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1.  Inleiding 

Het aantal scholen in Nederland dat vroeg vreemdetalenonderwijs
1 
(vvto) Engels biedt, maakt een enorme 

groei door. Iedere school heeft hierbij de vrijheid om vvto op zijn eigen manier vorm te geven. Het resultaat 

hiervan is dat er variatie ontstaat in onder andere: 

 de startleeftijd van de leerlingen; 

 het aantal uren Engels per week; 

 de deskundigheid van de leerkracht; 

 de inhoud en kwaliteit van het lesprogramma.  

 

Door deze variatie ontstaat er enerzijds een grote diversiteit in de kwaliteit van het vvto-onderwijs en 

anderzijds een groot verschil in de mate van beheersing van de Engelse taal bij leerlingen die het primair 

onderwijs verlaten. Dit laatste maakt het moeilijk om een doorlopende leerlijn van het primair onderwijs naar 

het voortgezet onderwijs te bewerkstelligen.  

 

Om meer inzicht te genereren in mogelijke opbrengsten van het vvto en de factoren die van belang zijn voor 

de kwaliteit van het vvto is in 2011 het project ‘kwaliteitstandaard en kerndoelen vvto’ opgestart op initiatief 

van EarlyBird. EarlyBird is een landelijk kenniscentrum voor vroeg vreemdetalenonderwijs Engels (vvtoE). 

EarlyBird werkt nauw samen regionale partners, ontwikkelaars van curricula en les- en spelmaterialen en 

met onderzoekers. De EarlyBird-methodiek is in 2003 met een pilot ontstaan en is in de loop der jaren door 

ervaring en wetenschappelijk onderzoek steeds verder uitgewerkt. In Nederland maakt een groot aantal 

scholen gebruik van de EarlyBird-materialen. Tien EarlyBird-scholen van Stichting BOOR en Stichting Acis 

hebben in het project geparticipeerd.  

 

In het project is onderzocht wat realistische opbrengsten voor Engels zouden kunnen zijn voor leerlingen van 

de basisschool (deelproject 1: kerndoelen vvto). De resultaten van dit onderzoek worden gepubliceerd in het 

handboek vvto (verwachte publicatiedatum: maart 2014). Daarnaast is in het project een kwaliteitstandaard 

met meetbare indicatoren voor het vvto Engels ontwikkeld, gekoppeld aan het inspectiekader primair 

onderwijs (deelproject 2: kwaliteitstandaard vvto). De kwaliteitstandaard is in audits toegepast en het gebruik 

daarvan is geëvalueerd. De deelprojecten zijn parallel aan elkaar uitgevoerd zodat verworven kennis kon 

worden gedeeld en de projecten elkaar konden versterken. 

 

Figuur 1: Samenhang kerndoelen en kwaliteitstandaard  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

1
 Het gaat hierbij om extra uren taalonderwijs vanaf de eerste groepen op de basisschool en niet om het Engels dat verplicht in het 

curriculum van groep 7 en 8 is opgenomen.  

  

  
Deelproject: 

Kwaliteitstandaard 
vvto 

Deelproject: 
Kerndoelen vvto 
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In deze rapportage wordt verslag gedaan van het onderzoek dat is uitgevoerd in het kader van het 

deelproject ‘kwaliteitstandaard vvto’. Hoofdstuk 2 beschrijft de doelstelling, onderzoeksvragen en aanpak. 

Hoofdstuk 3 presenteert de resultaten van het inventariserend onderzoek, hoofdstuk 4 geeft weer hoe de 

ontwikkeling van de kwaliteitstandaard tot stand is gekomen. In hoofdstuk 5 worden de uitkomsten uit de 

pilot beschreven. Hoofdstuk 6 beschrijft de resultaten van het evaluatieonderzoek. Hoofdstuk 7 sluit af met 

de conclusies en aanbevelingen. 
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2. Doelstelling, onderzoeksvragen en aanpak 

 

In dit hoofdstuk worden de doelstelling en de onderzoeksvragen uit het onderzoek gepresenteerd. 

 

 

2.1  Doelstelling 

 

In dit deelproject is gewerkt aan het bereiken van de volgende doelstelling: het ontwikkelen van een 

kwaliteitstandaard voor vvto met heldere indicatoren. 

 

 

2.2  Onderzoeksvragen 

 

De onderzoeksvragen voor het deelproject ‘Kwaliteitstandaard vvto’ waren: 

1. Welke factoren zijn van invloed op de kwaliteit van het vvto Engels en aan welke eisen moeten deze 

minimaal voldoen om kwalitatief hoogwaardig vvto te bieden? 

2. Welke elementen moet een kwaliteitstandaard vvto bevatten en op welke wijze kunnen deze 

elementen geoperationaliseerd worden? 

 

 

2.3 Plan van aanpak 

 

De volgende stappen zijn in het deelproject ‘Kwaliteitstandaard vvto’ ondernomen:  

1. Inventariserend onderzoek 

2. Ontwikkelen kwaliteitstandaard  

3. Pilot  

4. Evaluatieonderzoek  

5. Aanpassen kwaliteitstandaard  

6. Rapportage en kennisdeling 

 

Ad. 1 Inventariserend onderzoek (september-december 2011) 

Doel: inventariseren van kwaliteitseisen die van belang zijn voor het vvto onderwijs 

 Literatuur- en internetstudie 

 Kwalitatieve interviews met sleutelinformanten
 
(o.a. Europees Platform; schoolleiders vvto;‘ 

ministerie van OCenW) 

 

Ad. 2 Ontwikkelen kwaliteitstandaard (januari 2012-januari 2013) 

Doel: ontwikkelen van een kwaliteitstandaard met geoperationaliseerde indicatoren 

 Projectgroepbijeenkomsten 

 Ontwikkelen van kwaliteitseisen 

 Ontwikkelen van indicatoren 
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Ad. 3 Pilot (februari-april 2013) 

Doel: uittesten van de kwaliteitstandaard bij 5 vvto-scholen 

 Voorbereiden audits door scholen a.d.h.v. nieuwe kwaliteitstandaard 

 Voorbereiden audits door audit-team a.d.h.v. nieuwe kwaliteitstandaard 

 Uitvoeren van 5 audits bij scholen 

 

Ad. 4 Evaluatieonderzoek (februari-mei 2013) 

Doel: meten van de effecten van de kwaliteitstandaard 

 Opstellen vragenlijst interviews 

 Opstellen observatielijst 

 Observeren van de audits 

 Interviews 

 Analyse resultaten 

 

Ad. 5 Aanpassen kwaliteitstandaard (juni 2013) 

Doel: verbeteren en vaststellen kwaliteitstandaard 

 Doorvoeren verbeteringen n.a.v. pilot en evaluatieonderzoek 

 

Ad. 6 Rapportage en kennisdeling (doorlopend-juli 2013) 

Doel: rapporteren over voortgang en resultaten van het project, evalueren van het project en het 

verspreiden van kennis onder andere geïnteresseerden.  

 Opstellen rapportage inventariserend onderzoek 

 Evaluatie onder projectbetrokkenen a.d.h.v. evaluatievragenlijst 

 Organiseren workshops/presentaties 

 Schrijven artikelen/publicaties 

 Opstellen eindrapportage 

 

 

2.4 Projectorganisatie 

 

Het project is uitgevoerd door 2 onderwijsbesturen: Stichting BOOR en Stichting Acis. Aan het project 

hebben tien scholen voor vvto-onderwijs deelgenomen, te weten: De Boomgaard, De Blieken, De 

Zevensprong, De Takkenbosse, De Klinker (Acis), Passe-Partout, Jacob Maris, De Clipper, Eduard van 

Beinum en Bergse Zonnebloem (BOOR). Daarnaast hebben in het project geparticipeerd: expertisecentrum 

EarlyBird van Stichting BOOR, Platform vvto, scholen voor voortgezet onderwijs, Europees Platform
2
, 

Universiteit Utrecht (Faculteit Geesteswetenschappen), lerarenopleiding van de Hogeschool Rotterdam en 

onderzoeks- en adviesbureau Arbeid Opleidingen Consult.  

 

 De onderwijsbesturen waren opdrachtgever en gaven richting aan het proces. 

 De projectgroepen bestonden uit leerkrachten en schoolleiders, aangevuld met deskundigen op het 

gebied van onderzoek, onderwijsontwikkeling en vvto. Ze gaven inhoud en vorm aan de ontwikkeling en 

voerden (mede) het onderzoek uit. 

 De projectleider stuurde het onderzoek aan, bewaakte de realisatie van de projectdoelstellingen en 

rapporteerde over de voortgang aan de stuurgroep. De projectleider is geleverd door Stichting BOOR in 

de persoon van drs. Karel Philipsen, directeur EarlyBird. 

                                                           

2
 Het Europees Platform heeft als doel om de internationalisering van het Nederlandse onderwijs te stimuleren en te 

faciliteren. Het Europees Platform ondersteunt deze aanvraag en participeert in het project. 
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 De stuurgroep heeft gefungeerd als procesbewaker en was verantwoordelijk voor de aansturing van het 

project. De stuurgroep werd gevormd door bestuursleden en schoolleiders.  

 De klankbordgroep heeft gefungeerd als kritische toetssteen. In de klankbordgroep hebben 

directieleden, wetenschappers en vvto-experts geparticipeerd. 

 Een adviseur op het gebied van kwaliteitszorg en kwaliteitsbeleid is geleverd door Stichting Acis, in de 

persoon van Pierre den Hartog, beleidsmedewerker.  

 De externe onderzoeksexpertise is geleverd door drs. Marja van Erkel, senior onderzoeker en 

onderwijskundig adviseur van Arbeid Opleidingen Consult.  
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3. Resultaten inventariserend onderzoek 

Om de onderzoeksvragen te kunnen beantwoorden, zijn een inventariserend literatuuronderzoek en 

verkennende interviews met sleutelinformanten uitgevoerd. Paragraaf 3.1 beschrijft de resultaten van het 

literatuuronderzoek, paragraaf 3.2 doet ditzelfde voor de interviews. Paragraaf 3.3 geeft kort de belangrijkste 

conclusies weer. Bijlage 1 geeft een overzicht van de geraadpleegde bronnen. 

 

 

3.1 Literatuuronderzoek 

 

Doel van het beknopte literatuuronderzoek was te onderzoeken welke factoren van invloed zijn op de 

kwaliteit van het vvto Engels en te achterhalen aan welke eisen minimaal moet worden voldaan om 

kwalitatief hoogwaardig vvto te bieden. Hiertoe is uiteenlopende documentatie, wet- en regelgeving en 

andere relevante informatie bestudeerd. Hieronder wordt een korte samenvatting gegeven. 

 

3.1.1  Het fundament: een goede basiskwaliteit van het onderwijs 

Wet op het primair onderwijs 

De wet op het primair onderwijs beschrijft in artikel 10 dat het bevoegd gezag zorg draagt voor de kwaliteit 

van het onderwijs op school. Hieronder wordt verstaan: de zorg voor het personeelsbeleid, voor wat betreft 

de duurzame borging van de kwaliteit van het onderwijspersoneel en het uitvoeren van het in het schoolplan 

beschreven beleid op een zodanige wijze dat de wettelijke opdrachten voor het onderwijs en de door het 

bevoegd gezag in het schoolplan opgenomen eigen opdrachten voor het onderwijs, worden gerealiseerd.  

 

Wet op het onderwijstoezicht (WOT 2012) 

De wet op het onderwijstoezicht (WOT 2012) is begin januari 2012 gewijzigd. De wet beschrijft het kader 

waarbinnen de onderwijsinspectie haar wettelijke taak ‘toezicht op het onderwijs’ kan vormgeven. Een van 

de taken binnen dat toezicht is het beoordelen en bevorderen van de kwaliteit van het onderwijs, daaronder 

begrepen de kwaliteit van het onderwijspersoneel. De WOT beschrijft dat het kwaliteitsonderzoek wordt 

verricht aan de hand van de volgende drie aspecten van beleid: 

- leerresultaten; 

- voortgang in de ontwikkeling van leerlingen; 

- het gevoerde personeelsbeleid.  

 

De inspectie kan nader onderzoek uitvoeren indien het vermoeden bestaat dat de kwaliteit tekortschiet. De 

aspecten van kwaliteit die dan worden onderzocht, zijn: 

- het leerstofaanbod; 

- de leertijd; 

- het pedagogisch klimaat; 

- de effectiviteit van het didactisch handelen van het onderwijspersoneel; 

- de leerlingenzorg; 

- de inhoud, het niveau en de uitvoering van toetsen, tests, opdrachten of examens; 

- de kwaliteit van het onderwijspersoneel; 

- de eisen van bevoegdheid en bekwaamheid; 

- het personeelsbeleid, duurzame borging van de kwaliteit van het onderwijspersoneel. 
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Kwaliteitskader van de inspectie van het onderwijs 

De inspectie van het onderwijs heeft de wettelijke taak om zorg te dragen voor voldoende kwaliteit van het 

onderwijs. De inspectie van het onderwijs heeft daartoe minimale kwaliteitsnormen geformuleerd waaraan 

alle basisscholen moeten voldoen. Uit het onderwijsverslag 2011/2012 blijkt dat verreweg de meeste 

basisscholen voldoen aan deze eisen.  

