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Kijk voor meer informatie op www.nuffic.nl/vvto
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Vroeg vreemdetalenonderwijs op jouw school
Misschien heb je erover gehoord en wil je
er meer over weten. Of misschien ben je
er al uit en wil je het graag invoeren op
je school: vroeg vreemdetalenonderwijs.
Oftewel: vreemdetalenonderwijs aan
leerlingen vanaf groep 1.
In deze brochure vind je antwoord op
vragen als: Wat houdt vroeg vreemdetalenonderwijs precies in, en wat is het
nut ervan? Wat komt er allemaal bij
kijken? En hoe zorg je ervoor dat het
een succes wordt?

Bij vroeg vreemdetalenonderwijs gaat
het meestal om Engels. Maar ook als
je les in het Duits, Frans of Spaans wilt
geven, vind je in deze brochure nuttige
informatie en tips.
Heb je na het lezen van deze brochure
nog vragen? Neem dan contact met ons
op via vvto@nuffic.nl of 070 4260 260.

Feiten en cijfers
Zo’n 1.400 basisscholen bieden
vroeg vreemdetalenonderwijs aan,
en dit aantal groeit gestaag. Bijna
90% van deze scholen biedt Engels
aan, vooral omdat het de belangrijkste wereldtaal is. In 1994 startte
de eerste basisschool met het aanbieden van Engels vanaf groep 1.
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Vroeg vreemdetalenonderwijs: wat en waarom
Bij vroeg vreemdetalenonderwijs (vvto)
krijgen alle leerlingen van groep 1 t/m 8
tussen de 60 en 225 minuten per week les
in een andere taal. De leerkracht spreekt
daarbij bijvoorbeeld Engels, en de leerlingen leren dat ook te doen.
De kracht van vvto is dat leerlingen de
taal leren zonder er expliciet mee bezig
te zijn. Ze volgen dan een reeks lessen
over een onderwerp of een ander vak in
het Engels. Dit noemen we Content and
Language Integrated Learning (CLIL).
Een belangrijk speerpunt van vvto is
internationalisering. Door Engels te
leren, kunnen leerlingen communiceren
met leeftijdsgenootjes in het buitenland. Maar ze leren ook internationale
vaardigheden. Het bereidt ze voor om te
leven, leren en werken in onze diverse en
internationale samenleving.

4

Voordelen voor school
n Je werkt aan talentontwikkeling:
je haalt het beste uit je leerlingen.
n Je kunt een internationale dimensie
toevoegen aan je curriculum. Het
verbetert je onderwijs inhoudelijk,
biedt meer uitdaging en is goed voor
de ontwikkeling van leerkrachten.
n Je krijgt een duidelijk profiel als
school. Dit trekt nieuwe leerlingen
aan, zo is bewezen.

Geen negatieve effecten voor het
Nederlands
Onderzoek toont aan dat er geen
negatieve effecten zijn voor het
Nederlands van de leerlingen als
15% van de onderwijstijd les wordt
gegeven in het Engels of Duits.
Leerlingen, ouders, leerkrachten en
schoolleiders zijn er enthousiast
over. Bovendien is deze vorm van
onderwijs effectief. De taal wordt
op een natuurlijke manier aangeleerd zonder dat er tijd verloren
gaat voor andere vakken.
Staatssecretaris Dekker (juli 2013)

Voordelen voor leerlingen
n Ze worden communicatief vaardiger
en gaan beter voorbereid naar het
voortgezet onderwijs. Dit is belangrijk, want Engels is een kernvak in het
voortgezet onderwijs, samen met wiskunde en Nederlands. Dat wil zeggen
dat je bij het eindexamen voor slechts
1 van deze vakken een 5 mag halen.
n Ze krijgen een bredere blik op de
wereld, doordat ze op jonge leeftijd
kennismaken met de internationale
en diverse samenleving. Dat helpt
ze om goed in die samenleving te
functioneren.

