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Vraag 

1. Wat is effectiever bij het leren van twee moderne vreemde talen, Engels en 

Nederlands, door kinderen in de basisschoolleeftijd: gelijktijdig leren of na elkaar? 

2. In hoeverre ondersteunt of hindert het leren van de ene vreemde taal het leren van 

de andere vreemde taal bij gelijktijdig leren of na elkaar leren?  

3. Speelt de mate van verwantschap tussen de talen hierbij een rol? 

 

 

Kort antwoord 

Bevindingen uit onderzoek van vroeg vreemde talenonderwijs op Nederlandse 

basisscholen wijzen uit dat gelijktijdig leren van twee vreemde talen op school in principe 

mogelijk en effectief is. Daarbij geldt dat formele instructie voor lezen en schrijven in 

verschillende talen beter na elkaar kan plaatsvinden, om eventuele interferentie-

problemen te voorkomen, maar onderdompeling voor spreken en luisteren kan juist goed 

naast elkaar. 

Het leren van de ene vreemde taal kan de ontwikkeling van de andere vreemde taal 

soms ondersteunen en soms hinderen. Het is makkelijker om een nieuwe taal te leren die 

lijkt op een andere, eerder geleerde vreemde taal. Voor dit positieve effect in de derde 

taal moet de tweede taal al wel voldoende geleerd zijn en moet de taalleerder ook 

regelmatig aan die taal blootgesteld worden. 

 

 

Toelichting antwoord 

 

Inleiding 

De vraag bestaat uit drie subvragen, die we achtereenvolgens proberen te 

beantwoorden. Ter inleiding gaan we eerst kort in op de beschikbaarheid van relevant 

onderzoek naar het gelijktijdig of na elkaar leren van twee moderne vreemde talen, 

zowel internationaal als specifiek voor de Nederlandse situatie.  



 
 
 

 
 

 

 

 

Twee moderne vreemde talen op school: voorbeelden van 'young learners'  

Er zijn verscheidene internationale studies uitgevoerd naar het aanbieden van twee 

moderne vreemde talen aan ‘young learners’, dat wil zeggen kinderen in de 

basisschoolleeftijd. Daarbij gaat het in sommige gevallen om tegelijkertijd leren en in 

andere gevallen om na elkaar leren van de twee vreemde talen (T2 en T3). Uit 

verschillende onderzoeken bleek dat bij het leren van drie talen, deze talen zich in 

harmonie ontwikkelden en dat de ontwikkeling van de eerste taal (T1) in ieder geval niet 

belemmerd werd (Nikolov & Mihaljevic Djigunovic, 2011; Cenoz, 2013).  

Er zijn geen studies bekend die specifiek de vergelijking maken tussen tegelijkertijd en 

na elkaar leren van twee moderne vreemde talen op de basisschool. We kunnen daarom 

geen algemeen geldende uitspraken doen over wat effectiever is: gelijktijdig leren van 

moderne vreemde talen of na elkaar. 

 

Twee moderne vreemde talen op de basisschool in Nederland: Nederlands als T2, Engels 

als T3 

De situatie van het leren van twee moderne vreemde talen op de basisschool komt in 

Nederland vooral voor in de context van een internationale basisschool, met anderstalige 

leerlingen die op school zowel Nederlands (T2) als Engels (T3) als vreemde talen leren. 

Hier is echter geen onderzoek naar gedaan.  

Het onderwijs aan NT2-leerlingen op reguliere basisscholen in Nederland lijkt wel in enige 

mate op de situatie van de internationale scholen. NT2-leerlingen hebben een andere 

moedertaal dan het Nederlands, en leren het Nederlands als tweede taal en eventueel 

het Engels als derde taal op school. Er is nog niet uitgebreid onderzoek gedaan naar de 

effecten van Engels bij NT2-leerlingen, maar bevindingen uit enkele bachelor- en 

masterscriptie-onderzoeken  van studenten taalwetenschap (Van den Berg, 2011; Gros, 

2018; Prijs, 2018) lijken er op te wijzen dat enerzijds de ontwikkeling van het Engels 

door NT2-leerlingen gelijk of zelfs beter is in vergelijking met die van eentalige 

Nederlandse leerlingen en anderzijds het leren van het Engels de ontwikkeling van het 

Nederlands niet negatief beïnvloedt.  