 

Waarderingskader 

De inspectie hanteert een waarderingskader bij het onderzoek naar de kwaliteit van het onderwijs op 

scholen. In dit waarderingskader staan de kwaliteitsaspecten verwoord die de inspectie in het toezicht 

betrekt en de uitwerkingen daarvan in indicatoren. Het waarderingskader is een uitwerking van de wettelijke 

taak en is gebaseerd op de Wet op het primair onderwijs en de Wet op het onderwijstoezicht 2012.  

 

Opbouw waarderingskader 

Het gehele waarderingskader bestaat uit 75 indicatoren die geordend zijn naar de kwaliteitsaspecten uit de 

WOT. Uit dit gehele kader is een selectie gemaakt van kernindicatoren, die onderling voldoende samenhang 

vertonen om een betrouwbaar oordeel te kunnen geven over de kwaliteit van het onderwijs op scholen. De 

kernindicatoren samen vormen het kernkader. Een selectie is gemaakt uit het kernkader, de zogenaamde 

normindicatoren. Deze normindicatoren spelen een rol in de beslisregels voor de oordelen ‘(zeer) zwakke 

school’. 

 

Kwaliteitsfactoren binnen het kernkader 

Welke kwaliteitsfactoren vindt de inspectie van onderwijs van belang? Het kernkader voor primair onderwijs 

is onderverdeeld in vijf domeinen: 

1. Opbrengsten 

2. Onderwijsleerproces 

3. Leerlingenzorg 

4. Kwaliteitszorg 

5. Wet- en regelgeving 

 

Per domein zijn kwaliteitsaspecten benoemd met daarbij indicatoren. Samengevat ziet het kader er als volgt 

uit.  

Domein Kwaliteitsaspect 

Opbrengsten 1. De opbrengsten liggen op het niveau dat op grond van de 

kenmerken van de leerlingenpopulatie verwacht mag worden. 

Onderwijsleerproces 2. De aangeboden leerstofinhouden bereiden de leerlingen voor 

op vervolgonderwijs en samenleving. 

3. De leraren geven de leerlingen voldoende tijd om zich het 

leerstofaanbod eigen te maken. 

4. Het schoolklimaat wordt gekenmerkt door veiligheid en 

respectvolle omgangsvormen. 

5. De leraren leggen duidelijk uit, organiseren de 

onderwijsactiviteit efficiënt en houden de leerlingen 

taakbetrokken. 

6. De leraren stemmen aanbod, instructie, verwerking en 

onderwijstijd af op verschillen in ontwikkeling tussen de 

leerlingen. 

Zorg en begeleiding 7. De leraren volgen systematisch de vorderingen van leerlingen. 



 

 

11 

 

Rapportage kwaliteitstandaard en vvto, oktober 2013 

Domein Kwaliteitsaspect 

8. De leerlingen die dat nodig blijken te hebben, krijgen extra 

zorg. 

Kwaliteitszorg 9.  De school heeft een systeem voor kwaliteitszorg. 

Wet- en regelgeving  

 

In het onderwijsjaarverslag 2011/2012 worden concrete aandachtspunten genoemd rondom het didactisch 

handelen van leerkrachten. Het is belangrijk dat leerkrachten de lesstof duidelijk uitleggen. De lessen zijn 

aansprekend, de lesstof wordt doelmatig gepresenteerd en de leerlingen worden bij de uitleg betrokken. 

Leerkrachten geven de leerstof betekenis, gaan uit van de voorkennis van leerlingen en presenteren 

informatie helder en op het juiste niveau. Leerkrachten dienen de lesstof zelf goed te beheersen. Het 

leerproces wordt verbeterd als leerkrachten goede feedback geven, niet alleen op het resultaat, maar juist 

ook op het proces. 

 

3.1.2  Kwaliteitsfactoren die vvto positief beïnvloeden 

Naast de factoren die van invloed zijn op de basiskwaliteit van het onderwijs is bekeken welke factoren 

worden genoemd in de literatuur, die specifiek van toepassing zijn voor de kwaliteit van vvto. Deze factoren 

worden hieronder genoemd. 

 

Goede beheersing van de Engelse taal 

Een belangrijke kwaliteitsfactor is een goede beheersing van de Engelse taal door leerkrachten (Den Boon, 

De Kraay, Kouzima & Schokkenbroek, 2010; ELLiE, 2010; Unsworth, De Bot, Persson & Prins, 2012; 

Onderwijsraad, 2008; Thijs, Trimbos, Tuin, Bodde & De Graaff, 2011). Dit geldt zowel voor vakleerkrachten 

als voor groepsleerkrachten die de Engelse les verzorgen. Als minimaal beheersingsniveau heeft het 

Europees Platform in de landelijke standaard vvto opgenomen dat een vvto-leerkracht kennis van het Engels 

moet hebben op minimaal B2-niveau voor de deelvaardigheden spreken, luisteren en lezen; voor schrijven 

volstaat een B1-niveau. In andere onderzoeken wordt ook een hoger beheersingsniveau als wenselijk 

genoemd. Thijs et al. (2011) onderzochten dat een goede beheersing van Engels noodzakelijk is en noemen 

het belangrijk dat er meer aandacht voor Engels moet komen binnen de lerarenopleidingen. In de 

Kamerbrief met Plan van Aanpak Engels van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (juli 

2013) wordt het belang van (na)scholing van leraren bevestigd.  

 

Engels als voertaal in de les 

Het gebruik van Engels als voertaal in de les is belangrijk, zowel voor vakleerkrachten als 

groepsleerkrachten (ELLiE, 2010; Herder & De Bot, 2005; Onderwijsraad, 2008; Thijs et al., 2011; Verspoor, 

Schuitemaker-King, Van Rein, De Bot & Edelenbos, 2010; Westhoff, 2008). Dit heeft een positief effect op 

de taalproductie van leerlingen. Door Engels ook als voertaal te gebruiken bij andere vakken of bij projecten, 

leren leerlingen de taal effectief. Herder & De Bot (2005) concluderen dat de aanpak van Content and 

Language Integrated Learning (CLIL) zeer effectief is voor het leren van een vreemde taal, vooral bij jonge 

kinderen. Indien Engels ook wordt toegepast in internationale contacten en projecten lijkt dit positief bij te 

dragen aan de prestaties van leerlingen op het gebied van Engels (ELLiE, 2010). 
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Effectieve onderwijstijd 

Er is een variatie tussen scholen in het moment waarop ze met Engels beginnen (startleeftijd) en ook de 

hoeveelheid tijd per week die aan Engels wordt besteed. Dit leidt tot verschillen in totale onderwijstijd die een 

leerling aan Engels besteedt tijdens zijn basisschoolperiode. De resultaten van het onderzoek Foreign 

Languages in Primary School (Unsworth et al., 2012) tonen dat het aantal minuten Engels per week van 

invloed is op de leerresultaten van leerlingen. Leerlingen die meer dan 60 minuten Engels per week krijgen, 

scoren hogere resultaten dan leerlingen die minder tijd aan Engels besteden. Uit onderzoek blijkt ook dat de 

hoeveelheid tijd die leerlingen kunnen besteden aan het leren van de Engelse taal een positief effect heeft 

op de prestaties van leerlingen (Corda, Phielix & Krijnen 2012; De Bot & Philipsen, 2007; Garcia Mayo, 

2003). 

 

Daarnaast is het van belang te bepalen in welk leerjaar gestart wordt met vvto. Onderzoek wijst in de richting 

dat het voordelen biedt zo vroeg mogelijk te starten met vvto. Starten met Engels in groep 1 biedt voordelen 

boven een start in een later leerjaar (Goorhuis-Brouwer, 2007; Herder & De Bot, 2005, 2007). Het is daarbij 

wel van belang om de onderwijsdidactiek af te stemmen op de leeftijd van de leerlingen (Herder & De Bot, 

2007).  

 

Didactisch handelen in relatie tot het aanleren van Engels 

De Inspectie van onderwijs heeft in 2009 de resultaten van het onderzoek naar de kenmerken van het 

taalonderwijs op basisscholen met lage en hoge taalresultaten uitgebracht (Inspectie van het onderwijs, 

2009). Uit dit onderzoek zijn parallellen te trekken naar het vvto-onderwijs, immers in beide gevallen gaat het 

om de effectiviteit van het taalonderwijs. Uit dit onderzoek komt naar voren dat de verschillen in kwaliteit van 

het taalonderwijs het meest zichtbaar zijn bij het didactisch handelen van de leraren in de klas. De lessen op 

taalsterke scholen worden gekenmerkt door een goede structuur en ordelijk verloop. Leerkrachten leggen de 

leerstof goed uit en bewerkstelligen een taak- en opbrengstgerichte werksfeer. Leerkrachten richten zich op 

het optimaal presteren van de leerlingen. Een andere indicator die hoog scoort, is de actieve betrokkenheid 

van leerlingen bij de taalactiviteiten. Ook de wijze waarop leerkrachten van taalsterke scholen feedback 

geven en de mate waarin leerkrachten de talige interactie bevorderen verschilt. Dit laatste zou volgens de 

inspectie op alle scholen nog beter moeten gebeuren. Uit het onderzoek van Van Berkel (2012) blijkt 

bovendien dat het belangrijk is om aandacht te besteden aan effectieve strategieën om Engels te leren 

lezen. 

 

Gebruik van ict bij het leren van Engels 

Het toepassen van multimedia in het leren van Engels wordt door leerkrachten en directeuren als positief 

ervaren (ELLiE, 2010; Hovius, Van Kessel & Van der Linden, 2010). Kennisnet heeft met verschillende 

onderzoeken aangetoond dat de inzet van ict in het onderwijs tal van positieve effecten heeft op de 

onderwijskwaliteit: ict leidt tot efficiënter, effectiever en aantrekkelijker onderwijs (Kennisnet, 2009; Meijer & 

Van Eck, 2009). Digitale programma’s faciliteren het gebruik van native English in de lessen. Dat leerlingen 

meer en in hun vrije tijd gaan leren als ze het leren ook leuk vinden, blijkt uit onderzoek naar Mobiel Engels 

leren (Sandberg, J., Maris, M. & K. Philipsen, 2010).  

 

Doorlopende leerlijn Engels 

Een factor die binnen de school bijdraagt aan het versterken van kwaliteit is een goede doorlopende leerlijn. 

Een doorlopende leerlijn Engels binnen het primair onderwijs, maar ook tussen primair en voortgezet 

onderwijs is van groot belang. De staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen schrijft in zijn 

brief aan de Tweede Kamer (juli 2013) dat een goede aansluiting met het voortgezet onderwijs ontbreekt 

door de grote variatie en door het gebrek aan een helder ijkpunt in het primair onderwijs. In het vakdossier 

‘Engels in het basisonderwijs’ (Thijs et al., 2011) wordt aangegeven dat de verwachting is dat de 
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problematiek van aansluiting nog groter wordt gezien de toenemende diversiteit van het uitstroomniveau 

Engels in het primair onderwijs.  

 

 

3.1.3  Verschillende kwaliteitstandaarden 

Om gericht aan kwaliteitsverbetering te kunnen werken op het niveau van een schoolbestuur, individuele 

school of binnen de klassensituatie, is het van belang om een gemeenschappelijk kwaliteitskader te 

hanteren in de vorm van een kwaliteitstandaard. Een standaard die dient als richtlijn voor ontwikkeling, maar 

ook kan worden ingezet als beoordelend instrument om de kwaliteit van het vvto te meten. Zowel 

beginnende als ervaren scholen kunnen gebruik maken van een kwaliteitstandaard en vanuit dat kader 

werken aan kwaliteitsontwikkeling en kwaliteitsbewaking van het vvto. De inzet van een kwaliteitstandaard 

vvto heeft een aantal belangrijke voordelen. Een kwaliteitstandaard kan: 

- ontwikkelingsgericht worden ingezet om te werken aan kwaliteitsverbetering, 

- dienen als hulpmiddel door inzicht te geven in de factoren die van belang zijn om goed onderwijs te 

organiseren binnen de eigen school, 

- worden gehanteerd als checklist om te bezien of de school voldoet aan de gestelde voorwaarden, 

- worden ingezet als beoordelingsinstrument, indien de school bijvoorbeeld een keurmerk wil behalen 

om te tonen dat zij aan gemeenschappelijk gestelde kwaliteitseisen voldoet, 

- een bijdrage leveren aan de transparantie en het borgen van kwaliteit doordat het de minimale 

voorwaarden waaraan moet worden voldaan beschrijft, 

- een basis bieden voor verdere professionalisering van onderwijsgevenden.  

 

Er zijn in Nederland al een aantal kwaliteitstandaarden beschikbaar. Deze worden hieronder kort toegelicht. 

 

Standaard tweetalig voortgezet onderwijs (tto) 

Het Europees Platform heeft samen met het netwerk van tto-scholen standaarden ontwikkeld, die de 

kwaliteit van het tto moeten waarborgen. Deze standaarden vormen de belangrijkste leidraad voor zowel 

beginnende als gevorderde tto-scholen. In de standaarden staan eisen geformuleerd voor tto in de 

onderbouw. Voldoen aan die eisen leidt tot toekenning van het tto-junior certificaat. Ook staan er eisen in 

voor tto in de bovenbouw, en het voldoen daaraan leidt tot het tto-schoolcertificaat. Scholen die lid zijn van 

het netwerk tto onderschrijven de standaard. Een paar van de belangrijkste punten in de standaarden zijn de 

gewenste taalniveaus van leerlingen en docenten, de spreiding van het tto-curriculum over de zaak-, exacte 

en creatieve vakken, het gebruik van Engelstalig lesmateriaal en de centrale positie van internationalisering 

in het schoolbeleid. 

