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Pilot tweetalig primair onderwijs

TPO HERE 
TO STAY

Tpo reikt verder dan 
het klaslokaal

“Soms hebben we niet 
eens in de gaten dat 

de les in het Engels is.
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Beste lezers,

Voor je ligt het magazine ‘Tpo here to stay’ over de pilot tweetalig primair 
onderwijs (tpo). Het is  een eenmalige oplage , een echt collectors item dus. 
Want na 9 jaar tpo is de pilot afgelopen.

Op 1 augustus 2014 ging tweetalig primair onderwijs van start. Scholen heb
ben hard gewerkt om tweetalig basisonderwijs te ontwikkelen. Dit gebeurde 
in samen werking met  het ministerie van OCW, universiteiten,  Nuffic, EarlyBird, 
SLO en schoolbesturen.

We kunnen zeggen dat de pilot een groot succes is geworden. Directeuren,  
coördinatoren en leerkrachten hebben zich volledig ingezet voor de kwaliteit 
van deze nieuwe onderwijsvorm. Vanuit het niets integreerden scholen twee
taligheid (en meertaligheid) in het beleid en curriculum. In een landelijk netwerk 
leerden scholen veel van experts en van elkaar. Ouders zijn enthousiast en 
tposcholen kennen wachtlijsten voor nieuwe leerlingen. En tot slot het belangrijk
ste resultaat: kinderen hebben met veel plezier en enthousiasme Engels geleerd.

In het voorjaar van 2023 worden de opbrengsten van het wetenschappelijk onder
zoek opgeleverd. Wij weten uit de tussenrapportages al dat leerlingen in groep 3 
en 5 goede resultaten behalen op Engels en Nederlands. Uit de eindrapportage 
zal blijken op welk taalniveau Engels en Nederlands de tpoleerlingen uitstromen. 
Wij hebben er alles aan gedaan om geweldig onderwijs neer te zetten en om 
kinderen de mogelijkheid te geven in twee talen zeer vaardig te worden en goed 
door  te kunnen stromen naar het (tweetalig) voortgezet onderwijs. Dank aan 
iedereen, die meegedacht en meegewerkt heeft aan deze mooie vorm van onder
wijs. We hopen van harte dat tpo wordt voortgezet!

Namens de stuurgroep tpo
Barbera Everaars
voorzitter
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Tpo in vogel vlucht
2011

 ■ Eerste gesprekken over tweetalig 
primair onderwijs tussen 4 
basisscholen, Europees Platform 
(nu: Nuffic) en EarlyBird.

2012
 ■ Meer scholen sluiten zich aan en 

het ministerie van OCW keurt de 
startnotitie goed.

2013
 ■ De regeling voor een pilot met 

max. 20 scholen en coördinatie 
door Nuffic is rond. 

 ■ Werving en selectie voor 1e groep 
scholen vindt plaats. 

 ■ Wetenschappers doen voorstudie 
naar ervaring met tpo in het 
buitenland. 

2014
 ■ Pilot tpo start op 12 scholen. 
 ■ SLO en Earlybird ontwikkelen 

visiedocument voor leerdoelen. 
 ■ Netwerk en stuurgroep tpo zijn 

gevormd.

2015
 ■ Flankerend onderzoek Tweetalig 

primair onderwijs (FoTo) voert 
de startmeting uit. 

 ■ Werving en selectie voor 2e groep 
scholen vindt plaats. 

 ■ Netwerk tposcholen komt regel
matig samen om nieuwe kennis 
op te doen en ervaringen uit te 
wisselen.

 ■ Eerste leerdoelen, observatielijsten 
en woordenlijsten zijn ontwikkeld.

2016
Verdere kennisontwikkeling door 
lezingen en studiedagen. Speciale 
aandacht voor didactiek. 
Aanvullend onderzoek naar 
deelaspecten van tpo wordt vanaf 
dit jaar doorlopend uitgevoerd 
door promotieonderzoekers en 
masterstudenten.

2017
 ■ FoTo voert tweede meting uit 

in groep 3 van tposcholen. 
 ■ In het netwerk meer aandacht 

voor monitoring van voortgang 
Engels van leerlingen. 

2018
 ■ Eerste studiedag op één van tpo

scholen. Netwerk focust meer op 
lezen en schrijven in het Engels. 

 ■ Handreiking Engelse spelling in 
het tpo ontwikkeld.

 ■ Stuurgroep is met OCW in gesprek 
over verlenging van de pilot.

2019
 ■ Speciale aandacht voor 

wereldburgerschap.
 ■ FoTo voert derde meting uit 

in groep 5 van tposcholen.
 ■ Verlenging van pilot met vier jaar 

goedgekeurd. FoToonderzoek 
volgt leerlingen tot en met groep 8. 

 ■ Samenwerking met enkele pabo’s 
krijgt gestalte.

2020
 ■ Tpoprogramma en de 

onderwijstijd in het Engels staan 
onder druk door Coronacrisis. 

 ■ In het netwerk wordt gewerkt aan 
kwaliteitscriteria tpo.

 ■ Handreiking wereldburgerschap 
wordt opgeleverd. 

2021
 ■ In het netwerk speciale aandacht 

voor taalontwikkelingsstoornissen, 
zorgbeleid en doorlopende leerlijn 
Engels naar het voortgezet 
onderwijs.

 ■ Scholen nemen English Benchmark 
af in groep 7 om meer inzicht 
te krijgen in de voortgang van 
de leerlingen op school en 
pilotniveau.

2022
 ■ FoTo voert vierde en laatste 

meting uit in groep 8 van tpo
scholen. 

 ■ Stuurgroep buigt zich samen 
met het netwerk en OCW over 
mogelijke toekomstscenario’s voor 
tpo. 

 ■ Kwaliteitscriteria tpo wordt verder 
aangescherpt en coördinatoren 
komen samen tijdens tweedaagse. 

2023
 ■ Publicatie resultaten FoTo

onderzoek. 
 ■ Besluitvorming OCW over 

voortzetting tweetalig primair 
onderwijs. 



6 7

“Een kind dat 
vloeiend 
Engels spreekt, 
helpt een 
kind dat het 
spannend 
vindt om te 
spreken.

Facts & Figures
4 scholen met een international primary hebben 
in 2011 het eerste zaadje geplant voor de pilot 
tweetalig primair onderwijs.