Een specifiek voorbeeld vormen de drietalige scholen in Friesland, waarbij de leerlingen 

zowel Fries als Nederlands en Engels aangeboden krijgen op school. Het Fries is voor de 

meeste leerlingen ook de thuistaal, de eerste (moedertaal), het Nederlands en Engels 

zijn de tweede en derde taal die ze op school erbij leren. Uit quasi-experimenteel 

onderzoek blijkt dat de taalvaardigheid van de leerlingen op deze drietalige scholen 

hetzelfde blijft of vooruit gaat in vergelijking met leerlingen op eentalige scholen. Het 

Nederlands beheersen zij net als andere leerlingen, het Fries duidelijk beter en het 

Engels spreken zij gemakkelijker dan leerlingen uit een controlegroep (Van Ruijven & 

Ytsma, 2008). 

In het vervolg van dit artikel beantwoorden we achtereenvolgens de drie deelvragen. 

 



 
 
 

 
 

1. Gelijktijdig of na elkaar leren van vreemde talen op school? 

 

Mondelinge taalvaardigheden: gelijktijdig leren in beide talen door gestructureerde 

onderdompeling  

In de genoemde voorbeelden van de tweetalige en drietalige scholen zien we alleen 

modellen met gelijktijdig leren. Hierbij is gezorgd voor voldoende tijd per taal, in een 

bepaalde structuur. Het onderwijs is georganiseerd in blokken van aaneengesloten tijd en 

hoeveelheid interactie per taal, bijvoorbeeld afwisselend een dagdeel of een dag per taal.  

Deze gestructureerde inrichting van het taalaanbod in het onderdompelingsonderwijs is 

gebaseerd op kennis die we hebben over meertalig opgroeien van jonge kinderen met 

meerdere moedertalen vanaf de geboorte. Hierbij gaat het om informeel leren (dus 

zonder expliciete formele instructie) van holistische, mondelinge taalvaardigheden als 

spreken en luisteren. Op basis van wetenschappelijk onderzoek over 

kindertaalontwikkeling en meertalig opgroeien weten we dat de tweetalige ontwikkeling 

profiteert van een gestructureerd taalaanbod. Dat kan gestructureerd per situatie (OSOL, 

one situation one language, bijvoorbeeld thuis T1 en buitenshuis T2) of per 

ouder/gesprekspartner (OPOL, one parent one language, bijvoorbeeld moeder T1 en 

vader T2) (zie voor meer kennis over meertalige taalontwikkeling De Houwer, 2007; 

Schaerlaekens, 2008; Saxton, 2017). In het onderwijs wordt voor de mondelinge 

taalvaardigheden ook een dergelijke informele leersituatie nagestreefd, waarbij 

geprobeerd wordt de situatie van de moedertaalontwikkeling van jonge kinderen na te 

bootsen. In dit type onderwijs is inmiddels een aantal jaren ervaring opgedaan met OTOL 

(one teacher one language) of OSOL (one situation one language). Beide modellen lijken 

positieve effecten op te leveren, maar uitgebreid vergelijkend onderzoek ontbreekt nog 

(Jenniskens, et al., 2018).  

 

Formele instructie voor leren lezen en schrijven per taal wellicht beter na elkaar 

Zoals eerder vermeld is er nog geen onderzoek gedaan naar de verschillende effecten 

van gelijktijdig versus na elkaar leren van twee moderne vreemde talen op de 

basisschool. Er zijn wel al enkele praktijkervaringen met vroeg vreemde talenonderwijs 

(vvto) en tweetalig primair onderwijs (tpo) en daarin wordt het leren lezen en schrijven 

in de beide talen meestal na elkaar geprogrammeerd, om verwarring te voorkomen.  De 

leerlingen leren eerst in het Nederlands lezen en schrijven, en daarna pas in het Engels. 