Toen wij besloten met vroeg Engels
te starten, sloeg dat bij de ouders
in als een bom: zij waren razend
enthousiast. Tijdens m’n intakegesprekken is het Engels een belangrijk gespreksonderdeel en ik leid de
toekomstige ouders ook het liefst
rond als er Engels in de klassen
gegeven wordt. Ik vraag altijd aan
de ouders waarom zij voor onze
school kiezen. Het argument dat
ik vaak terug hoor, is het aanbieden van vroeg Engels. We zijn als
basisschool flink gegroeid. Een
groot deel van de toename van het
aantal leerlingen is daaraan te
danken.
Piet van Genderen, directeur
OBS De Phoenix, Rozenburg

Een traject van 3 tot 4 jaar
Vroeg vreemdetalenonderwijs voer je
niet in 1 keer in, maar in fases. Het is
belangrijk om het goed te doen. Je
belooft ouders en leerlingen namelijk
een bijzonder onderwijsconcept met
uitstekende resultaten.
Daar is een goede voorbereiding voor
nodig. De ervaring leert dat je er als
school 3 tot 4 jaar over doet om aan
de landelijke standaard voor vvto te
voldoen.
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De 3 pijlers van vvto
Vroeg vreemdetalenonderwijs rust op
3 pijlers:
n natuurlijke taalverwerving
n Content and Language Integrated
Learning (CLIL)
n internationalisering

1. Natuurlijke taalverwerving
Je moedertaal leer je op een natuurlijke
manier. Door de taal heel veel om je heen
te horen en door interactie en feedback
krijg je de taal onder de knie. Vroeg
vreemdetalenonderwijs is ook gebaseerd
op deze vorm van leren. Doordat Engels
de voertaal is in de les, leren de leerlingen de taal indirect.
De nadruk ligt op het luisteren, begrijpen en spreken van de vreemde taal.
Leerlingen bouwen hun woordenschat
systematisch op via liedjes, rijm, chants,
spel, drama, verhalen en Total Physical
Response (TPR). Pas halverwege groep
4 komt daar lezen bij, en nog later ook
schrijven.
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Het belangrijkste doel van internationaliseren is kinderen de houding
mee te geven dat ze zich overal ter
wereld thuis kunnen voelen, dat ze
zich een plekje weten te verwerven.
Door internationalisering worden
kinderen in contact gebracht met
kinderen in andere landen. Het is
belangrijk voor het kweken van
wederzijds begrip en het vinden
van raakvlakken.
Paul Groot, directeur Enschedese
Schoolvereniging

2. Content and Language Integrated
Learning (CLIL)
Bij CLIL breid je de geleerde taalvaardigheid uit in andere vakken. Ook bij
CLIL-lessen is de voertaal Engels. Het
bijzondere is dat de focus hierbij op 2
vlakken ligt: het vak zelf (Content) en het
leren van de taal (Language).
De belangrijkste kenmerken van CLIL:
n Het aanbod bestaat uit verschillende
lessen rond een thema, aansluitend
bij de kerndoelen van het basisonderwijs.
n Er wordt voortgebouwd op de Engelse
kennis en vaardigheden die de leerlingen al hebben. Het niveau van Engels
is daarbij hoger en uitdagender (n+1).

n

Activerende werkvormen staan
centraal, zoals coöperatief leren.
Op die manier is er veel interactie
in de vreemde taal.

3. Internationalisering
Vvto is een middel om samen met de
leerlingen ‘over grenzen heen te kijken’.
Als leerlingen een vreemde taal beheersen, kunnen ze communiceren en samenwerken met leeftijdsgenootjes in het
buitenland. Zo leren ze veel over andere
culturen en gewoonten, en verbreden ze
hun blik.
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Landelijke standaard
en kwaliteitskeurmerk
‘Would you tell me please, which way I ought to go from here?’, said Alice.
‘That depends a good deal on where you want to get to’, said the cat.
Uit: Alice in Wonderland, Lewis Caroll
Je mag als school zelf bepalen hoe je
vroeg vreemdetalenonderwijs vormgeeft. Voor het basisonderwijs zijn er
op hoofdlijnen kerndoelen voor Engels
vastgesteld. Om de kwaliteit van vvto
Engels te garanderen, is er een landelijke
standaard ontwikkeld.

Wat staat er in de landelijke
standaard vvto Engels?
De standaard beschrijft aan welke voorwaarden je als school moet voldoen om
kwalitatief goed vvto Engels te geven:
1. Alle groepen krijgen minimaal
60 minuten per week les in het Engels.