De pilotscholen hebben verschillende onderwijsconcepten: 
algemeen onderwijs, Dalton, Jenaplan, Montessori.

12 scholen zijn in 2014 met de pilot tpo gestart, dit 
ging het tweede jaar naar 19 scholen en in 2022 zijn er 

16 scholen in de pilot.

4600  
leerlingen
volgen tpoonderwijs in het schooljaar 
20222023. De pilot begon met 766 leerlingen.

29 scholen
doen mee aan het 
wetenschappelijk onderzoek 
(FoTo): 11 tpo-scholen, 
9 scholen met vroeg 
vreemdetalenonderwijs en 9 
scholen met regulier Engels 

2 tot 2,5 uur is de duur van de 
8 testonderdelen die leerlingen 
in groep 8 uitvoerden voor het 
wetenschappelijk onderzoek.

Meer dan 10 
aanvullende PhD- en 
masteronderzoeken 
naar tpo (van het 

effect van tpo op de executieve 
functies tot de beste manier 
om invulling te geven aan 
meertaligheid in een tpo-
context).

40 lesobservaties
zijn uitgevoerd in groep 1, 3, 5 en 8.

42 netwerkbijeenkomsten zijn georganiseerd, waarin 
directeuren, coördinatoren en leerkrachten van experts 
leerden en met elkaar kennis en ervaring uitwisselden.

Tweetalig Jena-
plan onderwijs

Stel je voor: 90 kinderen in een 
kring, de jongste net 4, de oudste 
bijna 13. Alle aandacht is gericht 
op twee jongens van 9 jaar die een 
discussie leiden over een Engels 
animatiefilmpje. Het filmpje gaat 
over een conundrum: een dilemma 
of ingewikkeld raadsel waar geen 
eenduidige oplossing voor is.

De jongens van 9 vragen om de 
beurt naar een mening uit de groep. 
De oudste kinderen gaan in levendig 
Engels met elkaar de discussie aan. 
De middelste kinderen vertellen in 
een paar zinnen wat hun oplossing 
is en worden geholpen als zij de juiste 
Engelse woorden niet kunnen vinden. 
De jongsten zijn vooral gegrepen 
door het animatiefilmpje en luisteren 
nu naar al het Engels wat er door 
hun unitgenootjes wordt gesproken. 
Ze zijn samen en verbonden.

Onze tpoafdeling is onderdeel 
van onze Jenaplanschool: een 
school waar je leert samenleven 
door samen te spreken, vieren, 
spelen en werken. De kinderen 
zitten niet in klassen, maar in 
heterogene stamgroepen van drie 
leerjaren samen. Drie stamgroepen 
vormen samen verticale units met 
een onderbouw, middenbouw 
en bovenbouwstamgroep. 
De leerkrachten worden 

stamgroepleiders genoemd en de 
ontwikkeling van de individuele 
leerling is net zo belangrijk als de 
ontwikkeling van de groep als leef en 
leergemeenschap.

Zoveel verschillende leeftijden en 
leerbehoeftes in een groep, dat lijkt 
complex en ingewikkeld. Maar juist 
deze stevige pedagogische basis 
zorgde in de opstartfase van ons 
tweetalig onderwijs voor houvast. 
Telkens wanneer wij niet wisten of 
we de goede dingen deden, toetsten 
wij ons onderwijs aan de visie van 
Peter Petersen, de grondlegger van 
Jenaplanonderwijs. Wij bleven zoeken 
naar de kracht van de stamgroep en 
uitgaan van de verschillen binnen die 
stamgroep. Want dat die verschillen 
groot zijn staat vast, zeker als het om 
taalverwerving en taalontwikkeling 
gaat. Een kind dat nog moet leren 
lezen zit naast een kind dat deel 3 
van Harry Potter in het Engels leest. 
Een kind dat vloeiend Engels spreekt 
en een rijke woordenschat heeft, helpt 
een kind dat het spannend vindt om 
te spreken en de woorden nog niet 
paraat heeft. Bij ons zien kinderen elke 
dag anderen die al iets kunnen wat 
zij ook graag zouden willen leren. Ze 
worden geholpen om nieuwe stappen 
te zetten, maar ook gevraagd om 
een ander te helpen: iedereen heeft 
zijn eigen talenten. Dat is van en met 

Tekst
Hedi Kwakkel 
coördinator & leerkracht basisschool de Lanteerne 
in Nijmegen. Hedi doet promotieonderzoek naar de 
succesfactoren van tpo op kind- en omgevingsniveau.
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De leerlingen 
pikten het 
Engels sneller 
op dan 
verwacht. 

Als je het 
rustig 
opbouwt en 
het samen 
doet, kom je 
heel ver.
Interview
Wilco Dam en Yvonne den Haan

Tekst
Karel Philipsen

Deelnemen aan tweetalig primair onderwijs 
(tpo) vraagt heel wat van de school. Wat 
zijn de motieven om te starten en wat komt 
er allemaal kijken bij de invoering van tpo? 
Wilco Dam, voormalig directeur OBS Het 
Driespan in Enkhuizen en Yvonne den Haan, 
directeur OBS De Eglantier in Delft, 
vertellen over hun ervaringen. 

Waarom hebben jullie je aangemeld 
voor de pilot tpo?
Op De Eglantier hadden we al een 
stevig programma voor vvto Engels’, 
begint Yvonne. ‘En met Delft als 
internationaal georiënteerde stad, 
was tpo een mooie kans voor een 
scherper profiel’. 
De startsituatie in Enkhuizen was 
anders. Wilco: ‘Het onderwijs op 
Het Driespan was dik in orde, maar 
de school zag het leerlingaantal 
teruglopen en vocht tegen de repu
tatie. Deelname aan tpo was een 
kans om dat te veranderen. We 
heb ben goed onderzoek gedaan, 
de ouders en oudleerlingen bevraagd. 
We hadden nog geen vroeg vreemde
talenonderwijs (vvto) en zijn van 
scratch begonnen’. 

Wat waren belangrijke stappen bij 
de invoering van tpo?
Yvonne en Wilco benadrukken de 
tijd die moest worden genomen om 
draagvlak te creëren. Zowel bij het 
team, als bij het bestuur. ‘Het team 
zag het als een logische consequentie 
dat wij een lang traject van training 
en curriculumontwikkeling in gingen.’ 
herinnert Wilco zich. ‘Dit was een 
belangrijke voorwaarde om ons uit 
te spreken voor deelname’. 

