niet 

van die in niet-TPO. 

1.2 Soms is de uitkomst van L1-ontwikkeling (zoals 

gemeten in groep 8) in TPO zelfs beter dan in niet-

TPO, maar ... 

1.3 Soms is de L1-ontwikkeling in TPO aanvankelijk 

iets trager dan in niet-TPO. 

1. TPO heeft geen nadelig effect op L1-ontwikkeling. 

1.1 Vaak verschilt L1-ontwikkeling in TPO niet van 

die in niet-TPO. 

1.2 Soms is de uitkomst van L1-ontwikkeling (zoals 

gemeten in groep 8) in TPO zelfs beter dan in niet-

TPO, maar ... 

1.3 Soms is de L1-ontwikkeling in TPO aanvankelijk 

trager dan in niet-TPO. 

Oratie Rick de Graaff d.d. 3/10/2013 (p. 9-10): 

1.4 Maar bij het doen van dergelijke uitspraken 

moeten we erkennen dat de gemeten effecten van 

TPO misschien niet geheel aan de treatment (TPO) 

mogen worden toegeschreven: het succes van de 

treatment wordt wellicht beïnvloed door toelatings-

selectie (wie mag deelnemen aan TPO?) en door 

zelfselectie (wie wil deelnemen aan TPO?). 

 

 

Tabel II. Is het onverstandig om risicoleerlingen toe te laten tot het TPO? 

Voorstudie (Samenvatting) Voorstudie  (§3.4A) 
Voorstudie 

(§7. Discussie en Aanbevelingen) 
Kanttekeningen 

  2. Er is geen reden om leerlingen voor-

af te selecteren op hun leerprestaties en 

vaardigheden. Alle leerlingen, met alle 

niveaus van schoolse vaardigheden, 

kunnen functioneren in TPO en 

leerlingen met zwakkere leerprestaties 

kunnen zelfs profiteren van TPO 

(Genesee, 2007, p.c.). 

Voorstudie (§7): 

2.1 Vanzelfsprekend vraagt dit om 

leerkrachten die goed kunnen differen-

tiëren binnen de groep. 

 3.1 Volgens de geraadpleegde experts 

is er geen enkele reden leerlingen met 

een anderstalige achtergrond (L0L1) 

uit te sluiten van TPO. 

3.1 Er is over het algemeen weinig ge-

keken naar leerlingen met een anders-

talige achtergrond (L0L1), maar ge-

zien de uitkomsten van Skolverket 

(3.3) is er geen enkele reden dergelijke 

leerlingen uit te sluiten van TPO. 

3.2 Zie kanttekening 3.4 (=1.4) 

3.3 TPO heeft geen nadelig effect op 

L1-ontwikkeling van leerlingen met 

een anderstalige achtergrond (L0L1).  

3.3 Blijkens Skolverket (2010) is de 

L1-ontwikkeling van deze leerlingen 

beter in TPO dan in niet-TPO. 

3.3 Blijkens Skolverket (2010) heeft 

TPO een positief effect op de L1-

ontwikkeling van deze leerlingen. 

3.4 Zie kanttekening 1.4 

3.5 Bij 36% van de TPO-leerlingen 

was L0L1 (Voorstudie §3.4A), waar-

onder een onbekend percentage met 

L0=L2. 

3.6 Het beginniveau van de TPO-

leerlingen op L1 en L2 is niet gemeten 

(Appendix I van de Voorstudie, p.76). 

Legenda: L1=primaire voertaal op school (bv. Nederlands), L2=doeltaal (bv. Engels), L0=taalachtergrond van de leerling (bv. thuistaal Nederlands c.q.Turks c.q. Engels) 