Er is een significant effect van het
aantal minuten Engelse les per
week: leerlingen met 60 minuten
of minder Engels per week scoren
aanzienlijk lager voor Engels dan
leerlingen die per week meer dan
60 minuten les in het Engels krijgen.
Uit: Foreign Languages in Primary
School Project, november 2012
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2. Er is een goede doorgaande leerlijn
op de school.
3. De leerkrachten zijn goed geschoold
in de vakdidactiek en beheersen het
Engels goed. Hun taalvaardigheid
op het gebied van luisteren, spreken
en lezen ligt op ten minste niveau B2.
Voor schrijven volstaat niveau B1.

Effective instruction is critical if the
extra time and early start are to be
advantageous. Quality instruction
may be more important than time
and age of learning alone.
Uit: Is early second language
learning really better?,
Fred Genesee, januari 2014

4. Naast het vak Engels werkt de
school met Content and Language
Integrated Learning (CLIL).
5. Elke leerling doet mee aan internationale activiteiten.
6. De kwaliteitszorg van vvto is opgenomen in het meerjaren-taalbeleidsplan
van de school.

Vvto-keurmerk
Als basisschool kun je een kwaliteitskeurmerk behalen. Een school wordt
hiervoor 2 keer gevisiteerd. Wij adviseren
om het 1e bezoek ongeveer 1 jaar na
invoering van vvto aan te vragen. Het 2e
bezoek is meestal na 3 of 4 jaar. Dit is de
tijd die een school gemiddeld nodig heeft
om aan de landelijke standaard vvto te
voldoen.
Nuffic erkent 3 kwaliteitskeurmerken:
n Drietalige scholen in Friesland (Cedin)
n TalenT (Christelijke Hogeschool Ede,
Marnix Academie en Hogeschool
Arnhem Nijmegen, Hogeschool de
Kempel, Fontys Hogeschool)
n EarlyBird

Landelijk netwerk vvto
Je kunt je als school ook aansluiten
bij het landelijk netwerk vvto. De
stuurgroep van dit netwerk bestaat
uit 5 schooldirecteuren en houdt
zich, onder leiding van Nuffic, onder
meer bezig met het landelijke beleid voor vvto. De stuurgroep komt
minimaal 2 keer per jaar bijeen.
Als lid van het netwerk kun je
deelnemen aan de halfjaarlijkse
inspiratiebijeenkomsten. De inhoud
van de bijeenkomsten verschilt
per keer, maar de opzet is altijd
hetzelfde: het bespreken van
ontwikkelingen en onderzoeksresultaten, en het delen van
ervaringen en good practices.
Daarnaast is er om de 2 jaar een
landelijke vvto-conferentie voor het
netwerk.
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Vvto invoeren:
een stappenplan
Vroeg vreemdetalenonderwijs voer je in fases in. Wat je precies allemaal moet doen,
beschrijven we hieronder stap voor stap. De activiteiten hoeven elkaar niet op te
volgen, maar kunnen ook naast elkaar gebeuren.

Tip
Volg de gratis online leermodule ‘Eerste
kennismaking met vroeg vreemdetalenonderwijs’ via onze Nuffic Academy
(www.internationalisering.nl). Daarbij
leer je hoe je vvto succesvol invoert.

Voorbereidingsfase
Inventariseer en creëer draagvlak op
school
Voldoende draagvlak is een belangrijke
voorwaarde om vvto te laten slagen.
Vvto is niet iets ‘wat je erbij doet’. Informeer het schoolteam en de medezeggenschapsraad dan ook goed. Ga op bezoek
bij vvto-scholen, laat je door ons informeren, ga naar voorlichtingsbijeenkomsten en congressen, bekijk lesmethodes,
vraag informatie over nascholing aan,
etc. En bepaal op basis hiervan of vvto
haalbaar is voor je school.
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Tijdens een studiedag om de koers
van het nieuwe schoolplan uit te
zetten, hebben we met ons team
lang stilgestaan bij de vraag: Wat
willen wij nu met onze leerlingen?
Willen we ze kansen geven of afnemen? Wat voor beroepen gaan deze
kinderen uitvoeren? Als vanzelfsprekend kwam toen vvto Engels
naar boven en het besef dat we de
kinderen te kort doen als we dit als
school niet oppakten. Uiteindelijk
hebben 4 collega’s aangegeven dit
spannende traject niet in te willen
en zij zijn op een andere school
gaan werken. De andere 85% heeft
het Engels letterlijk omarmd.
Sandor van der Laan, directeur
basisschool Develhoek, Zwijndrecht