Duidelijk was dat invoering stap voor 
stap zou gaan.. In het begin was er 
alleen tpo voor de groepen 1 en 2. In 
de jaren erna werd het programma 
steeds verder uitgebreid en bijgesteld. 
De onderwijstijd met Engels als 
doeltaal nam toe, de leerlingen pikten 
het Engels sneller op dan verwacht. 
Wilco: ‘Dat moet ook goed belicht 
worden: het plezier en lef van de 
kinderen. Het zelfvertrouwen nam 
toe en niet alleen voor het Engels’. 
De scholen zorgden op verschillende 
manieren voor een groter Engels 
taalaanbod. De Eglantier nam 
native speakers in dienst en Het 
Driespan heeft nu stagiaires van 
een lerarenopleiding uit Sheffield.



SLO en pilotscholen in 
co-creatie aan de slag
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“Nu krijgen we 
aanmeldingen 
van eenjarige 
kinderen, 
omdat het 
verhaal gaat 
dat we de 
beste school in 
Enkhuizen zijn.

Het draagvlak binnen het team 
blijft een belangrijk aandachtspunt. 
Yvonne vertelt: ‘Toen wij ook in de 
hogere groepen naar tpo overstapten, 
zijn wij schoolbreed en systematisch 
gaan evalueren hoe het gaat en 
waar we inhoud en didactiek willen 
bijstellen. Op deze manier waren alle 
leerkrachten betrokken en werden dit 
keuzes van het hele team.’

Wat heeft tpo voor jullie school 
betekend?
Wilco haalt dit met genoegen aan: 
‘Tien jaar geleden liepen ze de school 
uit. Nu krijgen we aanmeldingen 
van eenjarige kinderen, omdat het 
verhaal gaat dat we de beste school 
in Enkhuizen zijn. En dat met zo goed 
als hetzelfde team. We zijn trots op 
de behaalde resultaten en de sterkere 
band met ouders. Het Driespan is 
meer dan twee keer zo groot’. 

Voor Yvonne is groei geen doel: 
‘De winst zit ook in diepere kennis van 
taal en taaldidactiek en een sterke 
bewustwording van meertaligheid. ‘

Tijd om vooruit te kijken. Waar 
moet de aandacht (nog meer) 
naar uitgaan?
Voorop staat een keurmerk met 
duidelijke kwaliteitscriteria. De door
lopende leerlijn is een volgende. Wilco 
en Yvonne benoemen de noodzaak 
om intern door te gaan met trainingen 
voor de tpocoördinator en het 
team. ‘Dat kan om taal gaan, maar 
ook om te leren van bijvoorbeeld 
IPCprogramma’s’, aldus Yvonne. 
‘Als bijvangst krijgt het team een 
sterkere band.’. Bewijs daarvan is op 
beide scholen te vinden. Plezier in de 
ontwikkeling van tpo en hard werken 
aan de gezamenlijke doelen gaan 
hand in hand.



Het fundament voor 
het tweetalig onderwijs 
bouwden we samen.
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Zeventien scholen deden mee 
aan de pilot voor tweetalig 
onderwijs van het ministerie van 
OCW. Het doel: meten wat het 
effect van Engelstalige lessen 
op het basisonderwijs is. Om 
de pilot succesvol uit te kunnen 
voeren, was het belangrijk dat 
de pilotscholen een inhoudelijk 
leerplankader meekregen. Daar-
voor werd SLO, het landelijk 
expertisecentrum op het gebied 
van curriculumontwikkeling, bij 
de pilot betrokken. Samen met 
de pilotscholen ontwikkelde SLO 
inhoudslijnen en verschillende 
praktische producten, op basis 
waarvan de scholen hun eigen 
tweetalige leerprogramma 
konden ontwikkelen.

Toen de tpopilot in 2014 begon, 
was er nog geen inhoudelijk kader 
voor tweetalig onderwijs. Dat was wel 
noodzakelijk. Zo werkten de pilotscho
len volgens dezelfde uitgangspunten 
aan dezelfde doelen en konden de 
resultaten van de pilot goed beoor
deeld worden. Voor het ontwikkelen 

van dat kader werd SLO ingevlogen. 
Gäby van der Linde, leerplanontwik
kelaar bij SLO: “We onderzochten 
eerst wat er internationaal bestond 
aan doelen voor Engels als tweede 
taal. Ik was ervan overtuigd dat er al 
een leerlijn Engels moest zijn, die we 
als basis konden gebruiken. Dat was 
niet zo. We zijn echt vanaf nul be
gonnen met ontwikkelen.” Ria van de 
Vorle, leerplanontwikkelaar bij SLO: 
“We zochten daarnaast een manier 

om Engels op een natuurlijke manier 
te verweven in alle leergebieden. Bij 
tweetalig onderwijs leren kinderen de 
taal niet alleen bij ‘het vak Engels’, 
maar ook door het te gebruiken als 
doeltaal in de andere leergebieden.” 

Co-creatie
SLO ontwikkelde in cocreatie met de 
pilotscholen de inhoudslijnen, op basis 
waarvan scholen hun eigen leerlijnen 
konden ontwikkelen. “Wij deden voor
stellen, de scholen testten die in de 
praktijk uit en gaven ons waardevolle 
feedback”, zegt Gäby. “Wij verwerk
ten die opmerkingen weer, net zo 
lang totdat het goed was. Tijdens de 
ontwikkeling liepen we tegen allerlei 
knelpunten aan. Welke taaldomeinen 
zijn het belangrijkste? Welk niveau 
van Engels verwachten we van leer
lingen in groep 8? Wat betekent dit 
voor het aanbod in de groepen 1 tot en 
met 7? Een aanpassing in één groep 
betekende ook een bijstelling van de 
inhoudslijnen in de andere groepen. 
Bovendien mocht meer aandacht voor 
Engels niet ten koste gaan van het 
niveau van taal en rekenen.” 

