
Meewerken aan het  
onderwijs van morgen

Onder de naam Curriculum.nu vindt een landelijke herziening van het vaste 
onderwijsprogramma van alle leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs 
plaats. Begin 2018 starten de ontwikkelteams, bestaande uit leraren en schoolleiders 
uit het primair en voortgezet onderwijs, om voor negen leergebieden de vraag  
‘Wat moeten leerlingen kennen en kunnen?’ in verschillende stappen te 
beantwoorden. Ter ondersteuning van die taak is SLO gevraagd een overzicht te 
geven van de curriculaire uitdagingen rondom de betreffende leergebieden.

De ontwikkelteams buigen zich over mogelijke bouwstenen voor het curriculum. 
Om te helpen bij de voorbereiding op deze taak is in deze startnotitie de huidige 
stand van zaken ten aanzien van het leergebied Engels en moderne vreemde 
talen beschreven en een aantal leerplankundige uitdagingen benoemd. Deze zijn 
geconcretiseerd in ‘leidende vragen’ waarop de antwoorden van belang kunnen  
zijn voor de bouwstenen voor dit leergebied.  

Engels
en moderne vreemde talen
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Inleiding 

Als lid van het ontwikkelteam Engels en moderne vreemde talen buig je je samen met andere leraren over 
bouwstenen voor het curriculum van het vak Engels in het primair en het voortgezet onderwijs, en van 
moderne vreemde talen in het voortgezet onderwijs. 

Deze startnotitie is bedoeld als oriëntatie op belangrijke 
aandachtspunten rondom deze vakken. Eerst lees je over 
de belangrijkste ontwikkelingen die een herziening van 
de curricula van deze vakken wenselijk maken. Sommige 
betreffen specifiek het vak Engels, andere hebben 
betrekking op alle moderne vreemde talen.  

 
Daarna zijn de randvoorwaarden in de onderwijspraktijk 
beschreven die nodig zijn voor een succesvolle en 
duurzame herziening van het curriculum. Tot slot een 
aantal leidende vragen rondom de thema’s kern en 
keuze, doorlopende leerlijnen en samenhang die voor 
het ontwikkelteam van belang zijn.

“Talen leren doet een sterk beroep op creativiteit en  
vraagt een open en reflectieve houding.”
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Probleemanalyse

Waarom is een herziening van het curriculum voor Engels en moderne vreemde talen nodig? Welke 
problemen zijn met een curriculumherziening op te lossen? Daarover, en over de belangrijkste voorwaarden 
om zo’n herziening te laten slagen, lees je hier meer. Eerst een analyse van het curriculum Engels in het 
primair onderwijs, daarna van de curricula Engels en moderne vreemde talen in het voortgezet onderwijs. 
Beide analyses beschrijven eerst de wettelijke kaders en gaan daarna in op de onderwijspraktijk.

Primair Onderwijs: Engels 

Wat staat er in de wet en in de kerndoelen?
Engels is in het primair onderwijs (po) verplicht. Scholen 
zijn vrij om te beginnen met Engels in de onderbouw 
(vvto - vroeg vreemdetalenonderwijs), in groep 5-6 
(vervroegd Eibo - Engels in het basisonderwijs), of Engels 
aan te bieden vanaf groep 7-8 (Eibo). Daarnaast mag 
Engels sinds 2015 in 15% van de onderwijstijd als doel- en 
voertaal worden gehanteerd. In hetzelfde jaar kregen  
19 po-scholen de ruimte om in een pilot 30 tot 50% 
van de onderwijstijd les te geven in het Engels – de 
zogenaamde tpo-scholen (tweetalig primair onderwijs). 
Voor Engels zijn vier kerndoelen geformuleerd die 
aansluiten bij het doel van Engels in het po, namelijk 
het leggen van een eerste basis om te kunnen 
communiceren met sprekers van deze taal. Deze 
kerndoelen zijn zeer beknopt en globaal beschreven en 
geven geen indicatie van beheersingsniveaus. 

Wat gebeurt er in het onderwijs?

Verschillende startmomenten en uiteenlopende 
uitstroomniveaus  
De variatie in het aanbod van Engels in het po is 
groot wat betreft aantal start momenten, om vang, 
invulling, onderwijstijd in het Engels, kwaliteit van het 
onderwijs en buitenschools contact. Daardoor stromen 
leerlingen met zeer verschillende beheersingsniveaus 
van het Engels het vo binnen. Leraren in de eerste klas 
van het vo sluiten lang niet altijd aan bij de kennis en 
vaardigheden die leerlingen in het po hebben opgedaan 
(Bodde & Schokkenbroek, 2013; Geurts & Hemker, 2013). 
Methodes in het vo houden weinig rekening met de 
verschillen in reeds aanwezige kennis en instroomniveaus. 
Naast het feit dat dit geen recht doet aan wat een 
leer ling al weet en kan – en dus demotiverend werkt 
–  is dit ook nog eens een weinig efficiënte manier van 
omgaan met kostbare onderwijstijd en middelen. 