Formeer een vvto-werkgroep met een
coördinator
De beslissing is gevallen: je gaat als
school vvto invoeren! Maak tijd en
middelen vrij om een vvto-werkgroep
in te stellen, die onder leiding staat van

een coördinator. De werkgroep kan zich
oriënteren op de verschillende methodes
en een voorstel doen aan de rest van
het schoolteam. Ook kan de groep een
globaal lesplan voor het 1e jaar uitwerken. Eventueel kun je externe begeleiding
inschakelen. Aanbieders van nascholing
vind je op onze website: www.nuffic.nl/
vvto-nascholing.

Stel een beleidsplan op
Om vvto te kunnen invoeren, is een beleidsplan onmisbaar. Hierin beschrijf je je
visie en missie ten aanzien van vvto en de
te nemen stappen voor de komende 3 à
4 jaar. Neem in het beleidsplan ook een
meerjarenbegroting op.

Tips
n

In het begin heeft de directeur het
zelf opgepakt. Hij moest echter zo
veel ballen in de lucht houden, dat
er te veel dingen bleven liggen. Ik
heb een beleidsplan geschreven en
die ter goedkeuring aan de directeur
voorgelegd. Ik probeer zoveel mogelijk belemmeringen bij het team
weg te nemen door ze te adviseren
hoe ze vvto Engels het beste kunnen
voeren en door suggesties voor
materialen te geven.
Adrianne Capel, vvto-coördinator,
CBS Het Kompas, Yerseke

n

Je kunt als school subsidie aanvragen
voor onder andere nascholing en materialen. Om hiervoor in aanmerking te
komen, moet je een beleidsplan voor
vvto hebben. Je beleidsplan helpt ook
om het aanvraagformulier goed in te
vullen. Er zijn twee subsidiemogelijkheden. Kijk voor meer informatie op
onze website: www.nuffic.nl/
primair-onderwijs/beurzen-ensubsidies.
Ken je onze Nuffic Academy al
(www.internationalisering.nl)? Hier
vind je gratis online leermodules,
zoals ‘Schrijven van een beleidsplan
internationalisering PO’.

Tip
Op onze website vind je een
‘materialenlijst’. Daarin staat informatie over verschillende methodes, en een
checklist om de methode te kiezen die
het beste bij jouw school past:
www.nuffic.nl/vvto-invoeren.
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De nascholing in Engeland is heel
goed geweest voor de persoonlijke
ontwikkeling van de leerkrachten.
In het begin vond iedereen het nog
heel spannend om in het Engels te
praten, maar later in de week werd
iedereen steeds bedrevener in de
Engelse taal. We hebben ook veel
gehad aan de lesideeën en aan het
bezoek aan een Engelse basisschool. Een beter ‘teamuitje’ kun je
je niet bedenken!
Kim van Bercken, vvto-coördinator,
KBS De Nieuwe Weg, Poeldijk

Aanvangsfase - jaar 1
Veel scholen starten met een ludieke
kick-off met vvto, vaak op de Europese
Dag van de Talen (26 september). Denk
bijvoorbeeld aan een bezoek van Queen
Elizabeth, een ritje met een rode dubbeldekker, of een high tea in alle klassen.
Zorg voor nascholing voor leerkrachten
Engels staat op het rooster, je bent
begonnen met de lessen in alle groepen.
Hierbij is het essentieel dat de leerkrachten over de juiste skills beschikken. Dat
geldt voor zowel vakdidactiek als taalvaardigheid. De vreemde taal is immers
ook de voertaal tijdens de les.
Wij adviseren dan ook om in deze fase al
te beginnen met nascholing. Zo kunnen
de leerkrachten het geleerde direct in
de praktijk brengen. Je kunt kiezen voor
individuele taalcursussen, maar ook
voor een cursus op maat voor het hele
schoolteam. Dat kan natuurlijk ook in het
buitenland. Dit is niet alleen goed voor
de taalverwerving, maar ook voor het
teamgevoel.
Een lijst met aanbieders van nascholing
vind je op onze website: www.nuffic.nl/
vvto-nascholing.
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Tips
n

n

Maak een nascholingsplan voor de
leerkrachten. Op onze website vind je
een beschrijving van de competenties
van vvto-leerkrachten, die je hiervoor
kunt gebruiken.
Neem in je wervingsbeleid ook taalvaardigheid Engels en de bereidheid
tot nascholing op.