Spelling als knelpunt
Een groot knelpunt bleek het spel
lingsonderwijs. De scholen worstelden 
daarmee. Ria: “Stel, leerlingen zijn 
bezig met aardrijkskunde. Hoe ga je 
dan om met spellingsfouten? Deze 
kwestie zorgde voor flinke discussies. 
De scholen vroegen nadrukkelijk om 
een leerlijn Engelse spelling, maar 
wij vonden een leerlijn een te strak 
keurslijf om mee te werken.” Gäby: 
“We hebben scholen toch houvast 

geboden, door samen met een externe 
expert een Handreiking Spelling in het 
tpo te ontwikkelen. De handreiking is 
verrijkt met praktische voorbeelden, 
zodat scholen laagdrempelig aan 
spelling kunnen werken”.

Verschillende producten
SLO leverde diverse producten op voor 
tposcholen, waaronder inhoudslijnen. 
Deze zijn inclusief voorbeelden van 
activiteiten gekoppeld aan leer
doelen. Dat geeft scholen een basis 
om hun eigen lesprogramma mee te 
ontwikkelen. SLO stelde ook beheer
singslijnen op en ontwikkelde een ob
servatieinstrument voor de groepen 
1 tot en met 4, waarmee leerkrach
ten de ontwikkeling van leerlingen 
kunnen volgen. Daarnaast zijn twee 
handreikingen gemaakt: Handreiking 
Spelling in het tpo en Handreiking 
Wereldburgerschap in het tpo. In deze 
handreikingen staan handvatten om 
de wereldburgerschapsontwikkeling 
van leerlingen te bevorderen.

Basis cadeau
Ria: ”Een goede beheersing van het 
Engels wordt steeds belangrijker in 
onze maatschappij. Laat leerlingen 
daarom vooral op jonge leeftijd zien 
hoe leuk het is om een andere taal 
te leren.” Gäby: “Scholen deden het 
uiteindelijk zelf, maar ons materiaal 
hielp daar goed bij. Ze hoefden niet 
álles zelf te verzinnen, de basis kregen 
ze cadeau. Ik kijk heel tevreden terug 
op het interactieve ontwikkelproces 
dat we met de scholen doorliepen. 
Vanuit onze expertise deden wij voor
stellen en de scholen leverden vanuit 
hun kennis en ervaring hun feedback. 
Zo kwamen we samen echt tot iets 
goeds.” 

Lees meer. Scan de QR-code!

Pilotscholen over de samenwerking met SLO
 ■ Jenico Olls, tpocoördinator en leerkracht Engels op OBS PassePartout: 

“De tpoinhoudslijnen van SLO hebben ons enorm geholpen. Zo 
konden we onze leerlijn beschrijven in eenvoudige doelen. Ook bij de 
introductie van de Handreiking Spelling in het tpo ging een lichtje 
branden. ‘Herkenbaar, maar vaag’, werd ‘herkenbaar en duidelijk’.”

 ■ Rianne Leenders, tpocoördinator en leerkracht bij Dutch Primary 
Department van de International School Eindhoven: “De praktische 
voorbeelden in de handreikingen en bij de inhoudslijnen maken de 
leerlijn concreet. Ook handig als je als leerkracht voor het eerst te 
maken krijgt met tpoonderwijs.”

 ■ Pip Broad, tpocoördinator en leerkracht Engels bij de Groningse 
Schoolvereniging: “Een pilot kan een uitdaging zijn als er geen 
begeleiding of ondersteuning is. We werden door SLO bij elke stap in 
het ontwikkelen van de inhoudslijnen betrokken en kregen de vrijheid 
om die aan onze school aan te passen”.

https://www.slo.nl/thema/vakspecifieke-thema/mvt/tpo
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“De kinderen 
gaan diep 
in op één 
onderwerp 
en bekijken 
het vanuit 
verschillende 
perspectieven.

IPC: thematisch 
en vakoverstijgend 
werken

‘Who can tell me why we have day 
and night?’ vraagt een leerkracht 
in de middenbouw. ‘Because the 
earth goes around the sun’, ‘because 
of the moon’ and ‘because the earth 
turns’ zijn verschillende antwoorden 
van de kinderen. Samen kijken ze naar 
een korte video waarin uitgelegd 
wordt waarom we dag en nacht heb
ben. De kinderen doen daarna zelf 
meer onderzoek naar het onderwerp. 
Om te laten zien dat ze het concept 
begrijpen, spelen ze in groepjes de 
bewegingen van de hemellichamen na. 

Op Merlin volgen we het International 
Primary Curriculum (IPC) waarin  
the ma tisch en vakoverstijgend wordt 
gewerkt. De kinderen gaan diep in 
op één onderwerp (in dit geval Time 
and Place) en bekijken het vanuit 
verschillende perspectieven: natuur 
(dag en nacht), geschiedenis (tijdlijn 
klokken) en aardrijkskunde (tijdzones).

In een volgende les komen deze begrip
pen vervolgens in het Nederlands terug, 
maar dan in een andere, verdiepende 
opdracht. Zo zorgen we ervoor dat de 
kinderen hun woordenschat in beide 
talen kunnen ontwikkelen, terwijl ze 
bezig zijn begrip te vormen van een 
natuurkundig verschijnsel.

Bij de IPClessen is taal een middel om 
lesdoelen te bereiken. Natuurlijk wel 
een belangrijk middel! Zonder taal 
is er ook geen begrip. Vanaf groep 1 
geven we alle leerlingen 40% van de 
totale lestijd in het Engels, zodat ze 
de uitdagende lessen in beide talen 
kunnen volgen.

Voor kinderen is tweetalig onderwijs 
hard werken. In de tijd dat op andere 
scholen één taal wordt aangeleerd, 
leren onze kinderen twee talen. 
Het mooie van tweetalig onderwijs is 
dat kinderen die nog niet goed bekend 
zijn met het Nederlands, in hun eigen 
taal mee kunnen doen met IPC. Ze 
krijgen de mogelijkheid om informatie 
op te zoeken in het Engels (of een 
andere taal) en dit te presenteren. 
Zo worden ze niet gehinderd door taal 
om het doel van de les te behalen. 
Dit is goed voor hun zelfvertrouwen.

Kortom, IPC en tweetalig onderwijs is 
een mooie combinatie. De kinderen zijn 
betrokken bij de lessen en ze worden 
uitgedaagd om Engels te gebruiken. 
Ieder kind kan dit op zijn of haar eigen 
niveau doen. Zo wordt leren leuk! 