Kerndoelen geven te weinig houvast
Sinds de formulering van de kerndoelen is het 
maatschappelijk belang van Engels sterk toegenomen. 
Daardoor zijn de varianten vvto en vervroegd Eibo 
populairder geworden. Inmiddels bieden ruim 1400 
basisscholen vvto aan (bron: Nuffic). Dit leidt bij alle  

 
 
 
 
startvarianten tot uiteenlopende uitwerkingen en  
interpretaties van de kerndoelen; doordat ze zo globaal 
beschreven zijn, voldoen scholen er bijna altijd aan 
ongeacht het startmoment of het aantal uren dat ze 
aan Engels besteden. Leerkrachten hebben behoefte 
aan meer houvast en vragen daarom om een nadere 
concretisering van de kerndoelen Engels (Thijs, Trimbos, 
Tuin, Bodde, & de Graaff, 2011). De huidige formulering 
van de kerndoelen is namelijk weinig richtinggevend, 
waardoor het moeilijk is om te bepalen naar welk 
uitstroomniveau moet worden toegewerkt. SLO heeft 
in 2015 op verzoek van het ministerie van OCW een 
concept-leerplankader (Gibson, Feuerstake, Trimbos, 
& Van de Vorle, 2015) ontwikkeld dat de kerndoelen 
Engels concretiseert in meerdere uitstroomniveaus. Het 
doel van het document is leerkrachten duidelijkheid en 
houvast te bieden bij het inrichten van het onderwijs. 
Meerdere uitstroomniveaus hebben echter alleen zin als 
het voortgezet onderwijs (vo) daar op voortborduurt.
Voor een herziening van kerndoelen, en om daarmee 
een basis te bieden aan het vaststellen van haalbare 
leerdoelen in het po, kan het Europees Referentiekader 
(Council of Europe, 2001 – hierna: ERK) mogelijk diensten 
bewijzen. Met zijn fundament in het communicatief 
taalonderwijs en zijn erkende status in binnen- en 
buitenland, kan het ERK een raamwerk verschaffen 
voor de beschrijving van doelen en inhouden voor alle 
taalvaardigheden bij alle sectoren van het onderwijs. De 
descriptoren van het ERK zijn echter niet op voorhand 
geschikt voor jonge taalleerders. Daarom kun je voor het 
po kijken naar uitwerkingen die meer gericht zijn op deze 
doelgroep, zoals de Global Scale of English van Pierson 
Education (www.english.com/gse). 

Voortgezet onderwijs: Engels en 
moderne vreemde talen (MVT)
 
Wat staat er in de wet, in de kerndoelen  
en in de eindtermen?
Engels is naast Nederlands en wiskunde een kernvak 
in de onderbouw vo en kent acht globale kerndoelen. 
Naast Engels kiest de leerling in de onderbouw van het 
vmbo een tweede en in de onderbouw van havo/vwo 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2013/12/05/balans-van-het-engels-aan-het-einde-van-de-basisschool-4
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2014/06/27/kabinet-maakt-lesgeven-in-vreemde-taal-op-basisschool-mogelijk
http://downloads.slo.nl/Repository/intensivering-en-vroeg-beginnen-met-engels.pdf
https://www.nuffic.nl/primair-onderwijs/talenonderwijs/vroeg-vreemdetalenonderwijs-vvto/locaties-vvto-scholen
http://www.english.com/gse


“Talenkennis draagt bij aan onderling 
begrip en daarmee aan een beter 

begrip van de eigen cultuur.”

ook een derde moderne vreemde taal. De overige MVT 
kunnen de kerndoelen Engels gebruiken als leidraad.
De examenprogramma’s in de bovenbouw zijn gelijk 
geformuleerd voor alle MVT; de eindtermen zijn globaal 
beschreven en zijn sterk gericht op taalvaardigheid. 
Evenals de kerndoelen po geven zowel de kerndoelen 
Engels voor de onderbouw als de eindtermen MVT voor 
de bovenbouw geen indicatie van beheersingsniveaus. 
De syllabi van het College voor Toetsen en Examens 
geven een toelichting van het CE-deel en beschrijven 
voor leesvaardigheid welk ERK-niveau een examen heeft 
en hoeveel scorepunten een kandidaat nodig heeft om 
aan te tonen het betreffende ERK-niveau te hebben 
behaald. De eindtermen voor de overige vaardigheden 
zijn voor alle talen uitgewerkt in de handreikingen voor 
de schoolexamens, die een adviserende functie hebben.

Wat gebeurt er in het onderwijs?

Uiteenlopende leeropbrengsten en eindniveaus
Doordat kerndoelen en eindtermen beknopt en globaal 
beschreven zijn, geven ze ruimte voor uiteenlopende 
vertalingen naar het onderwijs. Leerlingen verlaten 
daarom het vo met zeer diverse niveaus van taalkennis 
en –vaardigheden. Leraren baseren doorgaans hun 
lesprogramma’s op het aanbod van lesmethodes en 
vertrouwen erop dat die rekening hebben gehouden 

met kerndoelen, eindtermen en de niveaus van het ERK. 
Kerndoelen en eindtermen geven geen richtlijnen over 
bijvoorbeeld doelstellingen en contexten van taalgebruik 
of de verhouding tussen kennis en vaardigheden. De 
streefniveaus die beschreven zijn in de handreikingen 
voor de schoolexamens, zijn niet verplicht.