Landelijke standaard vvto van het Europees Platform 

Het Platform vvto Nederland heeft een landelijke standaard voor vvto ontwikkeld. Deze standaard is in 2011 

aangeboden aan Minister van Bijsterveldt. In deze standaard zijn indicatoren geformuleerd die bijdragen aan 

een goede kwaliteit vvto. De kwaliteit wordt gedefinieerd aan de hand van de volgende vier elementen: 

- Opbrengsten/resultaten 

- Onderwijsleerproces 

- Kwaliteitszorg 

- Randvoorwaarden 
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Erkende kwaliteitstandaarden vvto 

Recent heeft het Platform vvto ook een erkenningsregeling voor andere standaarden opgericht. Het 

Europees Platform toetst bestaande keurmerken aan de hand van de landelijke standaard vvto. Deze 

controle is zowel inhoudelijk als procedureel. Basisscholen die gevisiteerd en gecertificeerd zijn door de 

erkende instanties mogen zich ‘erkende vvto-school’ noemen en worden geregistreerd bij het Europees 

Platform. In juli 2013 heeft het Europees Platform drie vvto-keurmerken erkend, namelijk: 

1. TalenTschool 

2. Cedin: Drietalige scholen in Friesland 

3. Kijkwijzer: EarlyBird 

 

De Kijkwijzer van EarlyBird 

EarlyBird heeft kwaliteitsbeleid ontwikkeld om scholen hun programma Engels een stevige methodische 

basis te geven. Met behulp van de ‘EarlyBird-Kijkwijzer’ wordt gekeken hoe de scholen in kwantitatieve 

(onderwijstijd) en kwalitatieve zin gestalte geven aan hun lessen en activiteiten Engels en hoe dat in het 

schoolprogramma geïntegreerd is. Scholen krijgen de tijd om te groeien naar de eisen die gesteld worden 

aan erkenning als EarlyBird-school. EarlyBird hanteert daarom Kijkwijzer 1 voor beginnende scholen en een 

Kijkwijzer 2 voor gevorderde scholen. Kijkwijzer 2 is als bijlage 2 bij dit rapport opgenomen. De Kijkwijzer 

van EarlyBird kent de volgende kwaliteitseisen: 

A. Beleid en organisatie 

- Visie 

- Deskundigheid  

- Achtergrondkennis 

- Eigen taalvaardigheid 

- Pedagogisch en didactisch handelen 

B. De inrichting van het onderwijs 

- De aankleding van het lokaal en de overige ruimtes 

- De materialen 

- De onderwijstijd 

- De ononderbroken leerlijn 

- Leerlingvolgsysteem/rapportage 

- Internationalisering 

- Omgevingsfactoren 

Per kwaliteitseis zijn indicatoren geformuleerd. 

In bijlage 3 is een uitwerking van de andere twee erkende keurmerken (TalenTschool; Cedin: Drietalige 
scholen in Friesland) opgenomen.  
 
In dit project is de Kijkwijzer 2 (voor gevorderde scholen) van EarlyBird als standaard genomen voor 
doorontwikkeling. 
 

3.2 Interviews 

 

In het laatste kwartaal van 2011 zijn diverse interviews gehouden met sleutelinformanten. Uit de interviews 

blijkt dat de kwaliteit van het vvto Engels een actueel onderwerp is. Er worden diverse onderzoeken (o.a. 

stand van zaken Engels, effecten van vvto op het Nederlands, opbrengsten) en pilots uitgevoerd. In bijlage 

4 is een overzicht opgenomen van de geïnterviewde personen. 

 

  

http://www.taalsintrum.nl/trijetalige-skoalle.html
http://www.earlybirdie.nl/index.php?id=215
http://www.taalsintrum.nl/trijetalige-skoalle.html
http://www.taalsintrum.nl/trijetalige-skoalle.html
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Kwaliteit vvto 

 

 

Kwaliteit onderwijs 

3.3 Conclusies voor kwaliteitstandaard: ‘model vvto-huis’ 

 

Uit de interviews en het literatuuronderzoek is geconcludeerd dat onderwijskwaliteit vvto niet op zichzelf te 

bezien valt. De kwaliteit van het reguliere onderwijsproces, zoals aanwezig op school- en klasniveau is 

medebepalend voor de kwaliteit van het vvto. Daarom is in het project het model van het ‘vvto-huis’ 

ontwikkeld. De basis van het vvto-huis wordt gevormd door de kwaliteit van het reguliere onderwijsproces. 

Vraagstukken die hierbij spelen, zijn onder meer: welke visie heeft de school op onderwijs, hoe komt dit tot 

uiting in de lessen, hoe is de didactische capaciteit van de leerkrachten, etcetera.  

 

Vervolgens is bekeken welke specifieke kwaliteitseisen er gesteld moeten worden in het kader van vvto. Dit 

vormt het dak van het huis. Aspecten die hierbij van belang zijn, zijn onder meer de deskundigheid van de 

leerkracht om Engels te spreken, de effectieve leertijd Engels en de wijze waarop het Engels wordt 

gemonitord en planmatig verbeterd. Scholen die voldoen aan het keurmerk vvto hebben dit dak gerealiseerd: 

kwalitatief hoogwaardig onderwijs door een helder onderwijscurriculum, doorlopende leerlijnen, de juiste 

inzet van goede onderwijsmaterialen en goede leerkrachten.  
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4. Ontwikkeling kwaliteitstandaard 

 

Dit hoofdstuk beschrijft op welke wijze de ontwikkeling van de kwaliteitstandaard in het project heeft 

plaatsgevonden.  

 

4.1 Eisen aan ontwikkeling 

 

De kwaliteitstandaard van EarlyBird (Kijkwijzer 2 voor gevorderde scholen) vormt de basis voor de 

doorontwikkeling. De volgende eisen werden gesteld aan de nieuwe kwaliteitstandaard: 

- De kwaliteitstandaard is voorzien van heldere en meetbare indicatoren; 

- De kwaliteitstandaard wordt gekoppeld aan het inspectiekader van het primair onderwijs; 

- De kwaliteitstandaard wordt volledig in de praktijk getest en geëvalueerd. 

 

4.2 Ontwikkeling 

 

Op basis van het inventariserend onderzoek is een nieuwe kwaliteitstandaard ontwikkeld in nauwe 

samenwerking met directieleden en leerkrachten. De hiervoor genoemde factoren zijn hierin opgenomen en 

uitgewerkt. In lijn met het model van het ‘vvto-huis’ is een koppeling gemaakt tussen het inspectiekader van 

het primair onderwijs (basiskwaliteit) en de Kijkwijzer van EarlyBird (kwaliteit van vvto). Voor de punten waar 

de Kijkwijzer nog niet voldeed aan het inspectiekader, zijn aanvullende indicatoren opgesteld.  

 

Er zijn drie aanvullende interviews geweest met directeuren van een vvto-school (zie bijlage 4). Deze 

interviews waren erop gericht om de concept kwaliteitstandaard te bespreken en helder te maken welke 

factoren volgens de directeuren van belang zijn voor de kwaliteit van het vvto. 

 

Vervolgens is er een vergelijking gemaakt met verschillende andere kwaliteitstandaarden, zoals de 

kwaliteitstandaard tto en de landelijke standaard van het Europees Platform.  

 

Afbeelding 2. Input kwaliteitstandaard vvto  
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Cruciale indicatoren en normering 

De standaarden zijn geclusterd per aspect, weergegeven met letters. De standaarden zijn uitgewerkt naar 

een aantal concrete indicatoren waarbij een score toegekend kan worden aan een indicator. Vervolgens zijn 

de in de kwaliteitstandaard opgenomen indicatoren beoordeeld op de mate waarin zij cruciaal zijn en 

voorwaardelijk zijn voor de kwaliteit van vvto. Voor het behalen van een EarlyBird certificaat is het van 

belang om voldoende te scoren op alle cruciale indicatoren. Doordat bij dit project gewerkt wordt met een 

keurmerk, is het van belang dat er uitspraken kunnen worden gedaan wanneer een school voldoet aan de 

standaard. Hiertoe is een normering opgesteld binnen het project, die is getoetst tijdens de audits.  

 

Tijdens diverse projectgroepbijeenkomsten met leerkrachten, schoolleiders en deskundigen op het gebied 

van onderzoek, onderwijsontwikkeling en vvto is de kwaliteitstandaard voorzien van feedback, waarna 

aanpassingen zijn gedaan. De ontwikkelde kwaliteitstandaard vvto is opgenomen in bijlage 5. 

 

 

4.3 Instrumenten 

 

In aanvulling op de kwaliteitstandaard zijn in het project instrumenten ontwikkeld voor de audits. Een 

overzicht van deze instrumenten en hoe de instrumenten kunnen worden ingezet, is opgenomen in bijlage 6. 

 

Handleiding audit vvto Engels 

In de handleiding (zie bijlage 7) staat beschreven hoe de auditprocedure verloopt en op welke punten bij de 

audit gelet moet worden. In de handleiding wordt de visitatieprocedure beschreven aan de hand van drie 

onderdelen: ‘voor de visitatie’, ‘de visitatie’ en ‘na de visitatie’.  

 

Leidraad leerlingen/Leidraad leerkrachten/Leidraad schoolleiding 

De verschillende leidraden (bijlagen 8, 9, 10) kunnen gebruikt worden als een startpunt voor de gesprekken 

die de auditor voert met leerlingen, leerkrachten en de schoolleiding. De leidraad kan aangevuld worden met 

vragen over punten die onduidelijk zijn of vragen oproepen uit de documentenanalyse. Door middel van de 

leidraad kan er meer inzicht verworven worden in hoe leerlingen vvto Engels ervaren.  

 

Observatielijst 

De observatielijst (bijlage 11) kan gebruikt worden als instrument bij de observatie die de auditor uitvoert 

tijdens een bezoek aan een Engelse les. Hierbij wordt aandacht besteed aan drie verschillende onderdelen: 

Engelse taal, didactische aanpak en interactie. Op basis van een tweepuntsschaal (niet waargenomen/ 

waargenomen) kan er op verschillende onderdelen gescoord worden.  

 

(Online) vragenlijst voor leerkrachten 

Bij de bestaande instrumenten werd een instrument gemist waarmee je in korte tijd breed in de school 

informatie kunt vergaren over een aantal belangrijke aspecten van vvto. Denk hierbij aan meer inzicht in de 

hoeveelheid tijd die een leerkracht besteedt aan het Engels, overige activiteiten waarin Engels wordt 

verwerkt, etcetera. Om die reden is in het project een nieuw instrument ontwikkeld: een (online) vragenlijst 

voor leerkrachten (bijlage 12). Via een link kunnen leerkrachten een online vragenlijst invullen, waarna de 

input kan worden gebundeld ten behoeve van een audit of als input voor een ontwikkelingsproces binnen de 

school.  
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5. Pilot 

 

Om de effectiviteit van de kwaliteitstandaard en de bijbehorende instrumenten in de praktijk te kunnen 

toetsen, is een pilot uitgevoerd. Dit gebeurde in de vorm van intercollegiale audits. De pilot is opgedeeld in 

twee delen: de proefaudit en de audits.  

 

5.1 Proefaudit 

 

Tijdens de proefaudit zijn de kwaliteitstandaard en de bijbehorende instrumenten uitvoerig getest. Uit de 

evaluatie van de proefaudit bleek dat de opzet zoals deze gekozen was, volgens de directeuren nog te veel 

leek op een inspectiebezoek. Hier ontstond een discussie over de waarde van een kwaliteitstandaard: als 

puur observerend of waarderend instrument? Op deze discussie wordt in de conclusies en aanbevelingen 

teruggekomen: het is een vraagstuk dat van groot belang is voor de aanpak van vvto in de komende jaren.  

 

De gesprekken met de leerlingen werden als zeer verhelderend ervaren. Ook de vragenlijst wordt als 

waardevol beoordeeld, maar zou nog meer toegespitst kunnen worden tot de kern van de audit. Tot slot 

wordt de suggestie gedaan dat de ontvangende school ook de Kijkwijzer voorafgaand zou moeten invullen, 

als een soort zelfevaluatie-instrument. Naar aanleiding van deze evaluatie zijn de kwaliteitstandaard en 

instrumenten aangepast.  

 

 

5.2 Audits 

 

Na de proefaudit zijn vijf audits uitgevoerd bij vijf verschillende basisscholen. Deze werden de ontvangende 

scholen genoemd. Daarnaast is een aantal directeuren van deze scholen ook opgetreden als auditor. Tot 

slot is er een aantal basisscholen dat enkel de auditor heeft geleverd. Afspraak en uitgangspunt hierbij was 

dat er in principe twee auditoren aanwezig zijn bij een audit en dat de ontvangende school de documenten 

voorafgaand aan de audit aanlevert aan de auditor. In de praktijk bleek het soms niet haalbaar om de audit 

met twee auditoren uit te voeren, er is dan gekozen om de pilot met één auditor uit te voeren. 