Tekst
Elleke van Wijk
coördinator & leerkracht basisschool 
Merlin in Eemnes

In gesprek 
met leerlingen 
en ouders
Tekst
Karel Philipsen

Interview met
Maryam, Lucas, Miss Justyna, Oscar, 
Florian, Scott, Isabelle en ouders

Waarom kiezen ouders voor 
tweetalig primair onderwijs 
(tpo)? Hoe ervaren leerlingen 
het tpoprogramma? Vier 
leerlingen en vier ouders aan het 
woord over tpo op hun school.
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De meester laat ons vrij om te 
bepalen of we presentaties in 
het Engels of het Nederlands 
doen. Ik kies dan voor Engels.

Met corona konden we alleen 
maar thuis met de iPads 
werken, dat was heel lastig.

Er is zoveel nadruk op interactie, 
dat kinderen ook buiten school 
geen schroom kennen.

Maryam en Lucas zitten in groep 8 
van de Wilge in Hilversum. Maryam is 
halverwege ingestroomd, ze spreekt 
Urdu en Engels thuis. ‘Ik volg een apart 
programma voor de native speakers 
in de groep. We zijn met z’n vieren 
en maken dan bijvoorbeeld zelf een 
board game’. 

Lucas heeft de volle acht jaar op 
De Wilge gezeten. Hij werkt aan 
zijn Engels met een methode en met 
projecten. ‘Op Wacky Wednesday 
hebben we les in alleen maar Engels. 
Dan doen we veel IPC en andere 
activiteiten’, vertelt hij. ‘De meester 
laat ons vrij om te bepalen of we 
presentaties in het Engels of het 
Nederlands doen. Ik kies dan voor 
Engels’. 

In projecten komen aspecten van 
wereldburgerschap aan de orde. Uit 
hun hoofd sommen ze op: ‘Nederland 
Waterland, Continenten, Belangrijke 
Mensen bijvoorbeeld’. Op de vraag of 
ze naast het leerboek en projecten 
nog andere activiteiten in het Engels 
hebben, komt een bevestigend 
antwoord: ‘kringgesprekken, boeken, 
en soms gaat de meester ineens over 
in het Engels als hij wat bespreekt 
of uitlegt’. Lucas heeft nog wel een 
paar tips voor tpo, zegt hij tijdens 
het gesprek dat grotendeels in het 
Engels plaats vindt: ‘ik had best meer 
spelling in het Engels willen hebben, 
en ook Rekenen had me leuk geleken’.

Op de muur in de lerarenkamer van 
de Visserschool in Amsterdam prijken 
bouwtekeningen. De Visserschool 

heeft behoefte aan nieuwe lokalen. 
De gesprekken met leerlingen vanaf 
groep 5, Miss Justyna als coördinator 
en vakleerkracht en met de kersverse 
zijinstromer Bart laten ze zien wat 
er in de lokalen gebeurt. De school is 
niet alleen gegroeid, maar ook van 
samenstelling veranderd.

‘Ik spreek Spaans en Engels thuis, 
Nederlands op school en met mijn 
vrienden’, zegt Oscar. Miss Justyna 
deelt bij elke les de klas in twee of 
drie groepen in en differentieert naar 
taalniveau en type activiteit. Er wordt 
veel digitaal gewerkt, hoewel dat 
soms niet gemakkelijk is. ‘Met corona 
konden we alleen maar thuis met de 
iPads werken, dat was heel lastig’, 
wisten veel leerlingen te melden. 

Miss Justyna beaamt dit: ‘Verdieping 
en een meer gevarieerd aanbod kon 
niet of nauwelijks plaatsvinden. Dat 
betekent ook dat je in de hogere 
groepen nu voorzichtig moet zijn met 
je leerdoelen’. Naast de methode 
is er desalniettemin een behoorlijk 
scala aan aanvullende activiteiten: 
Het International Primary Curriculum 

(IPC) gaat soms in ‘t Engels, extra 
boeken worden gelezen en er wordt 
gericht gewerkt aan woordenschat 
en spelling. Op de vraag of er meer of 
minder Engels zou moeten komen luidt 
het antwoord eenstemmig: ‘Meer!’.

Op de Haagsche Schoolvereeniging 
(HSV) zijn vier ouders in een levendig 
gesprek over tpo, schoolkeuze en 
taalachtergronden. De tpoafdeling 
is met de international primary 
gehuisvest in een statig, maar veel 
te krap gebouw. Het gesprek wordt 
in het Engels gevoerd. Dat verklaart 
meteen ook hun keuze: allen hebben 
een expatachtergrond; in drie 
gezinnen worden meerdere talen 
thuis gesproken, wordt ook rekening 
gehouden met meertaligheid. Op 
de vraag of tpo een overweging is 
geweest bij de aanmelding van hun 
zoon of dochter, wordt gezegd dat 
dit niet het geval was. ’Maar met wat 
ik nu weet, zou dat zeker een extra 
motief zijn’. 

De ouders spreken hun vreugde uit 
over de taalvorderingen in het Engels.  
 

En vooral over het gemak waarmee 
hun zoon of dochter buiten school 
Engels spreekt. ‘Ik denk dat dit te 
maken heeft met de manier van 
onderwijs. Er is zoveel nadruk op 
interactie, dat kinderen ook buiten 
school geen schroom kennen’. 
De leerlingen hebben sommige 
vakken met leeftijdsgenoten van 

de primary. Tot echte integratie, 
bijvoorbeeld nieuwe vriendschappen, 
lijkt dit niet te leiden. Binnen de eigen 
groepen is er overigens al een grote 
diversiteit en is IPC internationaal 
georiënteerd. Voor dat laatste zou 
contact met tweetalige basisscholen 
in het buitenland een mooie 
aanvulling vormen, suggereert een 
van de ouders. 

De doorstroom naar het voortgezet 
onderwijs komt vervolgens aan de 
orde. Er zijn wel tweetalige scholen in 
Den Haag en omstreken, maar die zijn 
niet echt bekend. Bovendien, zoals 
een ouder opmerkt: ‘the parents chose 
the primary school, the child chooses 
the secondary’. Die kan andere over
wegingen dan het niveau Engels 
hebben. 