 Ruimte voor meerdere talen en interculturele 
communicatie in het curriculum
Door de eenzijdige gerichtheid op taalvaardigheid 
is er te weinig oog voor de rol van talenkennis in de 
persoonlijke ontwikkeling van leerlingen en in de 
bevordering van hun interculturele vaardigheden. 
Talen leren doet een sterk beroep op creativiteit en 
vraagt een open en reflectieve houding. Daarnaast 
draagt talenkennis bij aan onderling begrip en daarmee 
aan een beter begrip van de eigen cultuur. Bij een 
herziening van de curricula Engels en MVT is het 
daarom belangrijk om te definiëren welke aspecten 
van interculturele communicatie relevant zijn in het 
onderwijs, en hoe deze zich verhouden tot talenkennis. 
Dergelijke aspecten kunnen dan worden vertaald in 
heldere en concrete onderwijsdoelen die voldoende 
houvast bieden voor een praktische vertaalslag naar 
leerinhouden en leeractiviteiten. De missie van tweetalig 
onderwijs kan hiervoor inspiratie geven (www.nuffic.nl/
voortgezet-onderwijs/tweetalig-onderwijs/wat-is-tto).
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http://www.nuffic.nl/voortgezet-onderwijs/tweetalig-onderwijs/wat-is-tto
http://www.nuffic.nl/voortgezet-onderwijs/tweetalig-onderwijs/wat-is-tto
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In het buitenland kun je voorbeelden vinden waarin 
cultuur, 21e eeuwse vaardigheden en maatschappelijke 
thema’s geïntegreerd zijn als onderdeel van de 
talencurricula. Bijvoorbeeld: www.australiancurriculum.
edu.au/languages.

Engels als lingua franca
Engels neemt als internationale omgangstaal een 
speciale plaats in ten opzichte van alle andere talen in 
de wereld. De interactie in het Engels tussen non-native 
speakers van die taal is sterk toegenomen. Dit geldt voor 
verschillende contexten, zelfs binnen het onderwijs. Er 
is namelijk sprake van een toename van buitenlandse 
studenten aan Nederlandse universiteiten, waardoor 
de studentenpopulatie diverser dan ooit wordt (VSNU, 
2015). In het vo, maar ook in het po worden mede door 
de subsidiemogelijkheden van de nieuwe IPV-regeling 
(internationalisering in primair onderwijs) uitwisselingen 
met buitenlandse scholen uit verschillende landen 
steeds vaker georganiseerd. Ook in dit geval is de 
voertaal Engels. Dit fenomeen stelt andere eisen aan 
Engelse taalgebruikers dan een context waarin Engels 
voor een van de sprekers de moedertaal is (Essen, 2001; 
Jauregi, 2013).
De bestaande leerdoelen en leermaterialen voor het 
voortgezet onderwijs besteden weinig aandacht 
aan deze rol van de Engelse taal. Daardoor mist het 

onderwijs een belangrijke kans om leerlingen te trainen 
in het gebruik van Engels in multiculturele settings, 
iets wat naar alle waarschijnlijkheid wel van hen wordt 
gevraagd in hun vervolgstudie, werk en sociaal leven. 
Daarom zijn bij een curriculumherziening heldere en 
concrete leerdoelen nodig die recht doen aan de rol 
van Engels als lingua franca en een uitwerking naar 
leerinhouden en leeractiviteiten mogelijk maken.

Schrijfvaardigheid onder niveau
Uit een onderzoek naar de eindniveaus schrijf vaardig-
heid in het havo en vwo (Fasoglio e.a., 2014) blijkt dat 
voor schrijfvaardigheid alleen het streefniveau Engels 
havo (B1) door meer dan 75% van de leerlingen behaald 
wordt. Het streefniveau B2 voor Engels vwo wordt 
slechts door iets meer dan 50% bereikt. Ook bij Frans 
worden de streefniveaus (A2 havo en B1 vwo) ongeveer 
door de helft van de leerlingen behaald. Voor Duits haalt 
55% van de havo-leerlingen het B1-niveau, en slechts 35% 
van de vwo’ers presteert op B2. 
Er valt een grote discrepantie op tussen aan de ene kant 
de niveaus die leerlingen voor spreek-, lees-, luister- en 
aan de andere kant voor schrijfvaardigheid behalen (zie 
voor lees- en kijk- en luistervaardigheid Feskens, Keuning, 
Van Til & Verheyen, 2014; voor gespreksvaardigheid 
Engels, zie Fasoglio & Tuin, 2017). De verhoudingsgewijs 
lagere prestaties voor schrijfvaardigheid zijn mogelijk 
een gevolg van de prioriteit die leraren aan lezen en 
luisteren geven ten koste van spreken en schrijven.