 
Werkwijze audit 

Als voorbereiding op de audit vullen alle teamleden een korte vragenlijst in. Tijdens de audit gaat het 

auditteam aan de hand van de indicatoren na of de school voldoet aan de kwaliteitstandaard vvto Engels. De 

voorzitter van het auditteam overlegt met de directeur over het verloop van de dag en de aanvullende 

documenten. Tijdens de audit wordt er een startgesprek gevoerd, er worden lesobservaties gedaan en er 

vinden gesprekken met de directie, leerkrachten en leerlingen plaats. Vervolgens is er een afsluitend 

eindgesprek waarin de bevindingen van de audit worden besproken, er worden aanbevelingen gedaan, 

vragen besproken en de vervolgprocedure wordt besproken.  
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6. Resultaten evaluatieonderzoek 

 

Om te bepalen wat de effecten van de kwaliteitstandaard zijn, is een evaluatieonderzoek uitgevoerd.  

In dit hoofdstuk worden de resultaten van het evaluatieonderzoek gepresenteerd.  

 

 

6.1  Opzet evaluatieonderzoek 

 

De audits hadden twee doelen: enerzijds uitspraken doen over de kwaliteit van de vvto-school en hiervoor 

verbetersuggesties aanreiken en anderzijds evalueren hoe de toepasbaarheid van de kwaliteitstandaard en 

bijbehorende instrumenten in de praktijk worden ervaren. De bevindingen van de audits in de pilot zijn in een 

evaluatieonderzoek in kaart gebracht. Na afloop van elke audit is een evaluatieformulier ingevuld door de 

betreffende auditor(s) en de directeur van de ontvangende school. Het evaluatieformulier is opgebouwd uit 

tien vragen waarvan vijf gesloten vragen en vijf open vragen. De gesloten vragen konden worden gescoord 

op een vijfpuntsschaal van ‘helemaal oneens’ tot ‘helemaal eens’, met als aanvullende categorie ‘weet 

niet/niet van toepassing’. De vragen hebben betrekking op de audit, de verschillende instrumenten, de 

kwaliteitstandaard, de indicatoren en de normering.  

 

 

6.2  Resultaten 

 

Met betrekking tot de audit 

 De directeuren geven aan de audit als bruikbaar, volledig, nuttig en leerzaam te ervaren.  

 De stelling “De audit bood onze school concrete aanknopingspunten voor verbetering” wordt 

beantwoord met: “Neutraal” en “Mee eens”.  

 De directeuren laten de audit in het vervolg liever niet over aan de onderwijsinspectie.  

 De meerderheid van de directeuren stelt dat de audit een goed beeld geeft van de kwaliteit van 

Engels op school.  

 Tenslotte zijn de meningen verdeeld (van niet mee eens tot helemaal mee eens) over of de audit 

hen de kans gaf een andere school verder te helpen.  

 

Met betrekking tot de instrumenten 

Met betrekking tot de verschillende onderzoeksinstrumenten zijn de meningen van de directeuren over het 

algemeen gelijk.  

 De handleiding audit vvtoE wordt als nuttig tot zeer nuttig ervaren.  

 Dit geldt ook voor de vragenlijst van de leerkrachten en de leidraden voor de interviews.  

 Met betrekking tot de observatielijst zijn de directeuren het eens en zij kwalificeren deze van nuttig 

tot zeer nuttig. Aangegeven wordt dat de observatielijst als nuttig wordt ervaren voor de 

standaardisering van de audit.  

 Daarnaast wordt de leerkrachtvragenlijst als een goede leidraad ervaren voor het gesprek met de 

directie en als een goed meetinstrument. 

 De directeuren geven aan dat, doordat de instrumenten in één pakket aangeboden worden, er direct 

mee aan de slag kan worden gegaan. De instrumenten dienen als kapstok voor de gesprekken.  
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Met betrekking tot de kwaliteitstandaard 

 De kwaliteitstandaard wordt door de directeuren als gebruiksvriendelijk ervaren.  

 Ook geven de directeuren aan dat ze de kwaliteitstandaard nuttig en volledig vinden.  

 Zij stellen dat zijzelf en de leerkrachten de kwaliteitstandaard kunnen gebruiken als checklist.  

 Ook beoordelen de directeuren over het algemeen dat de kwaliteitstandaard een goed beeld geeft 

van de kwaliteit van Engels op school.  

 Kritische kanttekening die wordt gemaakt, is dat in de kwaliteitstandaard onder ‘zorg en begeleiding’ 

aspecten staan vermeld, die ook in de gewone zorgstructuur terug te vinden zijn. Deze zouden nog 

meer toegespitst moeten worden op vvto. 

 

Met betrekking tot de cruciale indicatoren 

De directeuren geven aan dat een aantal indicatoren cruciaal en voorwaardelijk is voor de kwaliteit van vvto. 

Zo moet er in elke groep minstens 60 minuten per week besteed worden aan lessen/activiteiten in het 

Engels en moet de leerkracht het juiste voorbeeld geven, zelf goed Engels spreken en Classroom English 

hanteren. Ook is het van belang dat de leerkracht de les zo goed als volledig in het Engels geeft. Daarnaast 

moeten de leerkrachten met regelmaat de vorderingen van de leerlingen op het gebied van kennis en 

vaardigheden van de Engelse taal toetsen. Tot slot is het cruciaal dat de school planmatig werkt aan 

verbeteractiviteiten voor het Engels.  

 

Met betrekking tot de normering 

 De meerderheid van de directeuren is het eens met de gestelde normering voor beginnende scholen 

dat alle cruciale indicatoren voldoende moeten zijn.  

 Ook met de normering voor beginnende scholen dat minimaal 50% van de andere indicatoren 

voldoende moet zijn, is de meerderheid het eens.  

 De directeuren geven aan dat de normering voor gevorderde scholen - alle cruciale indicatoren 

moeten voldoende zijn - passend is.  

 Tot slot zijn de directeuren het eens met de normering voor gevorderde scholen: minimaal 75% van 

de andere indicatoren moet voldoende zijn.  

 Opgemerkt wordt bij de normering dat het maatwerk voor elke school is. Er moeten afspraken 

gemaakt worden over hoe en op welke termijn de cruciale indicatoren behaald moeten worden.  
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7. Conclusies en aanbevelingen 

In dit hoofdstuk worden conclusies geformuleerd op basis van de resultaten van het project (7.1) en worden 

aanbevelingen voor de toekomst beschreven (7.2). 

 

7.1  Conclusies 

 

Terugkijkend op de onderzoeksvragen kunnen de volgende conclusies worden getrokken. 

Onderzoeksvraag 1: Welke factoren zijn van invloed op de kwaliteit van het vvto Engels en aan welke eisen 

moeten deze minimaal voldoen om kwalitatief hoogwaardig vvto te bieden? 

 

In het project is gezocht naar relevante factoren die de kwaliteit van het vvto beïnvloeden. Uit het project 

blijkt dat de kwaliteit van het vvto en het reguliere onderwijsproces veel samenhang vertonen. Dat is de 

reden dat in het project het model van het ‘vvto-huis’ is ontwikkeld. De basis van het vvto-huis wordt 

gevormd door de kwaliteit van het reguliere onderwijsproces. Het gaat hierbij om de visie van de school op 

onderwijs, de didactische kwaliteiten van leerkrachten, etc. Vervolgens is bekeken welke specifieke 

kwaliteitseisen er gesteld moeten worden in het kader van vvto. Dit vormt het dak van het huis. Het gaat 

hierbij om de deskundigheid van leerkrachten om Engels te spreken, de effectieve leertijd Engels en de wijze 

waarop het Engels wordt gemonitord en planmatig verbeterd.  

Samengevat zijn de volgende kwaliteitsfactoren naar voren gekomen:  

1. Zorg voor een heldere visie op het Engelstalig onderwijs. Beschrijf de doelen, leg de visie en 

werkwijze vast in het schoolplan en de schoolgids en maak Engels een geïntegreerd onderdeel van 

het onderwijsprogramma. 

2. Zorg voor een effectieve leertijd voor leerlingen. Begin zo vroeg mogelijk met Engels en realiseer 

minimaal 60 minuten Engels onderwijs per week. Ruim in de hogere leerjaren ook ruimte in voor 

CLIL-projecten (Content and Language Integrated Learning).  

3. Professionaliseer het team: Engelse taalvaardigheid en didactische bekwaamheid zijn van groot 

belang. 

4. Werk aan een ononderbroken leerlijn Engels. Stem de leerdoelen van de leerjaren op elkaar af en 

zorg voor een adequate overdracht aan het einde van ieder schooljaar. Overleg regelmatig met VO-

scholen voor een goede afstemming en draag informatie aan het einde van de schoolperiode over 

aan de scholen voor voortgezet onderwijs. 

5. Steek veel energie in het didactisch handelen van de leerkrachten. Het is belangrijk dat leerkrachten 

zelf goed Engels spreken, leerlingen stimuleren tot het spreken van Engels en positieve feedback 

geven. De leerkrachten differentiëren, zorgen voor afwisselende werkvormen en maken waar 

mogelijk gebruik van digitale leermaterialen. Indien er samengewerkt wordt tussen vakleerkrachten 

en groepsleerkrachten zorgen zij voor een goede onderlinge afstemming.  

6. Monitor de vorderingen van de leerlingen in het Engels. Maak gebruik van toetsen voor Engels en 

neem informatie op in het leerlingvolgsysteem. 

7. Evalueer de resultaten op het gebied van Engels en werk planmatig aan verbeteractiviteiten voor het 

Engels. 

8. Besteed aandacht aan internationalisering. Organiseer of neem deel aan internationale activiteiten 

die de ontwikkeling van het Engels ondersteunen.  



 

 

22 

 

Rapportage kwaliteitstandaard en vvto, oktober 2013 

9. Stimuleer het leren van de leerlingen door de aankleding van de school en het lokaal. Zorg dat de 

leerlingen veelvuldig in aanraking komen met de Engelse taal in woord en beeld.  

10. Geef gezamenlijk met directieleden en leerkrachten vorm aan het vvto en beleef er vooral ook veel 
plezier aan! 

 
Onderzoeksvraag 2: Welke elementen moet een kwaliteitstandaard vvto bevatten en op welke wijze kunnen 
deze elementen geoperationaliseerd worden? 

 

De kwaliteitstandaard moet bovenstaande punten bevatten. In het project is de Kijkwijzer van EarlyBird als 

basis genomen en zijn indicatoren uitgewerkt op een meetbaar, concreet niveau. De kwaliteitstandaard is 

gekoppeld aan het inspectiekader primair onderwijs. Directeuren geven in de evaluatie aan dat zij de 

kwaliteitstandaard als volledig en nuttig beschouwen.  

 

 

7.2 Beschouwing en aanbevelingen 

 

Nader onderzoek naar opbrengsten vvto noodzakelijk 

Kwaliteit leveren betekent leveren wat de klant heeft gevraagd. Sluit het eindresultaat aan bij de eisen en 

wensen van de klant? Leidt het primaire proces tot dit eindresultaat? Evident is dat op deze vragen nog geen 

eenduidig antwoord is te geven als het gaat om vvto. Het eindresultaat van vvto is immers nog niet 

gedefinieerd. Zo lang niet duidelijk is welke opbrengsten het onderwijsproces moet voortbrengen, kan niet 

worden afgeleid wat nodig is om dit eindresultaat beter, sneller of effectiever te bereiken. Het formuleren van 

tussen- en eindopbrengsten van vvto is dus essentieel om gericht te kunnen werken aan 

kwaliteitsverbetering van het vvto. In dit project (deelproject 1: kerndoelen vvto) is een eerste aanzet 

gegeven om realistische eindopbrengsten inzichtelijk te maken, maar nader onderzoek is nodig. 

 

Meer resultaat met hogere kwaliteit mogelijk 

De toegevoegde waarde van vvto Engels is onderwerp van onderzoek. Zijn de resultaten die vvto-leerlingen 

bereiken in groep 8 significant hoger dan de resultaten van leerlingen die alleen EIBO hebben gevolgd? Het 

PPON Engels onderzoek van CITO (Geurts & Hemker, 2013) laat zien dat vvtoE weliswaar leidt tot 

meeropbrengsten in relatie tot EIBO, maar dat die relatief beperkt lijken te zijn. De vraag die kan worden 

gesteld is in hoeverre de betrokken vvto-scholen aan alle cruciale factoren voor kwalitatief goed vvto 

onderwijs voldoen? Uit dit project blijkt dat de opbrengsten en de kwaliteit van het vvto onlosmakelijk met 

elkaar zijn verbonden. Als de kwaliteit goed is, kunnen betere resultaten worden bereikt. In het project was 

het niet mogelijk om verbanden te leggen tussen de kwaliteit die wordt gerealiseerd op de school en de 

resultaten die de leerlingen bereiken met vvto. Het is daarom aan te bevelen om verder onderzoek uit te 

voeren naar de verbanden tussen de onderwijskwaliteit van het vvto en de resultaten die worden geboekt. 

 

Van ontwikkelinstrument naar beoordelend instrument? 