In het volgende gesprek beschrijft 
Florian uit groep 7 een week pro
gramma. ‘IPC doen we op maandag 
en dinsdag in het Engels, daarnaast 
hebben we veel andere lessen in het 
Engels. We hebben werkbladen voor 
woordenschat en spelling’. Scott uit 
groep 6 vult aan: ‘Rekenen doen we 
met een Nederlands boek, maar de 
uitleg is in het Engels’. 

In groep 7 en 8 hebben de leerlingen 
al vrije schrijfopdrachten. De HSV 
monitort de voortgang van het Engels 
met deels zelfgemaakte toetsen. 
Dan krijgen we een blad met 100 
woorden, die we moeten leren’. Of er 
nog wat anders gedaan kan worden? 
‘Jawel’, zegt Isabelle, ‘ik wil meer 
presentaties in het Engels doen. 
Ik heb  er dit jaar maar vijf gedaan’. 
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De kracht van de pilot ligt in 
de verscheidenheid aan scholen. 
Elke school kan op eigen manier 
invulling geven aan tpo. Laat 
1000 bloemen bloeien is het 
uitgangspunt sinds de start.

Stephan Meershoek
voormalig stuurgroeplid tpo en voormalig MTlid po/vo Nuffic



Belangrijk is 
om contact te 
houden, ook als 
alles goed gaat.
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Tweetalig onderwijs: 
bouwen aan door-
lopende leerlijn
Tekst
Carolien Nout

Hoe kunnen leerlingen op een tweetalige 
basisschool zich verder internationaal 
ontwikkelen, ook in de Engels taal, als 
ze naar het voortgezet onderwijs gaan? 
Xandra Pieters van Harbour Bilingual en 
Ruth Frans van Wolfert Tweetalig vertellen 
over hun aanpak voor een soepele overgang.  

Zelfs via een zoommeeting is te zien dat het contact tussen 
de twee onderwijsprofessionals uit het primair en voort
gezet onderwijs gebouwd is op vertrouwen en een gedeelde 
drive en passie voor tweetalig onderwijs. Xandra Pieters, 
locatiedirecteur van de tweetalige basisschool Harbour 
Bilingual, vindt dit de basis voor een goede samenwerking. 
Ruth Frans, docent Global Politics en coördinator van de 
instroom van groep 8leerlingen op Wolfert Tweetalig, 
beaamt het volmondig: ‘Goed contact is essentieel om 
de overstap van leerlingen uit het tweetalig basisonderwijs 
naar het voortgezet onderwijs soepel te laten verlopen.’  

Contacten opbouwen
Xandra Pieters was zich al bewust van een goede 
overstap toen de eerste lichting leerlingen van deze 
nieuwe school nog maar in groep 6 zat. De eerste stap 
was om die contacten op te bouwen, legt zij uit: ‘We 
hebben onderbouw coördinatoren en docenten Engels van 
verschillende voscholen in de buurt uitgenodigd voor een 
informatieve kennismaking. Zo konden we laten zien wat 
ons onderwijs inhoudt. En op welk niveau we verwachten 
dat leerlingen uitstromen.’

Differentiatie
Als leerlingen kiezen voor Wolfert Tweetalig hoeven zij 
geen instaptoets te doen, zoals leerlingen uit het reguliere 
onderwijs. Zij krijgen voorrang bij de toelating op school en 
stromen in op het hoogste taalniveau. Wel is er een intake
gesprek om hun motivatie te bespreken. In de brug klas krijgen 
de leerlingen Engels aangeboden in drie niveau groepen, 
dwars door de afdelingen heen georganiseerd. ‘Goed om veel 
leeftijdsgenoten te leren kennen’, meent Ruth Frans. 
 

Betere aansluiting en leren van elkaar
Het goede contact tussen de twee scholen maakt een 
warme overdracht mogelijk. Ze wisselen informatie 
uit over het uitstroomniveau van de achtstegroepers 
en bespreken hoe het onderwijs inhoudelijk beter kan 
aansluiten. ‘Jullie leerlingen zijn breed georiënteerd door 
het tweetalig onderwijs. Daarom denk ik dat ze op onze 
school minder hoeven te wennen dan leerlingen uit het 
reguliere onderwijs’, zegt Ruth Frans. ‘Wij zouden ook meer 
vakoverstijgend les willen geven. Daarom vond ik het ook 
zo interessant om met jou uit te wisselen hoe jullie dat doen 
met het International Primary Curriculum (IPC).’

Xandra Pieters knikt: ‘Wij willen met onze werkvormen en 
aanpak ook beter aansluiten bij het voortgezet onderwijs. 
Zo oefenen onze leerlingen in het vertellen wat ze geleerd 
hebben. Dat hebben ze onlangs gedaan met powerpoints in 
een presentatie aan hun ouders. Dat was een succes. Ook 
willen we meer werken met portfolio’s.’ 

Tweetalig onderwijs ook verrijking voor leraren
Het gaat in het tweetalig onderwijs niet alleen om Engelse 
taalvaardigheid. Het feit dat leerlingen wiskunde en 
geschiedenis in een andere taal krijgen, betekent dat 
dat ze naast de woordenschat ook concepten ontwikkelen. 
Ruth Frans: ‘Ik merk dat leerlingen voordeel hebben van 
hun Engelse taalvaardigheid bij andere vakken die ze in 
het Engels krijgen. Ze kunnen zich beter uitdrukken: het is 
een geleefde taal. Ook voor leraren is het een verrijking, 
want je hebt toegang tot lesmateriaal dat je collega’s 
in de hele wereld gebruiken. Dat is letterlijk een window 
on the world.’ 
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Herkenning en afstemming
Beiden zeggen veel te hebben geleerd van de samen
werking. Voor vodocenten is het goed om te zien hoe 
het werkt in het basisonderwijs, vindt Ruth Frans. 
‘Zij zijn verrast over het niveau van de leerlingen.’ 

Xandra Pieters zag hoe het Wolfert Tweetalig omgaat met 
de moeilijkheid dat leerlingen sommige begrippen alleen in 
het Engels kennen, die ze bij het eindexamen weer moeten 
omzetten in het Nederlands. ‘Bij ons is dat net iets anders 
maar wel vergelijkbaar. Jonge leerlingen kennen sommige 
woorden en begrippen in het Nederlands nog niet, maar ze 
krijgen er wel les over in het Engels. Daar moet je als leraar 
dus extra aandacht aan besteden.’