Als je budget het toelaat, is het aan
te raden om een vakleerkracht Engels
(al dan niet een native speaker) aan
te stellen. Die kan dan samen met de
groepsleerkracht de vvto-lessen geven.
Het is belangrijk dat de vakleerkracht
een lesbevoegdheid heeft en goed weet
hoe je vreemdetalenonderwijs geeft aan
jonge kinderen.

Organiseer een ouderavond
Organiseer een ouderavond waarin je
ouders informeert over vvto, en hoe dit er
in de praktijk uitziet.

Je bent al even bezig, maar je weet
niet zo goed of je op de goede weg
zit. Het is dan heel fijn om dit met
een eerste visitatie bevestigd te krijgen. Het heeft ons een energieboost
gegeven om de volgende stappen
te zetten.
Kim van Bercken, vvto-coördinator,
KBS De Nieuwe Weg, Poeldijk

Tips
n

n

Maak een filmpje van het Engels in
de groepen en laat dat tijdens de
ouderavond zien.
Informeer de ouders regelmatig
over het Engels in de groepen via de
nieuwsbrief of website van je school.

Evalueer regelmatig
Om de invoering van het vvto-programma te laten slagen, is het belangrijk om
regelmatig te evalueren. Je kunt dan
knelpunten bespreken, good practices
delen en eventueel je beleidsplan aanpassen.

Breid Engelstalig materiaal uit
Het is belangrijk om naast een Engelstalige methode voor groep 1 t/m 8 ook
aanvullende materialen aan te schaffen.
Zodat je een English library kunt inrichten, en English areas in de klassen. Denk
hierbij ook aan woordenboeken, spelletjes en computerprogramma’s.

Tips
Tips
n

n

Zet vvto in de beginfase maandelijks
op de agenda van de teamvergadering.

Implementatiefase - jaar 2
Vraag 1e visitatie aan
Als je als school het vvto-keurmerk wilt
behalen, is het na zo’n 10 maanden tijd
voor het eerste ‘piketpaaltje’. Tijdens het
1e visitatiebezoek wordt er gekeken of je
als school een goede basis hebt gelegd.
En of je klaar bent om de volgende stappen op weg naar de landelijke standaard vvto te zetten.

n

Organiseer een boekenmarkt op
school, bijvoorbeeld samen met een
uitgever. Zo kunnen ouders en leerlingen Engelstalige kinderboeken
aanschaffen. Als school heb je hier
ook voordeel bij: van een percentage
van de opbrengst mag je boeken en
spelletjes uitzoeken.
Op onze website vind je een ‘materialenlijst’. Daarin staan suggesties voor
aanvullende materialen. Maar ook
tips over waar je op moet letten bij
de aanschaf van prentenboeken en
leesboeken.
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Monitoren en rapporteren
Na een jaar vvto wordt het tijd om de
vorderingen van de leerlingen te monitoren en in een rapport vast te leggen.
Zowel voor de leerlingen als voor ouders
en leerkrachten is het belangrijk om te
weten of ze vooruitgang hebben geboekt.

Tip
n

Bespreek met het team welke
vorderingen je wilt meten, hoe je dat
gaat doen, en hoe je de resultaten in
het rapport weergeeft. (Methodegebonden) toetsen en observatieformulieren kunnen hierbij helpen.

Implementatiefase jaar 3 en 4
Start met Content and Language
Integrated Learning (CLIL)
Het gaat goed met de vvto-lessen, de
leerlingen en leerkrachten maken goede
vorderingen. Tijd voor de volgende stap:
andere vakken en activiteiten aanbieden
in het Engels.