Kracht van literatuuronderwijs onvoldoende benut
De huidige eindtermen voor literatuur voor havo 
en vwo zijn heel beknopt beschreven en bieden 
onvoldoende richtlijnen aan leraren. Het gevolg is dat 
zij moeite hebben om heldere en meetbare leerdoelen 
te formuleren en die aan leerlingen duidelijk te maken. 
Leraren besteden vaak slechts een zeer beperkt aantal 
lessen aan literatuur; de lesstof wordt dikwijls ad hoc 
bepaald door persoonlijke voorkeuren van de docent of 
door de traditie van de vaksectie. Literatuuronderwijs in 
het havo en vwo kan echter een belangrijke rol spelen 
in het taalverwervingsproces: het is mooi en verrijkend, 
en het draagt bij aan de taalvaardigheid van de leerling 
(Lehrner-te Lindert, 2016), maar ook aan burgerschap 
en persoonlijke ontwikkeling. Dit laatste geldt zelfs 
als literatuur in vertaling wordt gelezen zoals vaak bij 
Frans en Spaans, als het taalniveau van de leerlingen 
ontoereikend is om literaire werken in de doeltaal te 
lezen.
Volgens recent onderzoek naar literatuur lessen bij 
Engels is het belangrijk om geïntegreerde leerdoelen 
voor literatuur te ontwikkelen vanuit een benadering 
die tekst-, lezers-, taal- en contextgericht is (Bloemert 
e.a., 2017). Dat kan een goede basis zijn voor doordachte 
doorlopende leerlijnen, niet alleen voor Engels maar ook 
voor de overige MVT. 

http://www.australiancurriculum.edu.au/languages
http://www.australiancurriculum.edu.au/languages
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De behoefte aan leerlijnen voor literatuur speelt een rol 
bij de curriculumherziening Engels en MVT. Die recente 
inzichten bieden een bruikbare steun om in die behoefte 
te voorzien. Literatuuronderwijs kan deels ook worden 
geïntegreerd bij taalvaardigheidstraining in de onder- en 
bovenbouw. In de bovenbouw is het wel van belang 
om te zorgen voor een evenwichtige verdeling tussen 
literatuur en taalvaardigheden om overladenheid in het 
curriculum te voorkomen.

Mogelijkheden voor afstemming met 
cultuurvakken onbenut 
Taal – ook een vreemde taal – is een krachtig gereed-
schap voor kunstzinnige expressievormen zoals poëzie, 
verhalen, film, theater en zang – inclusief digitale en 
interactieve vormen. Ze maken allemaal onlosmakelijk 
deel uit van het culturele erfgoed van de samenleving en 
spelen een belangrijke rol bij interculturele uitwisseling 
en begrip. Door zelf aan de slag te gaan met kunstzinnige 
vormen van taalgebruik in een vreemde taal kan de 
leerling zijn taalvaardigheid verbeteren; tegelijkertijd 
kan dit een verruiming zijn voor zijn persoonlijke 
ontwikkeling als wereldburger (Heusden, 2010). 
Afstemming met lesprogramma’s van andere (cultuur)
vakken is nu vrijblijvend en mede-afhankelijk van 
de persoonlijke voorkeuren van de leraar. Leerlingen 
ontwikkelen het gebruik van een vreemde taal 
als creatieve expressievorm vaak niet. Taalleraren 
(Nederlands en MVT) en leraren in de kunstvakken 
opereren vrijwel altijd afzonderlijk van elkaar, 
waardoor de kans om het leereffect door afstemming 
en samenwerking te versterken, onbenut blijft. De 
curriculumherziening biedt een kans om struikelblokken 
voor een samenhangende aanpak tussen Nederlands, 
vreemde talen en cultuurvakken zoveel mogelijk weg te 
nemen. Vakoverstijgende doelen kunnen juist een plek 
krijgen in de kerndoelen en eindtermen voor Engels en 
MVT. Daarbij is de vraag of en welke van deze doelen bij 
de kern van het curriculum horen.

Instroomniveau als hindernis voor vervolgopleiding 
Een breed taalrepertoire is in het licht van doorstroom 
een noodzaak, zowel bij havo/vwo als bij relevante 
vmbo-opleidingen. Mbo-opleidingen waarin talen een 
belangrijke rol spelen, vragen om een hoger niveau 
van beheersing van de productieve vaardigheden dan 
het niveau waarmee leerlingen instromen. Daarnaast 
ontbreekt het in de aansluiting aan afstemming over 
didactiek en maatwerk (Jansma & Pennewaard, 2014). 
Ook hbo- en universitaire opleidingen geven aan dat 
leerlingen onvoldoende toegerust instromen. Meer 
lees- en schrijfervaring in het Engels en meer oefenen in 
het presenteren in de vooropleiding zijn zeer wenselijk 
(Beeker, 2012).

In het mbo en hbo bieden meerdere opleidingen in 
groeiende mate een stageperiode in het buitenland aan 
studenten aan. Opleidingen zien de meerwaarde ervan 
niet alleen voor het vak zelf, maar ook als levenservaring. 
Voorwaarde is dat studenten zich zowel sociaal als 
professioneel kunnen redden in de betreffende vreemde 
taal of ten minste in het Engels.
De aansluiting vwo–wo geeft voor Engels in de 
bachelorfase problemen bij het lezen van academische 
vakliteratuur (Wierda-Boer, 2008). Studieboeken 
op universitair niveau zijn namelijk voor circa 90% 
Engelstalig. Het lezen en verwerken van de informatie 
vereist bovendien andere aspecten van leesvaardigheid 
dan wat er in het centraal examen (CE) wordt getoetst 
– denk aan samenvatten of het kunnen maken van 
aantekeningen op basis van langere teksten in het 
Engels. Daarnaast ontstaan er problemen bij het gebruik 
van academisch Engels bij schrijfvaardigheid. 
De problemen bij de instroomniveaus in de vervolg-
opleidingen vormen een hindernis niet alleen tijdens 
de opleiding zelf, maar vermoedelijk ook voor het 
eindniveau dat studenten bereiken aan het eind van 
mbo en hbo. In de curriculumherziening is het daarom 
belangrijk om ook deze aansluitingsproblematiek mee  
te nemen, door leerdoelen te ontwikkelen die het  
niveau van het vo-diploma in een groeiperspectief 
plaatsen en daarmee de doorstroom naar vervolg-
onderwijs vergemakkelijken.
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Voorwaarden