Verbindingen in expertgroep
Nu de goede samenwerking is opgebouwd, is de tweede 
stap om de contacten te verankeren. Volgens beide onder
wijsprofessionals moet je daarvoor meer mensen uit de 
organisatie betrekken. ‘Praktisch gezien werkt het goed om 
activiteiten vast te leggen in het jaarplan. Belangrijk is om 
contact te houden, ook als alles goed gaat’, zegt Xandra 
Pieters. Om de overgang van po naar vo in goede banen 
te leiden, richtte zij twee jaar geleden een expertgroep 
tweetalig op, samen met een leraar van groep 8 en de 
tpocoördinator.  

‘Onze leraren Engels moeten daarin ook een plek krijgen, 
zij kijken immers naar de inhoudelijke aansluiting van het 
vak’, vult Ruth Frans aan. ‘In het najaar kijken we hoe het 
gaat met de leerlingen en waar eventuele hiaten zijn. 
Zo hebben we korte lijnen en dat is belangrijk!’

Essentie van een doorlopende leerlijn
Voor achtstegroepers verandert er veel als ze 
naar de brugklas gaan. Als zij voor tweetalig 
vervolgonderwijs kiezen is het belangrijk dat 
ze niet op het beginniveau met Engels starten, 
zoals de rest van de nieuwelingen in de 
brugklas. Om te groeien in hun ontwikkeling en 
gemotiveerd te leren, moeten leraren in het vo 
weten welk taal- en kennisniveau zij hebben 
zodat zij lesstof krijgen die precies aansluit. 
De uitdaging is om goed te differentiëren en de 
onderwijsdoelen in beeld te houden.  En daar 
moet wel wat voor worden geregeld.

Meer weten over  
Tweetalig primair onderwijs?  
Scan de QR-code. Flankerend 

onderzoek 
Tweetalig 
primair 
onderwijs  
(FoTo)
2014 - 2022: Leerlingen en leerkrachten 
acht jaar in ontwikkeling

Tekst
Rick de Graaff, Evelien Krikhaar, 
Bianca Leest, Tessa Jenniskens

https://www.nuffic.nl/onderwerpen/tweetalig-primair-onderwijs


De geobserveerde 
lessen waren in de 
meeste gevallen 
didactisch sterk, 
en rijk aan input en 
interactie. 
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Parallel aan de pilot tpo hebben KBA Nijmegen, 
Expertisecentrum Nederlands, Radboud Universiteit en 
Universiteit Utrecht acht jaar lang de ontwikkelingen 
gevolgd van de leerlingen en de leerkrachten. In 2015, 2017, 
2019 en 2022 hebben we ‘foto’s’ genomen van de leerlingen 
en hun leerkrachten, die in 2014-2015 begonnen in groep 
1. Afgelopen zomer zijn deze leerlingen uitgestroomd 
naar het voortgezet onderwijs. Via deze ‘foto’s’ hebben 
we de ontwikkeling in kaart kunnen brengen van de 
taalvaardigheden van de leerlingen, en de didactische 
vaardigheden van de leerkrachten. En als je al die foto’s op 
een rijtje zet, ontstaat er een boeiend filmpje.*

Vergeleken met veel andere Europese landen start Neder
land relatief laat, beperkt en vrijblijvend met Engels in het 
basisonderwijs. Sinds 2014 kon een groep scholen deelne
men aan de pilot tpo, waarin 3050% van het onderwijs in 
het Engels aangeboden zou worden. De twaalf scholen die 
in 2014 gestart zijn, hebben onderling samengewerkt aan 
curriculumontwikkeling en nascholing, en hebben deelge
nomen aan het onderzoek. 

Bij deze twaalf scholen, en bij twintig vergelijkingsscholen, 
met vroeg vreemdetalenonderwijs (vvto) of regulier Engels 
vanaf groep 7 (eibo), zijn leerlingen getoetst op verschillende 
Engelse vaardigheden en zijn CitoLOVStoets gegevens 
Nederlands en rekenen verzameld. Ook de ouders en 
leerkrachten hebben meegewerkt aan het onderzoek. 
Gedurende de afgelopen acht jaar hebben tientallen 
toetsleiders hiervoor stad en land afgereisd en hebben 
tientallen leerkrachten met hun klas aan het onderzoek 
bijgedragen.

Wat zijn we tot nu toe te weten gekomen over tpo?
De afgelopen acht jaar hebben we onderzoek gedaan naar 
de vormgeving van tpo, de achtergronden van de leerlingen, 
leerkrachten en ouders, de ontwikkeling van de Engelse 
taalvaardigheid van de leerlingen, de taakvaardigheid en 
taaldidactische vaardigheden van de leerkrachten, de invloed 
van school en leerkrachtkenmerken op de taalvaardigheid 
van de leerlingen, en de samenhang met Nederlandse taal
vaardigheid en de rekenvaardigheden van de leerlingen. Bij 
elke meting werden de indrukken van de voorgaande metingen 
bevestigd: Tpoleerlingen ontwikkelen zich beter in het Engels 
dan hun vvto en eibomedeleerlingen. Op sommige toetsen 
lijkt de sterkere ontwikkeling van tpoleerlingen zich vooral 
in de eerste jaren van de schoolloopbaan te uiten. Wat betreft 
Nederlandse taalvaardigheid en de rekenvaardigheid bleven 
de tpoleerlingen in groep 1, 3 en 5 niet achter bij de vvto 
en eiboleerlingen. 

* Op het moment van schrijven (najaar 2022) zijn nog niet alle ‘foto’s’ van 2022 afgedrukt, omdat we nog volop bezig 
zijn met de dataverwerking. Daarom gaan we in deze bijdrage vooral in op de ontwikkeling van 2015 tot 2019  
(groep 1 tot groep 5).

Er is een grote variatie tussen de tposcholen in de hoeveel
heid onderwijstijd waarin zij Engels als voertaal gebruiken, 
van 10 (dus onder het minimum van 30) tot 50 procent van 
de onderwijstijd. En, de onderwijstijd Engels doet ertoe: 
Tpoleerlingen die meer onderwijstijd in het Engels hebben, 
scoren hoger op de getoetste Engels taalvaardigheden. 