De ervaringen van het werken aan kwaliteitsbeleid laten zien dat scholen de ruimte en tijd moeten krijgen om 

te werken aan ontwikkeling, maar dat het ook belangrijk is om op een bepaald niveau ‘langs de lat’ gelegd te 

worden. In het project is veelvuldig gediscussieerd hoe ver de reikwijdte van het effect van een 

kwaliteitstandaard moet gaan. De kwaliteitstandaard is tot nu toe vaak ingezet als ontwikkelinstrument, 

waarbij scholen de kans krijgen om zich door te ontwikkelen. Maar een keurmerk impliceert dat er 

consequenties worden verbonden aan een te lage onderwijskwaliteit. Een keurmerk met dergelijke 

consequenties bevestigt het belang van een kwaliteitstandaard met heldere indicatoren. Een keurmerk 

impliceert immers dat een school zich wil binden aan kwantitatieve en kwalitatieve eisen en die ook wil 

borgen. Dat vraagt om een gericht en effectief gebruik van de kwaliteitstandaard. In het project is een eerste 
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aanzet gedaan om de kwaliteitstandaard en bijbehorende instrumenten toe te passen, te toetsen en te 

evalueren, maar aanbeveling is om dat in de toekomst nog breder te doen.  

 

Engels integraal onderdeel van het inspectiekader 

Het ‘model van het vvto-huis’ maakt inzichtelijk dat zowel de kwaliteit van het reguliere onderwijsproces als 

de specifieke factoren gericht op het leren van de Engelse taal (het ‘dak’) samen zorgen voor de kwaliteit 

van het vvto. Om meer samenhang aan te brengen en de kwaliteit van het vvto Engels als serieus onderdeel 

te beschouwen dat een serieus kader verdient en nodig heeft, is het aan te bevelen Engels in het 

basisonderwijs ook in de beoordelingen van de onderwijsinspectie mee te nemen.  
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Bijlage 2 – Kijkwijzer 2 van EarlyBird 

 

A. BELEID EN ORGANISATIE 

1 Visie -- - + ++ 

1.1 De visie en de werkwijze van het programma Engels zijn gebaseerd op de 
methodiek van EarlyBird. 

0 0 0 0 

1.2 De visie en de werkwijze zijn vastgelegd in het schoolplan  0 0 0 0 

1.3 De visie en de werkwijze zijn vastgelegd in de schoolgids. 0 0 0 0 

1.4 De visie van de school is zichtbaar in de lessen 0 0 0 0 

1.5 Het Engels is een geïntegreerd onderdeel van het schoolprogramma 0 0 0 0 

1.6 De werkwijze wordt systematisch geëvalueerd en indien nodig 
bijgesteld. 

0 0 0 0 

1.7 Engels is een integraal onderdeel van het taalbeleid van de school 0 0 0 0 

2 Deskundigheid  

 Achtergrondkennis  

2.1 De leerkrachten hebben kennis van taalverwervingsprocessen bij 
kinderen in de verschillende fases van hun basisschoolloopbaan 

0 0 0 0 

2.2 De leerkrachten kennen het verschil tussen lessen Engels en 
lessen in het Engels. 

0 0 0 0 

2.3 De leerkrachten kunnen hun activiteiten plaatsen in het 
taalprogramma van de school. 

 

 Eigen taalvaardigheid  

2.4 De leerkrachten hebben door middel van een cursus gewerkt aan hun 
eigen taalvaardigheid Engels. 

0 0 0 0 

2.5 De leerkrachten hebben zich daarbij toegelegd op het gebruik van 
Engels in de eigen schoolsituatie. 

0 0 0 0 

  De leerkracht is in staat classroom English te gebruiken 

 De leerkrachten zijn in staat om de gehele (taal)les Engels te spreken 

 

 Pedagogisch en didactisch handelen  

2.6 De leerkracht zorgt voor een uitnodigend en veilig werkklimaat voor de 0 0 0 0 
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Engelstalige activiteiten op school. 

  Bewaakt omgangsnormen 

 Bevordert een sfeer van 
onderling wederzijds respect 

 Stimuleert luisteren naar en 
vragen stellen aan elkaar 

 Stimuleert samenwerking 

 

2.7 De leerkracht stimuleert de kinderen om zich in het Engels uit te 
drukken. 

0 0 0 0 

  De leerkracht stelt 
verschillende soorten vragen 

 De leerkracht vraagt door 

 De leerkracht hanteert diverse 
(mondelinge) 
verwerkingsvormen 

 De leerkracht speelt vragen 
en antwoorden door 

 De leerkracht geeft kinderen 
bedenktijd 

 De leerkracht geeft 
hulpmiddelen 

 

2.8 De leerkracht bovenbouw is in staat om (delen van) een vak of project in 
het Engels te onderwijzen 

0 0 0 0 

2.9 De leerkracht zet digitale middelen structureel in 0 0 0 0 

  De computer wordt gebruikt 
om kennis te oefenen 

 De kinderen mogen digitale 
middelen gebruiken bij 
communicatie en presentatie 

 De kinderen mogen op de 
computer zelfstandig 
informatie vergaren 

 

2.10 De leerkracht kan met digitale bronnen omgaan om materiaal te 
selecteren 

0 0 0 0 

2.11 De leerkracht hanteert verschillende leerstijlen. 0 0 0 0 

  Heeft variatie in werkvormen 

 Maakt gebruik van TPR, 
drama, muziek en spellen 

 Biedt visuele ondersteuning  

2.12 De leerkracht kan differentiëren en het EarlyBird programma op maat 
aanbieden 

0 0 0 0 

  Er wordt gevarieerd in 
instructie 

 Er wordt gevarieerd in 
verwerking 

 De leerkracht past het 
taalgebruik aan de leerling aan 

 

2.13 Er is gerichte aandacht voor de aanbieding van de kernwoorden per thema 0 0 0 0 
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B. DE INRICHTING VAN HET ONDERWIJS 

1 De aankleding van het lokaal en de overige ruimtes -- - + ++ 

1.1 De kinderen worden gestimuleerd door de aankleding van het 
lokaal. 

0 0 0 0 

  English corner 
 Wandversiering 

 Materiaal van kinderen op 
prikbord of wanden 

 

2 De materialen  

2.1 Er wordt gebruik gemaakt van Engelstalige lesmaterialen en/of methoden. 0 0 0 0 

2.2 Er is een grote verscheidenheid aan materiaal, dat tijdens de les wordt 
toegepast 

0 0 0 0 

2.3 De methode wordt op een goede en verantwoorde manier ingezet, zodat 
het bijdraagt aan de doelstelling van de leerkracht. 

0 0 0 0 

3 De onderwijstijd  

3.1 In elke groep waarin Engels gegeven wordt, wordt minstens 60 minuten 
per week gereserveerd voor lessen/activiteiten in het Engels. 

0 0 0 0 

  Er worden CLIL projecten gedaan 

 Een (deel van) een vak wordt in het Engels gegeven 

 

3.2 In de hoogste twee groepen worden CLIL-activiteiten verzorgd. 0 0 0 0 

4 De ononderbroken leerlijn  

4.1 De school heeft een ononderbroken leerlijn Engels. 0 0 0 0 

  Voor elk leerjaar zijn 
taaldoelen opgesteld 

 Aan het eind/ begin van het 
schooljaar vindt er overdracht 
plaats 

 Engels maakt deel uit van het 
leerlingvolgsysteem 

 Het aanbod Engels is gericht 
op de methodiek van EarlyBird 

 

5 Leerlingvolgsysteem/Rapportage  

5.1 De leerkracht is in staat om de taalkennis van de leerlingen te beoordelen 
en te evalueren. 

0 0 0 0 

  Methodegebonden toetsen worden gebruikt    

5.2 De vorderingen van de leerlingen worden gemonitord 0 0 0 0 

  Er is sprake van een 
systematische vorm van 
verslaglegging 

 Het leerlingvolgsysteem bevat 
observaties en uitslagen van 
testen en toetsen 
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5.3 De school maakt gebruik van een eindtoets. 0 0 0 0 

  Anglia toets  

5.4 Leraren rapporteren ouders regelmatig over de voortgang van hun kind in 
het vak Engels 

0 0 0 0 

  Engels heeft een plaats op het rapport  

6 Internationalisering  

6.1 De school organiseert internationale activiteiten die de ontwikkeling van 
het Engels ondersteunen. 

0 0 0 0 

  De leerlingen e-mailen met 
buitenlandse leerlingen 

 De school heeft een 
partnerschool/ partnerscholen 
in het buitenland 

 Er vindt een uitwisseling 
plaats 

 Er is contact met een 
buitenlandse school door 
middel van skype 

 

6.2 In de school kan men zowel binnen als buiten de Engelse lessen de 
internationale dimensie waarnemen. 

0 0 0 0 

7 Omgevingsfactoren  

7.1 De school en de omliggende VO-scholen werken samen om de 
doorgaande leerlijn te bewaken. 

0 0 0 0 

  De scholen informeren elkaar 
wederzijds 

 Er is regelmatig overleg 

 De (eindtoets)gegevens 
Engels worden doorgegeven 
aan het VO 

 

7.2 In de Public Relations en marketing van de school wordt EarlyBird 
vermeld. 

0 0 0 0 

  De school vermeldt EarlyBird op de website  

7.3 De school informeert ouders regelmatig over de ontwikkelingen op het 
terrein van “meer, beter en vroeger Engels”. 

0 0 0 0 
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Bijlage 3 - Korte beschrijving erkende keurmerken 

 

1.  TalenTschool 

De Christelijke Hogeschool Ede, de Marnixacademie in Utrecht en de HAN Pabo’s in Nijmegen en Arnhem 

werken samen onder TalenT. Het keurmerk TalenT is bedoeld om scholen die bezig zijn of willen beginnen 

met de implementatie van vroeg Engels een richting te bieden waarin zij zich kunnen ontwikkelen. 

Anderzijds biedt het kwaliteitskeurmerk de zekerheid voor alle direct en indirect betrokkenen dat er op de 

school op een verantwoorde wijze wordt gewerkt aan meertaligheid. Er worden drie fasen en bijbehorende 

keurmerken onderscheiden:  

1. Eind fase 1: keurmerk C – gekwalificeerd 

2. Eind fase 2: keurmerk B – geïntegreerd 

3. Eind fase 3: keurmerk A – gebruikt 

 

De belangrijkste kwaliteitseisen in keurmerk C zijn: 

- De leerkracht voldoet aan het basis kwalificatieniveau B2 van het Europees referentiekader ten 

aanzien van de spreekvaardigheid.  

- De leerkracht spreekt tijdens de lessen of activiteiten Engels.  

- De leerkracht kent en hanteert de didactiek van natuurlijk en speels vreemdetalenonderwijs afgestemd 

op de verwervingsfase van de leerling.  

- De lestijd per groep is minimaal 60 minuten per week. Tijdens deze 60 minuten is de voertaal Engels. 

- De leerkrachten zijn gezamenlijk betrokken bij een vorm van intervisie en/of scholing.  

- De coördinator Vroeg Engels werkt aan een gerichte vorm van kennisdeling intern en extern.  

- De leerkrachten ontwikkelen een gezamenlijke visie op een algehele implementatie van Engels binnen 

het curriculum (max. 15% van de lestijd). 

- Het management van de school heeft een initiërende en stimulerende rol in de ontwikkeling van Vroeg 

Engels. 

 

Bij keurmerk B komen daar een aantal kwaliteitseisen bij: 

- Aantoonbare groei in het aantal minuten ‘onderdompelingstijd’ in het Engels. 

- Er is een doorgaande leerlijn voor het vak Engels waarin onderdelen van het reguliere 

lesprogramma zijn verweven. 

- De leerkrachten zijn betrokken bij de visievorming om te komen tot een andere vorm van 

gezamenlijk leren met kinderen uit andere landen waarbij het Engels de voertaal is.  

 

Bij keurmerk A wordt daaraan toegevoegd: 

- De leerkrachten werken samen met de leerlingen in een (digitale) internationale leeromgeving 

waarin Engels de voertaal is.  

- De coördinator Meertaligheid werkt samen in ‘learning communities’ waarin kennis op het gebied 

van meertaligheid wordt ontwikkeld en gedeeld. De coördinator is betrokken bij recent 

onderzoek en als zodanig betrokken bij het kenniscentrum meertaligheid.  
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2. Cedin: Drietalige scholen in Friesland
3
 

In 2007 is het netwerk drietalige scholen opgericht (3TS). Dit netwerk hanteert een keurmerk, waarin de 

belangrijkste factoren als volgt zijn. 

 

Doelen 

- Het onderwijsaanbod is in overeenstemming met de kerndoelen Nederlands, Engels en Fries en 

duidelijk beschreven in een integraal taalbeleidsplan. Het taalbeleid wordt ieder jaar geëvalueerd 

en indien nodig bijgesteld.  

- De school werkt met de standaardroute vvto van Platform VVTO Nederland. 

- De school heeft, ter voorbereiding op de 3TS-visitatie, klassenconsultaties georganiseerd, 

inclusief een nagesprek met het hele team.  

- De drie talen worden door de hele school heen als vak aangeboden en op de afgesproken tijden 

ook als voertaal bij andere vakken gebruikt.  

- De leerkracht gebruikt de drie talen consequent en doelmatig.  

- Binnen de organisatie functioneren het Nederlands, Fries en Engels, mondeling en schriftelijk in 

de interne en externe communicatie (nieuwsbrief, administratie, schoolkrant, website, enz.). 