Een herziening van curricula en een succesvolle en 
duurzame implementatie ervan kan niet plaatsvinden 
zonder aandacht voor de toerusting van de leraren en 
voor een aantal belangrijke condities. Je vindt ze hierna 
in het kort beschreven.

Eigen taalvaardigheid van de leraar

De beheersing van het Engels van leerkrachten po
Op dit moment zijn veel leerkrachten in het primair 
onderwijs onvoldoende toegerust om Engels te geven 
doordat hun eigen taalvaardigheid Engels ontoereikend 
is (Thijs & Tuin, 2011). In het kerndeel van de kennisbasis 
van de pabo wordt “verondersteld dat de student 
instroomt met ten minste een eigen vaardigheid  
Engels op havoniveau (cf. niveau B1 van het ERK)” 
(Commissie Kennisbasis Pabo, 2012). Leerkrachten  
dienen in staat te zijn tot een natuurlijke interactie in  
het Engels met hun leerlingen en zij dienen voor een  
rijke input in het Engels te kunnen zorgen, met 
voldoende aandacht voor uitspraak en intonatie.  
Het leren van klanken in een vreemde taal is namelijk 
juist op vroege leeftijd heel belangrijk. Een B1-vaardig-
heidsniveau is waarschijnlijk niet toereikend om dit te 
realiseren. Dit is zowel relevant voor de herziening van 
de kennisbasis van de pabo-opleidingen als voor de 
bijscholing van zittende leerkrachten.

Pedagogische/didactische kennis

Kennis van MVT-didactiek bij jonge kinderen 
Leerkrachten in het primair onderwijs zijn vaak 
onvoldoende toegerust om een effectieve communi-
catieve aanpak toe te passen specifiek gericht op 
jonge kinderen bij wie het accent voornamelijk op 
(mondelinge) communicatie ligt (Thijs & Tuin, 2011). 
Pabo’s dienen meer aandacht in hun curriculum te 
besteden aan MVT-didactiek met jonge kinderen.  
Er bestaan al voorbeelden van good practice in enkele 
opleidingen. Anderzijds dient het voor zittende 
leerkrachten mogelijk te zijn en is het soms vereist om 
zich verder te professionaliseren in communicatief 
vreemdetaalonderwijs, in het ERK en in uitwerkingen 
ervan die geschikt zijn voor de beschrijving van het 
taalleerproces van jonge kinderen.  

Opgedane taalkennis toepassen in betekenis volle 
contexten 
Leraren in het voortgezet onderwijs schenken 
verhoudingsgewijs vaak overmatig veel aandacht aan 
grammatica- en woordenschatoefeningen ten koste van 
vaardigheidstraining. Lesmethodes houden deze praktijk 
in stand met een ruim aanbod aan oefenmateriaal. 
De toepassing van opgedane kennis in betekenisvolle 
contexten blijft daardoor vaak onderbelicht, met 
name als het gaat om productief taalgebruik (spreken 
en schrijven). Leraren besteden weinig aandacht aan 

“Met taalverwerving wordt juist 
creatief taalgebruik beoogd.”
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open communicatieve opdrachten. Ze zijn bang dat ze 
daardoor in tijdnood komen. Dit geldt met name voor de 
onderbouw vo en het hele vmbo, maar vaak ook voor de 
tweede fase, en bij Frans en Duits nog nadrukkelijker dan 
bij Engels. Dat zorgt onder andere voor problemen in de 
aansluiting met het vervolgonderwijs.
Om communicatief, betekenisvol taalonderwijs in 
het hele onderwijs te kunnen bewerkstellingen, 
dienen leraren zich daar verder in te verdiepen. Dit 
kan bijvoorbeeld door (uitwerkingen van) het ERK te 
gebruiken als uitgangspunt bij het ontwikkelen van 
leeractiviteiten en werkvormen voor het bereiken van 
communicatieve leerdoelen. Docenten-ontwikkelteams 
(DOTs) en learning communities van leraren lenen 
zich daar uitstekend voor. Concrete voorbeelden van 
communicatief gerichte vaardigheidslessen kunnen 
daarbij een nuttige steun vormen.