Ook zijn er grote verschillen tussen tpoleerkrachten, wat 
betreft opleidingsachtergrond, ervaring met lesgeven en het 
geven van Engelstalige lessen in het basisonderwijs. Op de 
meeste tposcholen verzorgt de groepsleerkracht het groot
ste deel van de Engelstalige lessen. Naast het aanbod door 
de groepsleerkracht zet de meerderheid van de scholen een 
vakleerkracht in voor Engels. Sommige leerkrachten zijn 
native speaker van het Engels, en een deel beschouwt zich 
near native speaker. Het Engelse taalvaardigheidsniveau 
van de meeste leerkrachten is goed tot zeer goed. De leer
krachten proberen gedurende de Engelstalige momenten zo 
veel mogelijk in het Engels te spreken. Wanneer een leerling 
cruciale uitleg dreigt te missen of wanneer zich een soci
aalemotionele onveilige situatie voordoet, schakelen ze 
flexibel over naar het Nederlands. 

De geobserveerde lessen waren in de meeste gevallen 
didactisch sterk, en rijk aan input en interactie. In groep 
5 was al zichtbaar dat er steeds meer aandacht wordt 
besteed aan de Engelse lees en schrijfvaardigheid. 
Bovendien blijkt dat, naast de onderwijstijd in het Engels, de 
taaldidactische vaardigheden van de leerkrachten er ook 
toe doen: Tpoleerlingen op scholen waar de leerkracht een 
hoger taalvaardigheidsniveau Engels heeft (minimaal B2) én 

de leerkracht meer ervaring heeft in het onderwijzen in 
het Engels scoren hoger op verschillende Engelse taal
vaardigheidstoetsen.

Eerste indrukken van de afdrukken van groep 8 
In 2022 zijn de ‘foto’s’ in groep 8 genomen, zowel van de 
leeruitkomsten van de leerlingen als van de inrichting van 
het onderwijs. De leeruitkomsten geven het volgende voor
lopige beeld: 

 ■ In groep 8 scoren tpoleerlingen gemiddeld nog 
altijd significant hoger op de gemeten Engelse taal
vaardigheden dan leerlingen van vvto en eiboscholen. 
Op het gebied van de Nederlandse taalvaardigheid 
en rekenvaardigheid zien we dat tpo, vvto en eibo
leerlingen zich tussen groep 3 en groep 8 op vergelijkbare 
wijze hebben ontwikkeld.

 ■ In groep 8 werd gemiddeld 30% van het onderwijs in het 
Engels gegeven, variërend van 6% tot 48%. Sommige 
tposcholen hebben moeite met het vinden van geschikte 
docenten en ook de coronapandemie heeft invloed 
gehad op het Engelstalige aanbod. De tien onderzochte 
leerkrachten in groep 8 waren in de meeste gevallen 
taaldidactisch voldoende tot goed bekwaam. Alle 
leerkrachten besteedden regelmatig tot heel vaak 
aandacht aan alle taalvaardigheden. Acht van de tien 
waren moedertaalspreker van het Nederlands, drie 
van de tien waren native speaker Engels. Zeven waren 

groepsleerkracht, drie waren vakleerkracht. Zeven leer
krachten schatten zichzelf in op ERKniveau C2, twee op 
C1, en een op B1. Dat betekent dat, op één leerkracht na, 
alle leerkrachten volgens deze inschatting voldoen aan 
het gewenste minimumniveau.

Wat weten we straks in 2023 over tpo in groep 1 t/m 8? 
In de eindmeting in groep 8 in 2022 is opnieuw onder
zocht hoe tpo wordt vormgegeven op de scholen en 
hoe de leerlingen zich over de gehele loopbaan in het 
primair onderwijs hebben ontwikkeld in hun Engelse 
taalvaardigheid, Nederlandse taalvaardigheid en 
rekenvaardigheid. De complete resultaten zullen begin 
2023 worden gerapporteerd. Met de inzichten van acht 
jaar onderzoek kan advies worden uitgebracht aan 
het ministerie van OCW over voortzetting of uitbreiding 
van tweetalig primair onderwijs.

Meer lezen? Scan de QR-code.

https://www.nuffic.nl/onderwerpen/tweetalig-primair-onderwijs/tweetalig-primair-onderwijs-tpo#wetenschappelijk-onderzoek
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Tpo: here 
to stay?
Bij Nuffic kijken we terug op een unieke, complexe en succesvolle pilot. Uniek, 
omdat de leerlingen acht jaar lang met wetenschappelijk onderzoek zijn gevolgd. 
Complex, want iedere school had een andere beginsituatie en er waren nagenoeg 
geen geschikte materialen voor handen. 

De vele netwerkbijeenkomsten stonden in het teken van ontwikkeling, scholing, 
intervisie en kennisdeling. Vanuit niets zijn er een curriculum, leerlijnen, activiteiten 
en toetsen ontwikkeld. Met recht zijn de directeuren, coördinatoren en leer
krachten pioniers te noemen! En tot slot is de pilot succesvol, omdat zowel 
leerlingen, ouders als leerkrachten het onderwijs als zeer positief ervaren. 
Het tweetalig primair onderwijs (tpo) is een onderwijsvorm om trots op te zijn. 
Wij hopen dat door het lezen van dit magazine, je zelf ook een beeld hebt 
kunnen krijgen bij alle verschillende aspecten van de pilot.

Dankzij OCW hebben wij 9 jaar geleden een start kunnen maken met tpo. Bij 
de uitgave van dit magazine is nog niet bekend of tweetalig basisonderwijs 
wettelijk wordt toegestaan. Samen met de scholen hopen we op een voortgang 
van tpo. Tweetalig primair onderwijs past immers bij de internationaal georiën
teerde Nederlandse samenleving. Met de komst van internationale leerlingen 
van vluchtelingen en expats is er een groeiende vraag naar onderwijs dat 
hierop inspeelt. 

Onze wens is dat tpo toegankelijk is voor alle leerlingen. Ieder school moet de 
mogelijkheid hebben tpo aan te bieden, mits er aan voorwaarden wordt voldaan 
die de kwaliteit hiervan waarborgen. Wij gunnen iedereen in Nederland de keuze 
voor deze prachtige vorm van onderwijs.

Myrna Feuerstake
projectmanager tpo Nuffic

Yeelen de Jong
projectmedewerker tpo Nuffic
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