- De drie talen, Nederlands, Fries en Engels zijn zichtbaar gemaakt in een meertalige 

leeromgeving (leslokalen, gangen, enz.). 

- Er zijn (voldoende) geschikte lesmaterialen en digitale ingangen aanwezig in de lokalen voor 

Nederlands, Fries en Engels. 

 

Toetsing  

- De school toetst de leerlingen en de leerlingresultaten worden vastgelegd. 

 

Attitude en motivatie 

- Ouders, bestuur en bovenschoolse directie zijn bekend met de 3TS-identiteit van de school. 

- Leerkrachten kunnen de positieve effecten van meertalig onderwijs verwoorden.  

- De school neemt deel aan de jaarlijkse studiemiddagen van het Netwurk Trijetalige Skoallen. 

- Deze 3TS-school is ook stageschool voor de meertalige PABA (1e, 2e, 3e jaar). 

 

Nascholing 

- De school werkt met een nascholingsplan. 

- De school biedt (o.a. via Netwurk 3TS) verschillende nascholingscursussen aan voor 

Nederlandse taal, Fries en Engels. 

- Het nascholingsplan houdt rekening met de competentie-eisen voor leerkrachten van een 3-

talige school.  

- De school heeft een overzicht van de cursussen die in de schoolplanperiode gevolgd zijn.  

 

Doorgaande lijn 

- De school werkt met een doorgaande leerlijn voor de vakken Nederlands, Fries en Engels. 

- Voor een goede doorgaande lijn stemt de school ook af met voorschoolse instellingen en het 

voortgezet onderwijs (zie ook taalbeleidsplan). 

- De leerlingen hebben een goed besef van en beleven plezier aan meertaligheid.  

 

                                                           

 

http://www.taalsintrum.nl/trijetalige-skoalle.html
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Internationalisering 

- De school doet mee aan/oriënteert zich op een internationaliseringsproject. 
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Bijlage 4 – Overzicht geïnterviewde personen 

Interviews met sleutelinformanten 

Organisatie Persoon 

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Mw. A. Kruit, beleidsadviseur 

SLO Mw. drs. A. Thijs 

Driestar Hogeschool Dr. Johan van Wijk, lector Engels 

Anglia Europe en Nederland Dhr. A. Augustijn en Mw. M. Schreppers 

respectievelijk directeur Anglia Europe en adjunct-

directeur EU en projectleider Young Learners 

Europees Platform Dhr. S. Meershoek en Mw. E. Deelder 

Platform vvto Nederland Prof. Dr. R. de Graaff 

 

 

Interviews met scholen 

Organisatie Persoon 

Wolfert van Borselen Dhr. A. Koot, directeur Wolfert Tweetalig en lid van 

de landelijke stuurgroep TTO 

Anna van Rijn College Dhr. L. van Putten, beleidsmedewerker en voorzitter 

landelijke stuurgroep TVMBO 

OBS De Klinker Mevr. M. Vermaas 

De Clipper Mevr. M. Dekker 

De Blieken Mevr. S. van den Berg 

 

  



 

 

34 

 

 

Bijlage 5 - Kwaliteitstandaard vvto Engels 

 
Bij de ontwikkeling van deze kwaliteitstandaard is het kernkader primair onderwijs als kapstok gehanteerd. De indeling van het inspectiekader PO 

is als volgt: 

A. Opbrengsten 

B. Beleid en organisatie (toegevoegd) 

C. Onderwijsleerproces 

D. Zorg en begeleiding 

E. Kwaliteitszorg 

F. Wet-en regelgeving (niet van toepassing) 

 

Kernkader primair 

onderwijs 

Omschrijving 

inspectiekader 

Omschrijving 

kwaliteitstandaard vvto  

Indicator -- - 0 + ++ Essen-

tieel
4
 

A. Opbrengsten          

Kwaliteitsaspect 1 De opbrengsten liggen op 

het niveau dat op grond 

van de kenmerken van de 

leerlingenpopulatie mag 

worden verwacht. 

De taalresultaten Engels 

van de leerlingen aan het 

eind van de basisschool 

liggen ten minste op het 

niveau dat op grond van de 

kenmerken van de 

leerlingen mag worden 

Leerlingen in groep 8 hebben 

minimaal niveau A1 voor luisteren, 

interactie, lezen en begrijpen en 

schrijven. Afhankelijk van 

resultaten onderzoek. 

      

                                                           

4
 In de kwaliteitsstandaard zijn indicatoren opgenomen, waarvan een deel als essentieel gekenmerkt zal worden. Voor het behalen van een EarlyBird certificaat is 

van belang om voldoende te scoren op de essentiële indicatoren.  
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Kernkader primair 

onderwijs 

Omschrijving 

inspectiekader 

Omschrijving 

kwaliteitstandaard vvto  

Indicator -- - 0 + ++ Essen-

tieel
4
 

verwacht.  

  De leerlingen zijn zich 

bewust dat zij functioneren 

in een internationale 

omgeving en de belangrijke 

rol die Engels hierbij speelt. 

       

B. Beleid en organisatie         

 Beleid De school heeft een 

heldere visie op het 

Engelstalig onderwijs.  

De (langetermijn) doelen op het 

gebied van Engelstalig onderwijs 

zijn concreet omschreven.  

      

   Het Engels is een geïntegreerd 

onderdeel van het 

onderwijsprogramma.  

      

   De visie en de werkwijze van het 

Engelstalig onderwijs zijn 

vastgelegd in het schoolplan en 

de schoolgids. 

      

 Internationalisering  De school organiseert 

internationale activiteiten die de 

ontwikkeling van het Engels 

ondersteunen. 

      

 Organisatie Engelstalig onderwijs is 

zodanig georganiseerd dat 

de streefdoelen vvto Engels 

behaald kunnen worden.  

In elke groep wordt minstens 60 

minuten per week besteed aan 

lessen/ activiteiten in het Engels. 

      

   In de groepen 6 t/m 8 is er naast 

het vak Engels ook een uur per 

week ingeruimd voor CLIL-

projecten (Content and Language 

Integrated Learning).  
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Kernkader primair 

onderwijs 

Omschrijving 

inspectiekader 

Omschrijving 

kwaliteitstandaard vvto  

Indicator -- - 0 + ++ Essen-

tieel
4
 

  De school beschikt over 

een deskundig team 

leerkrachten dat in staat is 

om Engels onderwijs te 

verzorgen. 

De leerkrachten bezitten een 

Engelse taalvaardigheid op 

minimaal B2 (voor schrijven B1). 

      

   De leerkrachten bezitten de 

didactische vaardigheden om 

Engels onderwijs te verzorgen.  

      

  De kinderen worden 

gestimuleerd door de 

aankleding van de school 

en het 

lokaal. 

In de school zijn diverse uitingen 

van het Engels zichtbaar (bijv. 

English corner, wandversiering, 

materiaal van kinderen op het 

prikbord). 

      

C. Onderwijsleerproces         

Kwaliteitsaspect 2 De aangeboden 

leerstofinhouden bereiden 

de leerlingen voor op 

vervolgonderwijs en 

samenleving. 

De school heeft een 

ononderbroken leerlijn 

Engels. 

Voor elk leerjaar zijn specifieke 

doelen voor het Engels opgesteld. 

      

   De leerdoelen Engels van de 

opeenvolgende leerjaren zijn op 

elkaar afgestemd. 

      

   Aan het eind/begin van het 

schooljaar vindt er overdracht 

plaats. 

      

  De school verzorgt een 

goede overdracht naar het 

vervolgonderwijs om de 

doorgaande leerlijn te 

bewaken. 

De school neemt actief deel aan 

overleg op het gebied van 

Engelstalig onderwijs met VO-

scholen.  
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Kernkader primair 

onderwijs 

Omschrijving 

inspectiekader 

Omschrijving 

kwaliteitstandaard vvto  

Indicator -- - 0 + ++ Essen-

tieel
4
 

   De school verstrekt concrete 

informatie, o.a. toetsgegevens en 

eventuele bijzonderheden, aan 

afnemende VO-scholen. 

      

Kwaliteitsaspect 3 De leerkracht geven de 

leerlingen voldoende tijd 

om zich het leerstofaanbod 

eigen te maken. 

 De leraar verdeelt de Engelse 

lesstof efficiënt over het 

programma. 

      

   De leerkracht benut 

vakoverschrijdende mogelijkheden 

om de Engelse taal aan te leren. 

      

Kwaliteitsaspect 4 Het schoolklimaat wordt 

gekenmerkt door veiligheid 

en respectvolle 

omgangsvormen.  

De leerkracht zorgt voor 

een uitnodigend en veilig 

leerklimaat
5
 voor de 

Engelstalige activiteiten op 

school. 

De leerkracht geeft het juiste 

voorbeeld, spreekt zelf goed 

Engels en hanteert Classroom 

English. 

      

   De leerkracht stimuleert de 

leerlingen om zich in het Engels 

uit te drukken. 

      

   De leerlingen krijgen voldoende 

spreektijd in het Engels. 

      

   De leerkracht stimuleert luisteren 

naar elkaar en vragen stellen. 

      

   De leerkracht geeft leerlingen 

positieve feedback op het gebruik 

van Engels. 

      

   De leerkracht richt het lokaal       

                                                           

5
 Hierbij worden de basiscompetenties van een leerkracht als voorwaardelijk gesteld. 
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Kernkader primair 

onderwijs 

Omschrijving 

inspectiekader 

Omschrijving 

kwaliteitstandaard vvto  

Indicator -- - 0 + ++ Essen-

tieel
4
 

zodanig in dat leerlingen 

uitgedaagd worden om de Engelse 

taal te gebruiken.  

Kwaliteitsaspect 5 De leerkracht leggen 

duidelijk uit, organiseren de 

onderwijsactiviteit efficiënt 

en houden de leerlingen 

taakbetrokken. 

De leerkracht realiseert een 

taakgerichte werksfeer en 

de leerlingen zijn actief 

betrokken bij de 

onderwijsactiviteiten. 

De leerkracht geeft de les zo goed 

als volledig in het Engels. 

      

   De leerkracht richt zich op het 

verwerven van de 

basiswoordenschat Engels.  

      

   De leerkracht legt de Engelse 

leerstof duidelijk uit. 

      

   De leerkracht verwerkt Engelse 

actuele en culturele voorbeelden 

in de les. 

      

   De leerkracht hanteert 

afwisselende werkvormen 

passend bij de onderwijsbehoefte 

van de leerlingen en de leerdoelen 

van de Engelse les. 

      

   De leerkracht maakt gericht 

gebruik van een diversiteit aan 

(digitale) leermaterialen. 

      

   De groeps- en vakleerkracht 

(native speaker) werken nauw 

samen en stemmen de lesinhoud 

onderling goed af. 

      

Kwaliteitsaspect 6 De leraren stemmen 

aanbod, instructie, 

De leerkracht kan 

differentiëren en het 

De leerkracht legt de Engelse 

lesstof op verschillende manieren 
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Kernkader primair 

onderwijs 

Omschrijving 

inspectiekader 

Omschrijving 

kwaliteitstandaard vvto  

Indicator -- - 0 + ++ Essen-

tieel
4
 

verwerking en onderwijstijd 

af op verschillen in 

ontwikkeling tussen de 

leerlingen. 

programma op maat 

aanbieden. 

uit, houdt rekening met de 

leerstijlen van leerlingen. 

   De leerkracht differentieert naar 

het niveau op het gebied van 

Engels van de leerlingen. 

      

D.  Zorg en begeleiding        

Kwaliteitsaspect 7 De leerkrachten volgen 

systematisch de 

vorderingen van de 

leerlingen.  

De vorderingen van het 

Engels van de leerlingen 

worden gemonitord. 

De leerkrachten toetsen met 

regelmaat de vorderingen van 

leerlingen op het gebied van 

kennis en vaardigheden van de 

Engelse taal. 

      

   De school hanteert genormeerde 

toetsen voor Engels.  

      

   Het leerlingvolgsysteem is actueel 

en bevat observaties en uitslagen 

van testen en toetsen Engels. 

      

   Leerkrachten rapporteren ouders 

periodiek over de voortgang van 

hun kind in het vak Engels. 

      

Kwaliteitsaspect 8 De leerlingen die dat nodig 

blijken te hebben, krijgen 

extra zorg. 

 Leerkrachten signaleren tijdig de 

behoefte aan extra begeleiding bij 

leerlingen op het gebied van 

Engels.  

      

   De school overlegt periodiek over 

de zorgbehoefte van leerlingen op 

het gebied van Engels.  

      

E. Kwaliteitszorg          

Kwaliteitsaspect 9 De school heeft een  De school evalueert regelmatig de       
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Kernkader primair 

onderwijs 

Omschrijving 

inspectiekader 

Omschrijving 

kwaliteitstandaard vvto  

Indicator -- - 0 + ++ Essen-

tieel
4
 

systeem voor 

kwaliteitszorg. 

resultaten Engels van de 

leerlingen. 

   De school evalueert periodiek het 

onderwijsleerproces op het gebied 

van Engels. 

      

   De school werkt planmatig aan 

verbeteractiviteiten voor het 

Engels. 

      

   De school faciliteert bijscholing op 

het gebied van Engels. 