Kunnen differentiëren
Uiteenlopende niveaus uit het po maken differentiëren 
in de onderbouw vo tot een noodzaak. Om te kunnen 
omgaan met de verschillende niveaus in de klas is 
het belangrijk dat de leraar instructie, leerstof, tempo 
en doelen kan aanpassen aan de behoeften van de 
individuele leerlingen, en dat is in een klas van 30 of 
soms meer dan 30 leerlingen geen makkelijke taak. 
Digitale technologie kan daarbij behulpzaam zijn, maar 
differentiatie vraagt ook om een stevig ontwikkelde 
methodiek. Leraren dienen over goede randvoorwaarden 
te beschikken om zich hierin verder te bekwamen.

Kennis van assessment
Het schoolexamen (SE) kan veel meer dan het centraal 
examen (CE) een beeld van de taalvaardigheid van 
de leerling geven, omdat daarin in beginsel alle 
eindtermen kunnen worden getoetst. De opgaven van 
de SE-toetsen vragen echter vaak om reproductie, of 
toetsen afzonderlijke deelaspecten zoals grammatica 
en vocabulaire. Leraren gebruiken daarbij vaak 
toets- en oefenvragen die veel nadruk leggen op het 
memoriseren, classificeren of toepassen van kennis, en 
op het herkennen, begrijpen en gebruiken van de juiste 
vormen. Oefeningen en opdrachten die om creatief 
taalgebruik vragen, en die een appel doen op hogere 
denkvaardigheden, worden in mindere mate gebruikt, 
terwijl taalverwerving juist creatief taalgebruik beoogt. 
Daarmee ontstaan twijfels over de validiteit van het 
eindexamen. 
Om toetsing en evaluatie beter te integreren in  
het curriculum is het belangrijk dat leraren toegang  
krijgen tot:
•    professionaliseringstrajecten voor toetsing en 

beoordeling van vaardigheden, ook in formatieve zin; 
•    gelegenheden voor collegiaal overleg en 

uitwisseling bij de ontwikkeling en beoordeling van 
schoolexamens, met name voor de productieve 
vaardigheden;

•    specificaties en voorbeelden van valide toetsvormen, 
-inhouden en beoordelingsmethodes;

•    (digitale) instrumenten om progressie en 
beheersingsniveaus van de leerlingen inzichtelijk bij  
te houden;

•    voorbeelden van integratie in het taalcurriculum van 
formatieve evaluatie en communicatief taalonderwijs.

Onevenwichtige waardering van de vaardig
heden in het eindexamen
Het CE Engels en MVT toetst in het havo/vwo alleen 
leesvaardigheid; het cijfer bepaalt 50% van het eindcijfer 
voor de betreffende taal. De overige vaardigheden 
worden in het SE getoetst. De school mag beslissen 
om ook andere vakonderdelen in het SE te toetsen. 
De weging van de SE-cijfers wordt door de school 
bepaald. Ongeveer 20% van de scholen toetst in het 
SE ook schooleigen onderwerpen, waaronder vooral 
grammatica en woordenschat. Daarnaast tellen 
scholen leesvaardigheid voor gemiddeld 13% ook mee 
in het SE, wat zorgt voor een extra onevenwichtige 
weging van de vier vaardigheden bij het tot stand 
komen van het eindcijfer (Canton e.a., 2013). Er is een 
toetsing- en examineringssysteem nodig dat recht 
doet aan een evenwichtige meting van de beheersing 
van alle vier domeinen en het taalbeheersingsniveau 
van de leerlingen zichtbaar maakt.

Kern en keuze
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Leidende vragen

Kern en keuze

1.  Op basis van welke uitgangspunten en criteria kan het ontwikkelteam in het licht van de 
huidige startmomenten, onderwijstijd en uitstroomniveaus een vaste basis bepalen van 
vaardigheden, houdingen en kennis die elke leerling moet beheersen voor het vak Engels  
in het primair onderwijs en in de verschillende niveaus van het voortgezet onderwijs? 

Uit de probleemanalyse blijkt urgente behoefte te zijn aan heldere richtlijnen om het hele curriculum Engels van  
po tot en met de verschillende niveaus van het vo op een eenduidige manier te kunnen beschrijven.  
Denk daarbij zowel aan taalkennis en taalvaardigheden, als ook aan andere competenties die verbonden zijn met  
het verwerven van het Engels zoals interculturele en literaire competentie.
Om deze vraag te kunnen beantwoorden, kun je aan verschillende aspecten denken, in ieder geval:

a.  Welke vaardigheden, kennis en houdingen passen bij leerlingen in het po en bij de visie op het 
schoolvak Engels?

b.  Welke vaardigheden, kennis en houdingen passen bij leerlingen in de verschillende niveaus van het  
vo en bij de visie op het schoolvak Engels?

c. Hoe kan internationalisering / wereldburgerschap worden meegenomen? 
d.  Horen aspecten van interculturele communicatie bij de kern van het vak, zo ja welke aspecten dan,  

en bij welke onderwijsniveaus? 
e.  Welke plaats neemt literatuuronderwijs in de kern van het vak in de onder- en bovenbouw van  

havo en vwo in?
f.  Welke kunstzinnige vormen van taal horen bij de kern van het curriculum? Hoe dragen deze bij aan 

zowel de persoonlijke ontwikkeling als aan de taalverwerving van de leerling? Welke doelen horen 
voor Engels bij het po, welke bij het vo?