Tips
n

n

n

Bij CLIL gaat het niet om 1 vak of les.
Het gaat om een reeks lessen of een
project waarbij de leerlingen aan
zowel taaldoelen als vakinhoudelijke
doelen werken.
CLIL is bij uitstek geschikt voor de
zaakvakken.
Je mag tot 15% van de lestijd lesgeven in het Engels, Frans of Duits.

Bied internationale activiteiten aan
Internationalisering is een belangrijk
onderdeel van een goed vvto-programma. Engels leren is namelijk geen doel op
zich. Het is een middel om leerlingen te
laten communiceren met leeftijdsgenootjes in het buitenland. En om ze
14

zo voor te bereiden op de internationale
samenleving. Internationaliseren betekent dat je ook aandacht besteedt aan
andere culturen en landen. Of dat je aan
projecten werkt die te maken hebben
met het buitenland.

Tips
n

n

Zoek je een buitenlandse partnerschool of voorbeelden van projecten
met buitenlandse scholen? Kijk dan
eens op www.e-twinning.nl.
Wil je meer weten over internationalisering in het basisonderwijs? Volg
een training via onze Nuffic Academy
(www.internationalisering.nl)
of download de Handreiking internationalisering primair onderwijs
(www.nuffic.nl/handreiking-po).

Zoek aansluiting met het voortgezet
onderwijs
Voor de leerlingen is het belangrijk dat
ze na de basisschool verder kunnen leren
op hun eigen niveau. Wissel daarom
informatie uit met ontvangende middelbare scholen, en overleg met ze over de
doorgaande leerlijn. Vaak leiden deze gesprekken tot een goede samenwerking en
een betere opvang van de vvto-leerlingen.

Tips
n

Maak gebruik van een niet-methodegebonden eindtoets Engels. Zo’n
toets geeft een goede indicatie van
wat leerlingen aan het eind van de
basisschool kunnen.
- In opdracht van ons heeft Bureau
ICE de Eindtoets Engels ontwikkeld:
www.toets.nl/eindtoetsengels.

n

- Andere toetsen voor het basisonderwijs zijn het Anglia-examen
(www.Aanglia.nl), het Cambridgeexamen (www.cambridgeenglish.
org/exams) en de Oxford-test
(www.oxfordenglishtesting.com).
Kijk voor een volledig overzicht van
beschikbare toetsen op onze website:
www.nuffic.nl/vvto.
Neem het Engels op in het onderwijskundig rapport. Vermeld bijvoorbeeld
de gebruikte methode, de resultaten
van de afgenomen toetsen, en of de
leerling tweetalig is opgevoed. Op
onze website vind je een voorbeeld
van zo’n aanvulling op een standaardrapport: www.nuffic.nl/
vvto-aansluiting-vo.

Vraag 2e visitatie aan
Je kunt de implementatiefase afronden
met een 2e visitatie. Als je als school aan
alle criteria van de landelijke standaard
vvto voldoet, ontvang je het vvto-keurmerk.
Je school is hierbij officieel gecertificeerd.
Engels geven vanaf groep 1 zegt nog
niets over de kwaliteit van de lessen.
Ik zie dat er te veel hapsnap wordt
aangeboden in het basisonderwijs.
Als je Engels geeft, moet je de kwaliteit kunnen waarborgen en ook echt
iets te bieden hebben. Met het keurmerk heb je een valide basis, een
stevig fundament. Je laat zien dat je
als basisschool kwaliteit biedt.
Sandor van der Laan, directeur
Basisschool Develhoek, Zwijndrecht
15

Meer informatie
Ben je enthousiast geworden? We helpen je graag verder!
Neem contact met ons op via vvto@nuffic.nl.
Handboek vvto
Heb je het handboek vvto al? Het
is geschreven voor iedereen die
belangstelling heeft voor vvto
Engels in het basisonderwijs en
bevat een schat aan (achtergrond)
informatie. Daarmee kun je vroeg
vreemdetalenonderwijs op een
goede manier invoeren. Je kunt het
handboek bestellen via
www.coutinho.nl.

Nuffic Kortenaerkade 11 2518 AX Den Haag
Postbus 29777 2502 LT Den Haag
T 070 4260 260 www.nuffic.nl/vvto

Ga naar www.nuffic.nl/ccl voor meer informatie
over het hergebruik van deze publicatie.