 

      

F. Wet- en regelgeving         
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Bijlage 6 - Overzicht meetinstrumenten 

 
De standaard vvto Engels is in te zetten als zelfevaluatie of als instrument voor een kwaliteitsaudit. De 
volgende instrumenten kunnen worden ingezet om de kwaliteitstandaard te vullen: 
1. Documentanalyse 
2. Vragenlijst leerkrachten 
3. Leidraad voor gesprek met directieleden 
4. Leidraad voor gesprek met leerkrachten 
5. Leidraad voor gesprek met leerlingen 
6. Observatielijst in de klas 
 
In het volgende overzicht wordt aangegeven welke instrumenten kunnen worden ingezet om per indicator 
antwoord te kunnen geven. Meerdere instrumenten kunnen worden ingezet voor dezelfde indicator. 
 

Omschrijving 
kwaliteitstandaard vvto  

 Indicator D
o
c
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m

e
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a
ly

s
e
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s
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A. Opbrengsten         

De taalresultaten Engels 
van de leerlingen aan het 
eind van de basisschool 
liggen ten minste op het 
niveau dat op grond van de 
kenmerken van de 
leerlingen mag worden 
verwacht.  

A1 Leerlingen in groep 8 
hebben het niveau dat 
op grond van de 
kenmerken van de 
leerlingen mag worden 
verwacht. Gemiddeld is 
dat minimaal niveau A1 
voor luisteren, interactie, 
lezen en begrijpen en 
schrijven . Afhankelijk 
van resultaten 
onderzoek. 

x      

De leerlingen zijn zich 
bewust dat zij functioneren 
in een internationale 
omgeving en de belangrijke 
rol die Engels hierbij speelt. 

A2     x x  

B. Beleid en organisatie         

De school heeft een 
heldere visie op het 
Engelstalig onderwijs.  

B1 De (langetermijn) 
doelen op het gebied 
van Engelstalig 
onderwijs zijn concreet 
omschreven.  

x      

B2 Het Engels is een 
geïntegreerd onderdeel 
van het 
onderwijsprogramma.  

x      

B3 De visie en de werkwijze 
van het Engelstalig 

x      
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Omschrijving 
kwaliteitstandaard vvto  

 Indicator D
o
c
u
m

e
n
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n
a
ly

s
e
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e
rlin

g
e

n
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b
s
e
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a
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s
 

onderwijs zijn 
vastgelegd in het 
schoolplan en de 
schoolgids. 

De school besteedt 
aandacht aan 
internationalisering. 

B4 De school organiseert 
internationale activiteiten 
die de ontwikkeling van 
het Engels 
ondersteunen. 

  x x   

Engelstalig onderwijs is 
zodanig georganiseerd dat 
de streefdoelen vvto Engels 
behaald kunnen worden.  

B5 In elke groep wordt 
minstens 60 minuten per 
week besteed aan 
lessen/ activiteiten in het 
Engels. 

x x     

B6 In de groepen 7 en 8 is 
er naast het vak Engels 
ook een uur per week 
ingeruimd voor CLIL-
projecten (Content and 
Language Integrated 
Learning). 

x x  x   

De school beschikt over 
een deskundig team 
leerkrachten dat in staat is 
om Engels onderwijs te 
verzorgen. 

B7 De leerkrachten bezitten 
een adequate 
taalvaardigheid om in 
het Engels 
onderwijsactiviteiten te 
geven 

  x    

B8 De leerkrachten bezitten 
de didactische 
vaardigheden om 
Engels onderwijs te 
verzorgen.  

  x    

De kinderen worden 
gestimuleerd door de 
aankleding van de school 
en het 
lokaal. 

B9 In de school zijn diverse 
uitingen van het Engels 
zichtbaar (bijv. English 
corner, wandversiering, 
materiaal van kinderen 
op het prikbord). 

 x    x 

C. Onderwijsleerproces         

De school heeft een 
ononderbroken leerlijn 
Engels. 

C1 Voor elk leerjaar zijn 
specifieke doelen voor 
het Engels opgesteld. 

x  x    

C2 De leerdoelen Engels 
van de opeenvolgende 
leerjaren zijn op elkaar 
afgestemd. 

  x    

C3 Aan het eind/begin van  x     
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Omschrijving 
kwaliteitstandaard vvto  

 Indicator D
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m
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het schooljaar vindt er 
overdracht plaats. 

De school verzorgt een 
goede overdracht naar het 
vervolgonderwijs om de 
doorgaande leerlijn te 
bewaken. 

C4 De school neemt actief 
deel aan overleg op het 
gebied van Engelstalig 
onderwijs met VO-
scholen.  

  x    

C5 De school verstrekt 
concrete informatie, o.a. 
toetsgegevens en 
eventuele 
bijzonderheden, aan 
afnemende VO-scholen. 

  x    

De leerkracht geeft de 
leerlingen voldoende tijd om 
zich het leerstofaanbod 
eigen te maken.  

C6 De leerkracht verdeelt 
de Engelse lesstof 
efficiënt over het 
programma. 

     x 

C7 De leerkracht benut 
vakoverschrijdende 
mogelijkheden om de 
Engelse taal aan te 
leren. 

 x     

De leerkracht zorgt voor 
een uitnodigend en veilig 
leerklimaat

6
 voor de 

Engelstalige activiteiten op 
school. 

C8 De leerkracht geeft het 
juiste voorbeeld, spreekt 
zelf goed Engels en 
hanteert Classroom 
English. 

     x 

C9 De leerkracht stimuleert 
de leerlingen om zich in 
het Engels uit te 
drukken. 

     x 

C10 De leerlingen krijgen 
voldoende spreektijd in 
het Engels. 

     x 

C11 De leerkracht stimuleert 
luisteren naar elkaar en 
vragen stellen. 

     x 

C12 De leerkracht geeft 
leerlingen positieve 
feedback op het gebruik 
van Engels. 

     x 

C13 De leerkracht richt het 
lokaal zodanig in dat 

     x 

                                                           

6
 Hierbij worden de basiscompetenties van een leerkracht als voorwaardelijk gesteld. 
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Omschrijving 
kwaliteitstandaard vvto  

 Indicator D
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leerlingen uitgedaagd 
worden om de Engelse 
taal te gebruiken.  

De leerkracht realiseert een 
taakgerichte werksfeer en 
de leerlingen zijn actief 
betrokken bij de 
onderwijsactiviteiten. 

C14 De leerkracht geeft de 
les zo goed als volledig 
in het Engels. 

 x    x 

C15 De leerkracht richt zich 
op het verwerven van de 
basiswoordenschat 
Engels.  

     x 

C16 De leerkracht legt de 
Engelse leerstof 
duidelijk uit. 

     x 

C17 De leerkracht verwerkt 
Engelse actuele en 
culturele voorbeelden in 
de les. 

     x 

C18 De leerkracht hanteert 
afwisselende 
werkvormen passend bij 
de onderwijsbehoefte 
van de leerlingen en de 
leerdoelen van de 
Engelse les. 

 x  x  x 

C19 De leerkracht maakt 
gericht gebruik van een 
diversiteit aan (digitale) 
leermaterialen. 

 x    x 

C20 De groeps- en 
vakleerkracht (native 
speaker) werken nauw 
samen en stemmen de 
lesinhoud onderling 
goed af. 

 x  x   

De leerkracht kan 
differentiëren en het 
programma op maat 
aanbieden. 

C21 De leerkracht legt de 
Engelse lesstof op 
verschillende manieren 
uit, houdt rekening met 
de leerstijlen van 
leerlingen. 

   x  x 

C22 De leerkracht 
differentieert naar het 
niveau op het gebied 
van Engels van de 
leerlingen. 

   x  x 

D. Zorg en begeleiding         

De vorderingen van het D1 De leerkrachten toetsen x  x    
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Omschrijving 
kwaliteitstandaard vvto  
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Engels van de leerlingen 
worden gemonitord. 

met regelmaat de 
vorderingen van 
leerlingen op het gebied 
van kennis en 
vaardigheden van de 
Engelse taal. 

D2 De school hanteert 
genormeerde toetsen 
voor Engels.  

  x    

D3 Het leerlingvolgsysteem 
is actueel en bevat 
observaties en uitslagen 
van testen en toetsen 
Engels. 

  x    

D4 Leerkrachten 
rapporteren ouders 
periodiek over de 
voortgang van hun kind 
in het vak Engels. 

  x x   

D5 Leerkrachten signaleren 
tijdig de behoefte aan 
extra begeleiding bij 
leerlingen op het gebied 
van Engels.  
 

  x x   

D6 De school overlegt 
periodiek over de 
zorgbehoefte van 
leerlingen op het gebied 
van Engels.  

  x    

E. Kwaliteitszorg         

De school heeft een 
systeem voor 
kwaliteitszorg. 

E1 De school evalueert 
regelmatig de resultaten 
Engels van de 
leerlingen. 

x  x    

E2 De school evalueert 
periodiek het 
onderwijsleerproces op 
het gebied van Engels. 

x  x    

E3 De school werkt 
planmatig aan 
verbeteractiviteiten voor 
het Engels. 

x  x    

E4 De school faciliteert 
bijscholing op het 
gebied van Engels. 
 

x  x    
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Bijlage 7 - Handleiding audit vvto Engels  

 

EarlyBird scholen 

Februari 2013 

 

1. Inleiding 

Engels op de basisschool is volop in ontwikkeling. Met de kwaliteitstandaard vvto Engels en de audit willen 

we de kwaliteit van het Engels op de basisschool in Nederland bewaken en bevorderen. De audit is zo 

opgezet dat uw school leert en geïnspireerd wordt.  

 

Voor de audit onderscheiden we twee doelgroepen: 

 Scholen die nog niet het predikaat EarlyBird hebben, maar dit willen bereiken, hierna beginnende 

scholen genoemd. 

 Scholen die inmiddels het predikaat EarlyBird-school hebben, hierna gevorderde scholen genoemd. 

 

2. Uitleg auditprocedure 

Voor de audit 

 Een medewerker van EarlyBird belt uw school en spreekt met u een datum voor de audit af. U krijgt 

daarna een schriftelijke bevestiging van de afgesproken datum en de kwaliteitstandaard 

toegestuurd, zodat u weet wat u kan verwachten. 

 Voor de audit wordt er een team samengesteld. De auditors hebben een training gevolgd voor het 

visiteren van vvto Engels. Auditors kunnen zowel directeuren zijn als (senior-)leraren of leden van 

EarlyBird. Eén van de auditors is de voorzitter. Dit is de persoon waar u het meeste contact mee zult 

hebben. 

 Als voorbereiding op de audit vullen alle teamleden een korte vragenlijst in. 

 Uiterlijk 4 weken voor de audit stuurt u de volgende documenten op aan EarlyBird: 

o Een samenvatting van de ingevulde vragenlijsten. 

o De schoolgids 

o Het schoolplan 

o Andere relevante informatie over Engels, naar uw eigen inschatting samen te stellen. 

 Daarna overlegt EarlyBird telefonisch met u en stelt samen met u de dagindeling voor de  

dag op. 

 

De audit 

 Tijdens de audit gaat het auditteam aan de hand van de indicatoren na of uw school voldoet aan de 

kwaliteitstandaard vvto Engels.  

 De voorzitter overlegt met u over het verloop van de dag. Alle aanvullende documenten liggen 

tijdens de audit ter inzage op school. 

 Tijdens de audit laat u zien waar u als school over Engels trots op bent.  

 Tijdens de audit zorgt u ervoor dat het auditteam volgens het opgestelde rooster de school kan 

bezoeken. In het rooster zijn in ieder geval de volgende onderdelen opgenomen: startgesprek, 

lesobservaties, gesprek met directie, gesprek met leerkrachten, gesprek met leerlingen, 

eindgesprek. Als het nodig is, kan er van het opgestelde rooster afgeweken worden. 

 Aan het eind van een auditdag vindt er een eindgesprek plaats tussen het auditteam en de directie 

van de school. In het slotgesprek komen de volgende onderwerpen aan bod: 

o de bevindingen van de audit; 
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o aanbevelingen; 

o gelegenheid voor vragen; 

o vervolgprocedure. 

 

Na de audit 

 Uiterlijk 3 werkweken na de audit krijgt u het auditverslag digitaal toegestuurd, ondertekend door de 

voorzitter.  

 U krijgt de gelegenheid om aan te geven of er onjuistheden in het auditverslag aanwezig zijn en er 

een reactie op te geven. U wordt ook uitgenodigd aan te geven wat u met de aanbevelingen gaat 

doen.  

 De voorzitter voegt het auditverslag en de reactie samen (binnen zes werkweken na de audit) en 

bericht de school. 

 

3. Waar kijken we naar? 

Bij de audit gebruiken we de kwaliteitstandaard vvto Engels als uitgangspunt. Deze vindt u de bijlage.  

 

In de audit staan de volgende elementen centraal: 

 Een doorlopende leerlijn voor Engels; 

 Voldoende tijd aan lessen/activiteiten in het Engels (minstens 60 minuten); 

 De leerkracht geeft het juiste voorbeeld; 

 De les wordt zo goed als volledig in het Engels gegeven; 

 De vorderingen van de leerlingen worden regelmatig getoetst.  

 

4. Beoordeling 

 

Voor beginnende scholen  

In de kwaliteitstandaard is onderscheid gemaakt tussen cruciale EarlyBird indicatoren en andere indicatoren. 