Als je je focust op de leerdoelen in het po, dienen de volgende vragen zich aan:
h.  Wil het ontwikkelteam aan het eind van het po meerdere (minimale) uitstroomniveaus benoemen,  

en zo ja, wat betekent dat voor startmomenten, omvang en instroom in het vo?
i.  Hoe kan het ontwikkelteam dan minimale uitstroomniveaus voor het vak Engels bepalen voor alle 

leerlingen aan het eind van het po? En wat is haalbaar? 
j. Zijn er verschillen tussen receptieve en productieve, mondelinge en schriftelijke vaardigheden?
k.  Hoe kan het ontwikkelteam, naast minimaal haalbare, ook hogere uitstroomniveaus in het  

po meenemen in de herziening? En wat voor consequenties hebben ze voor het vo?

Dit laatste aspect speelt ook een rol bij het bepalen van leerdoelen in het vo:
l.   Hoe kan het ontwikkelteam hogere uitstroomniveaus aan het eind van de verschillende sectoren van  

het vo meenemen in de herziening, en wat voor consequenties zijn er?

Bij het bepalen van de kern van het vak Engels spelen onder andere een rol de accenten die (sub)vaardigheden 
krijgen bij de verschillende onderwijsniveaus. In het po, ligt het accent bijvoorbeeld op de mondelinge 
vaardigheden, in het vmbo op het gebruik van taal in werkgerelateerde situaties, in de bovenbouw van het 
vwo op de voorbereiding voor het verwerven van academische vaardigheden. 

YES

NEIN

OUI
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2.  Op basis van welke uitgangspunten en criteria kan het ontwikkelteam leerdoelen 
voor de MVT bepalen in termen van vaardigheden, houdingen en kennis bij de 
verschillende niveaus van het vo? 

Ook voor de andere MVT hebben leraren in het voortgezet onderwijs dringend behoefte aan helderheid over 
haalbare leerdoelen passend bij de visie op MVT-onderwijs; leerdoelen zijn wenselijk die duidelijk maken hoe 
leerlingen worden toegerust voor het vervolgonderwijs en voor hun functioneren in de samenleving. Bij het 
beantwoorden van deze vraag kun je in ieder geval aan de volgende aspecten denken:

a.  Welke vaardigheden, kennis en houdingen passen bij leerlingen in de verschillende niveaus van het  
vo en bij de visie op het MVT-onderwijs?

b. Welke accenten krijgen de verschillende vaardigheden bij de verschillende onderwijsniveaus? 
c.  Welke leerdoelen zijn bij de verschillende onderwijsniveaus relevant en haalbaar voor de 

verschillende MVT? Betrek hierbij de niveaus die in de praktijk zijn behaald.
d. Welke van deze leerdoelen horen bij de kern van het curriculum?
e.  Welke doelen en contexten van taalgebruik zijn bij de verschillende onderwijsniveaus en talen 

relevant?
f.  Welke plaats nemen culturele aspecten van de landen waarin de taal wordt gesproken, 

interculturele communicatie, internationalisering en burgerschap in de curricula van de MVT in?
g. Welke plaats neemt literatuuronderwijs in de onder- en bovenbouw van havo en vwo in?
h.  Welke kunstzinnige vormen van taal horen bij de MVT-curricula? Hoe dragen deze bij aan zowel de 

persoonlijke ontwikkeling als aan de taalverwerving van de leerling?
i.  Hoe kan het ontwikkelteam, naast minimaal haalbare, ook hogere uitstroomniveaus meenemen  

in de herziening? 
  

1.  Welke bestaande beschrijvingskaders kunnen bijdragen aan het bevorderen van 
doorlopende leerlijnen Engels tussen en binnen de sectoren po en vo, en helderheid 
bieden voor leraren én leerlingen?  

Het is niet mogelijk de doelen voor het hele onderwijs in het vak Engels te definiëren zonder te beschikken 
over een gemeenschappelijk raamwerk dat het ontwikkelteam zowel voor het po als voor het vo kan 
gebruiken. Dat is voorwaardelijk om de gehele leerlijn Engels van po tot en met vo in één perspectief te 
kunnen plaatsen. In het voortgezet onderwijs is het Europees Referentiekader een bruikbaar kader gebleken 
dat ook internationaal erkend wordt. Daarom de vraag:

a. Biedt het ERK een geschikt en bruikbaar raamwerk, ook voor het po?
b. Onder welke voorwaarden en met welke eventuele aanpassingen of uitwerkingen? 

2.  Welke consequenties hebben, in het perspectief van een doorlopende leerlijn, de 
uitstroomniveaus Engels in het po voor de leerdoelen van het kernvak in het vo? 

Het uitgangspunt is dat helder beschreven leerdoelen voor het po bijdragen aan een betere aansluiting met 
het vo. Voor het realiseren van een doorlopende leerlijn is het echter nodig de uitstroomniveaus in het po ook 
vanuit het perspectief van het vo te bekijken, namelijk:

a.  Wat zijn de consequenties voor de uitstroomniveaus aan het eind van de onderbouw en 
bovenbouw vo?

b.  Omgekeerd, hoe kan de onderbouw vo aansluiten bij wat voor Engels in het kernprogramma  
van het po wordt opgenomen?  