Voor het toekennen van het EarlyBird predikaat hanteren wij de volgende grens: 

 De cruciale indicatoren voldoende of hoger 

 Minimaal 50% van de andere indicatoren voldoende of hoger 

 

Voor gevorderde scholen  

In de kwaliteitstandaard is onderscheid gemaakt tussen cruciale EarlyBird indicatoren en andere indicatoren. 

Voor scholen die het EarlyBird predikaat bezitten en na vier jaar gevisiteerd worden, hanteren wij de 

volgende grens: 

 De cruciale indicatoren voldoende of hoger 

 Minimaal 75% van de andere indicatoren voldoende of hoger 

 

Bijlage Kwaliteitstandaard 

Bijlage Overzicht van meetinstrumenten 

  



 

 

Bijlage 8 - Interviewleidraad leerkrachten 

 

Deze leidraad is een startpunt voor de gesprekken. Daarnaast is het goed om in te gaan op punten die 

onduidelijk zijn of vragen oproepen uit de documentanalyse. Deze leidraad is bedoeld om meer inzicht te 

krijgen hoe vvto Engels is georganiseerd. 

 

 Hoe ervaart u de lessen Engels in uw klas? Vinden de leerlingen het leuk, moeilijk, interessant?  

 

 Voelt u zich voldoende toegerust om Engels te geven? 

 

 Welke elementen gebruikt u uit de methode? 

 

 Geven jullie in de groepen 7 en 8 naast het vak Engels andere onderwijsactiviteiten in het Engels ? Hoe 

is dat vormgegeven? 

 

 Heeft u regelmatig overleg over Engels? Bijv. met de coördinator? 

 

 Hoe houdt u de ouders op de hoogte van de voortgang in het vak Engels? 

 

 Hoe stelt u binnen de groep vast wat de behoefte is aan extra begeleiding op het gebied van Engels?  

 

 Hoe krijgen leerlingen die dat voor Engels nodig hebben extra begeleiding? 

 

 Hoe houdt u rekening met de verschillen van leerlingen op het gebied van Engels? Hoe differentieert u 

binnen een les? 

 

 Heeft u op dit moment behoefte aan bijscholing op het gebied van vvto Engels? Hoe kan u zich 

verbeteren en wat is daarvoor nodig? 

 

 Organiseert u internationale activiteiten die de ontwikkeling van Engels ondersteunen? Denk aan: 

samenwerkingsprojecten met scholen in het buitenland, uitwisseling met buitenlandse leerlingen, e-

mailen met buitenlandse leerlingen, projecten waarbij gebruikt gemaakt wordt van Engelstalige bronnen 

 

 Wilt u nog andere onderwerpen bespreken? 

 

Indien de leerkracht de geobserveerde les heeft gegeven:  

 

 Waarom hebt u gekozen voor de opzet van de gegeven les? 

 

 Hoe verliep de les? Wat vond u goed en minder goed gaan? 
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Bijlage 9 - Interviewleidraad leerlingen 

 

Deze leidraad is een startpunt voor de gesprekken. Daarnaast is het goed om in te gaan op punten die 

onduidelijk zijn of vragen oproepen uit de documentanalyse. Deze leidraad is bedoeld om meer inzicht te 

krijgen hoe de leerlingen vvto Engels ervaren. 

 

 Wat vinden jullie van de lessen Engels? 

 Hoe vinden jullie dat de leerkracht de lessen Engels geeft? 

 Hebben jullie plezier in het Engels? 

 Is Engels makkelijk of moeilijk? 

 Vinden jullie het belangrijk om Engels te leren? Waarom? Denken jullie Engels later nodig te hebben? 

 Hoe vaak hebben jullie Engels? Komt Engels ook terug in andere vakken of bij projecten? 

 Is er aandacht voor de betere leerlingen in de klas en voor degenen die het Engels wat moeilijker 

vinden? Hoe doet de leerkracht dat dan? 

 Doen jullie wel eens mee aan internationale activiteiten? Denk aan: samenwerkingsprojecten met 

scholen in het buitenland, uitwisseling met buitenlandse leerlingen, e-mailen met buitenlandse 

leerlingen, projecten waarbij gebruikt gemaakt wordt van Engelstalige bronnen 

 

 Wat zou volgens jullie beter kunnen in de Engelse lessen? 

 Wat willen jullie nog bespreken? 
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Bijlage 10 - Interviewleidraad schoolleiding 

 

Deze leidraad is een startpunt voor de gesprekken. Daarnaast is het goed om in te gaan op punten die 

onduidelijk zijn of vragen oproepen uit de documentanalyse. Deze leidraad is bedoeld om meer inzicht te 

krijgen hoe op uw school vvto Engels is georganiseerd. 

 

 

Beleid en organisatie 

 

 Wat is de visie van de school op het Engels? 

 Welke plaats neemt Engels in het onderwijsprogramma in? 

 Hoe is het rooster voor Engelstalige activiteiten? Welke ontwikkelingen in het rooster waren er en welke 

plannen zijn er voor de komende periode? 

 In hoeverre organiseert de school of neemt deel aan internationale activiteiten die de ontwikkeling van 

Engels ondersteunen? Denk aan: samenwerkingsprojecten met scholen in het buitenland, uitwisseling 

met buitenlandse leerlingen, e-mailen met buitenlandse leerlingen, projecten waarbij gebruikt gemaakt 

wordt van Engelstalige bronnen 

 

 Heeft de school een ononderbroken leerlijn voor Engels? 

 

 Hoe houdt uw school rekening met de verschillen van leerlingen op het gebied van Engels? 

 

 Hoe worden de leerlinggegevens van Engels overgedragen aan het voortgezet onderwijs?  

 

 Wordt er overlegd met het voortgezet onderwijs op het gebied van Engels (bijv. om een doorlopende 

leerlijn te bevorderen)? Zo ja, op welke wijze gebeurt dat? 

 

 

Zorg en begeleiding 

 

 Hoe worden de prestaties van leerlingen in de Engelse taal gemeten in groep 5 of hoger?  

 

 Zijn de uitslagen van testen, toetsen Engels en observaties terug te vinden in het leerlingvolgsysteem?  

 

 Hoe zijn ouders op de hoogte van de voortgang van hun kind met Engels? 

 

 Hoe stelt uw school vast wat de behoefte is aan extra begeleiding op het gebied van Engels?  

 

 Hoe krijgen leerlingen die dat voor Engels nodig hebben extra begeleiding?  
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Kwaliteitszorg 

 

 Evalueert u met het team regelmatig de resultaten en het onderwijsleerproces voor het Engels?  

 

 Is er een verbeterplan geformuleerd voor Engels? Wat staat daarin? 

 

 Wat heeft de school nodig om zijn plannen te verwezenlijken? 

 

 Is er een scholingsplan waarin bijscholing op het gebied van Engels is opgenomen?  

 

 Zijn er leerkrachten op uw school die in het afgelopen vier jaar een cursus/training gevolgd op het 

gebied van vvto Engels? Zo ja, welke cursus(sen) betreft dat? 

 

 Is er bij de leerkrachten op dit moment behoefte aan bijscholing op het gebied van vvto Engels? 

 Wat wilt u verder nog bespreken? 
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Bijlage 11 - Observatielijst 

 
Datum Leerkracht 

 

School 
 

Groep 

 

 Engelse taal Niet 
waargenomen 

Waargenomen 

1 De leerkracht geeft het juiste voorbeeld, spreekt zelf 
goed Engels en hanteert Classroom English. 

  

2 De leerkracht stimuleert de leerlingen om zich in het 
Engels uit te drukken. 

  

3 De leerlingen krijgen voldoende spreektijd in het 
Engels. 

  

4 De leerkracht creëert een zintuiglijk rijke omgeving 
(afbeeldingen, muziek, e.d.) zodanig dat leerlingen 
uitgedaagd worden om de Engelse taal te gebruiken.  

  

5 De leerkracht geeft de les zo goed als volledig in het 
Engels. 

  

6 De leerkracht richt zich op het verwerven van de 
basiswoordenschat Engels.  

  

 Didactische aanpak   

7 De leerkracht verdeelt de leerstof efficiënt over de 
les. 

  

8 De leerkracht legt het Engels duidelijk uit.   

9 De leerkracht verwerkt Engelse actuele en culturele 
voorbeelden in de les. 

  

10 De leerkracht hanteert afwisselende werkvormen 
passend bij de onderwijsbehoefte van de leerlingen 
en de leerdoelen van de Engelse les. 

  

11 De leerkracht maakt gericht gebruik van een diversiteit 
aan (digitale) leermaterialen. 

  

12 De leerkracht hanteert een duidelijke structuur in de 
les. 

  

13 Het doel van de les is duidelijk.   

 Interactie   

14 De leerkracht stimuleert luisteren naar elkaar en 
vragen stellen. 

  

15 De leerkracht geeft leerlingen positieve feedback op 
het gebruik van Engels. 

  

16 De leerkracht legt het Engels op verschillende 
manieren uit, houdt rekening met de leerstijlen van 
leerlingen. 

  

17 De leerkracht differentieert naar het niveau op het 
gebied van Engels van de leerlingen. 
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Bijlage 12 - Vragenlijst leerkrachten 

Deze vragenlijst is bedoeld om meer inzicht te krijgen hoe vvto Engels op uw school is georganiseerd. U vult 

deze vragen in voor uw eigen groep. 

 

Datum  

School  

Groep  

Leerkracht  

 

1. Wie verzorgt in uw groep de Engelse lessen? 

 De Engelse lessen geef ik helemaal zelf. 

 De Engelse lessen worden gegeven door een andere groepsleerkracht. 

 Een vakleerkracht (‘native speaker’) geeft de lessen Engels.  

 De Engelse lessen worden door mij in combinatie met een vakleerkracht (‘native speaker’) 

gegeven. 

 

Vraag 2 alleen invullen als u de Engelse lessen niet (helemaal) zelf geeft. 

2. Hoe werkt u samen met de vakleerkracht (‘native speaker’) en/of andere groepsleerkracht die de 

Engelse lessen voor uw groep (deels) verzorgt? Meerdere antwoorden mogelijk. 

 Ik woon de Engelse lessen bij. 

 Ik stem regelmatig in een gesprek af over het Engels met de vakleerkracht/groepsleerkracht.  

 Ik stem de inhoud van mijn lessen af op de inhoud van de Engelse lessen, die een ander geeft. 

 Ik werk weinig of niet samen met degene die Engels geeft. 

 Anders, namelijk ………..…..….. 

 

Vraag 3 alleen invullen als u zelf (deels) de Engelse lessen verzorgt 

3. Hoeveel procent van de Engelse les wordt Engels gemiddeld als voertaal gebruikt?  

 <25% 

 25-50% 

 50-75% 

 >75% 

 100% 

 

Vraag 4 alleen invullen als u zelf (deels) de Engelse lessen verzorgt 

4. Welke werkvormen hanteert u over het algemeen tijdens de Engelse lessen? Meerdere antwoorden 

mogelijk. 

 Klassikaal 

 In tweetallen 

 Groepjes   

 Individueel 

 Presentaties van leerlingen 

 Rollenspel 

 Werken achter de computer 

 Anders, namelijk ………………….  
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Vraag 5 alleen invullen als u zelf (deels) de Engelse lessen verzorgt 

5. Welke andere (digitale) Engelse leermiddelen zet u tijdens de Engelse lessen in naast de Engelse 

methode?  

 Engelstalig beeld- en geluidsmateriaal (radio, tv, cd, dvd, internet) 

 Engels tekstmateriaal (krant, tijdschrift, leesboeken, internet) 

 Anders, namelijk………………….. 

 Geen, ik gebruik uitsluitend de Engelse methode 

 

6. Hoeveel tijd wordt er gemiddeld per week aan Engelse les in uw groep besteed? 

 < 60 minuten 

 60-120 minuten 

 > 120 minuten 

 

Vraag 7 alleen invullen als u lesgeeft aan groep 6-8 

7. Hoeveel tijd besteedt u aan Engels in uw andere onderwijsactiviteiten (naast de lessen Engels)? 

 Geen 

 < 60 minuten 

 60-120 minuten 

 > 120 minuten 

 

Vraag 8 alleen invullen als u lesgeeft aan groep 6-8 

8. In welke andere onderwijsactiviteiten wordt in uw groep aandacht besteed aan Engels (door u zelf, 

een vakleerkracht of andere groepsleerkracht)? Meerdere antwoorden mogelijk.  

 Techniek 

 Muziek 

 Aardrijkskunde 

 Gym 

 CLIL-projecten 

 Toneel 

 Anders, namelijk ………..…..….. 

 

9. Zijn er in uw eigen klaslokaal uitingen van het Engels zichtbaar (bijv. English corner, wandversiering, 

materiaal van kinderen op het prikbord)?  

 Ja, namelijk ………..…..…..  

 Nee  

 

10. Hoe heeft u de informatie over de vorderingen van uw vorige groep leerlingen op het gebied van 

Engels overgedragen aan hun nieuwe groepsleerkracht? Meerdere antwoorden mogelijk. 

 Er heeft geen overdracht plaatsgevonden 

 Mondeling verslag 

 Schriftelijk verslag 

 Op basis van de rapportcijfers 

 Anders, namelijk …………………. 

 

 

 

 