D
oorlopende leerlijnen

Sam
enhang
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3.  Welke eisen aan analyse- en interpretatievaardigheden, welke tekstsoorten, 
welke culturele, historische en sociale contexten hebben een plaats in een leerlijn 
literatuuronderwijs in de verschillende MVT? 

Bij het thema Kern en Keuze is de vraag gesteld naar de plaats van literatuuronderwijs in de kern van de 
schooltalen in de onder- en bovenbouw van havo en vwo. Als die plaats er is, is het nodig uitgangspunten te 
formuleren voor een leerlijn zowel voor Engels als voor de overige MVT in havo en vwo. Voor het beantwoorden 
van deze vraag zijn de volgende aspecten van belang:

a.  Hoe kan een leerlijn literatuur bijdragen aan de leessmaak en de persoonlijke ontwikkeling van de 
leerling? Welke leerdoelen lenen zich daar uitstekend voor?

b.  Wat is het geschikte niveau van taalinput voor de leerlingen opdat de gebruikte literaire teksten en 
leeractiviteiten leerzaam zijn? 

c.  Welke overkoepelende elementen zijn er tussen de leerlijnen en leerdoelen voor Engels 
literatuuronderwijs en het literatuuronderwijs bij Nederlands en de andere MVT? 

4.  Hoe kunnen leerdoelen van de verschillende eindniveaus in het vo worden bijgesteld 
zodat leerlingen makkelijker kunnen doorstromen naar het vervolgonderwijs?  
In de probleemanalyse zijn een aantal knelpunten gesignaleerd bij de aansluiting met het vervolgonderwijs. 
Deze maken het noodzakelijk om leerdoelen aan het eind van het vo in een groeiperspectief te plaatsen, waarbij 
de vervolgopleidingen de volgende stap zijn. Dat betekent dat je bij het beantwoorden van deze  
vraag in ieder geval rekening dient te houden met het volgende:

a. Om welke vaardigheden en subvaardigheden gaat het, en welke leerdoelen passen daarbij?
b. Wat is haalbaar binnen de programma’s Engels en MVT in het vo?

1.  Welke doelen en contexten voor Engelse taalvaardigheden zijn af te leiden van de rol 
van Engels als wereldtaal? 

Deze rol van de Engelse taal is in de huidige samenleving vrijwel onbetwist, het onderwijs kan er niet meer 
omheen. De vraag naar de consequenties voor het curriculum van het schoolvak Engels is daarom relevant voor 
de herziening, specifiek:

a.  Hoe kan het ontwikkelteam leerdoelen in het curriculum Engels integreren die specifiek te maken  
hebben met Engels als lingua franca?  

2.  Hoe kan het ontwikkelteam onderwijsdoelen formuleren die interculturele 
competenties in de curricula Engels en de MVT integreren? 

Eerder in deze notitie is vastgesteld dat interculturele competentie steeds meer een noodzaak is in de 
samenleving, en dat het leren van talen die kan bevorderen. Daarom het verzoek om na te denken over de 
consequenties voor de curricula Engels en MVT, specifiek:

a.  Welke invullingen passen bij de verschillende onderwijsniveaus? Welke leerinhouden zijn hiervoor 
geschikt, ook in een vakoverstijgend perspectief? 

b.  Hoe kan het ontwikkelteam internationalisering en interculturele competenties benutten voor 
samenhang binnen de curricula Engels en MVT?  

3  Welke mogelijkheden zijn er voor afstemming binnen en tussen de curricula Engels en 
MVT voor wat betreft het vormgeven aan literatuuronderwijs en activiteiten gericht op 
culturele en kunstzinnige vorming?

Eerder is gesteld dat dergelijke activiteiten het verwerven van taalvaardigheden kunnen bevorderen en dat  
ze daarom niet geïsoleerd van de andere doelen van de curricula Engels en MVT bezien dienen te worden.  
Om deze samenhang te bevorderen, de vraag om tenminste na te denken over de volgende aspecten: 

a.  Wat is een evenwichtige verhouding tussen literatuur- en vaardigheidsonderwijs, en wat betekent 
dit voor de curricula Engels en MVT?

b.  Hoe kan het ontwikkelteam de activiteiten gericht op culturele en kunstzinnige vorming ook 
benutten voor de verwerving van taalvaardigheden, en in welke niveaus van het onderwijs kan dat?

c.  Hoe kan het ontwikkelteam activiteiten gericht op culturele en kunstzinnige vorming benutten voor 
samenhang binnen en tussen de curricula Engels en MVT?

Sam
enhang



Meer informatie? 

Kijk op http://curriculumvandetoekomst.slo.nl en http://mvt.slo.nl.

Als landelijk kenniscentrum leerplanontwikkeling richt SLO zich 
op de ontwikkeling van het curriculum in het primair, speciaal 
en voortgezet onderwijs in Nederland. We werken met het 
onderwijsveld aan de doelen, kaders en instrumenten waarmee 
scholen hun opdracht vanuit een eigen visie kunnen vervullen.
 
We brengen praktijk, beleid, maatschappelijke ontwikkelingen 
en onderzoek samen en stellen onze expertise beschikbaar aan 
onderwijs en overheid, bijvoorbeeld in de vorm van leerplannen, 
tools, voorbeeldlesmaterialen, conferenties en rapporten.
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