Dit is ook conform de adviezen van de SLO, zoals weergegeven in de Tussendoelen en 

Leerlijn Engels (http://tule.slo.nl/Engels/F-KDEngels.html).  

 

2. Invloeden van verschillende talen op elkaar  

Het leren van de ene vreemde taal kan het leren van de andere vreemde taal 

beïnvloeden. Meestal is deze invloed positief: het feit dat kinderen al eerder een vreemde 

taal geleerd hebben kan helpen bij het leerproces van een volgende taal. Zie hiervoor 

ook een eerder antwoord van de Kennisrotonde (2018).  

Meertalige leerlingen, die dus al een tweede taal geleerd hebben naast hun moedertaal, 

leren makkelijker een derde taal, vooral als die derde taal op de tweede taal lijkt en er 

verwant aan is (Cenoz, 2013; Schepens, Van der Slik, & Van Hout, 2017). Dit geldt ook 

voor de internationale basisschool, met Nederlands als tweede taal (T2) en Engels als 

derde taal (T3). Beide zijn Germaanse talen en lijken in belangrijke aspecten grotendeels 

http://tule.slo.nl/Engels/F-KDEngels.html


 
 
 

 
 

op elkaar, zoals in woordenschat en woord- en zinsstructuur. Voor dit positieve effect op 

het leren van T3 moet T2 al wel voldoende geleerd zijn en moet de taalleerder ook 

regelmatig aan die taal blootgesteld worden. Ook de goede resultaten van meertalige 

NT2-leerlingen (zie onder Inleiding) zijn hiermee in overeenstemming.  

Op basis van de bevindingen van Cenoz (2013) en Schepens en anderen (2017) lijkt het 

raadzaam om de twee vreemde talen (T2 en T3) juist na elkaar aan te leren, zodat de 

leerlingen eerst de ene vreemde taal tot een bepaald niveau leren en daarna de tweede 

vreemde taal. Welke taal het eerst geleerd zou moeten worden, Nederlands of Engels, is 

op basis van onderzoek niet te zeggen. Op internationale scholen lijkt het logisch met 

Engels te beginnen, aangezien dat doorgaans de voertaal is. Een ander argument om 

met Engels te beginnen is dat veel internationale leerlingen relatief kort in Nederland zijn 

(bijvoorbeeld een paar maanden tot maximaal een jaar) en daarbij relatief weinig contact 

hebben met Nederlands-sprekenden in hun omgeving. Hoeveel tijd het kost voordat het 

Engels voldoende beheerst wordt zodat het leren van het Nederlands positief kan worden 

beïnvloed – of andersom – is niet helemaal duidelijk en vraagt nog nader onderzoek. 

In het bovenstaande gaan we ervan uit dat de tweede taal (T2) al redelijk wordt beheerst 

als begonnen wordt met de derde taal. Stel dat dit niet zo is, treedt er dan verwarring op 

tussen T2 en T3? Hierover is nog weinig bekend. In de context van vroeg vreemde 

talenonderwijs (vvto) met leerlingen in de basisschoolleeftijd in Nederland is er nog geen 

onderzoek naar gedaan.  

 

3. Mate van verwantschap tussen talen: linguistic distance 

Zoals gezegd zijn Engels en Nederlands beide Germaanse talen met een grote onderlinge 

verwantschap. De Germaanse talen verschillen sterk van andere taalfamilies, 

bijvoorbeeld Romaanse talen (zoals Frans, Spaans, Italiaans), Slavische talen (zoals 

Russisch, Pools, Kroatisch) of Aziatische talen (zoals Chinees, Japans, Vietnamees). Deze 

verschillen kunnen uitgedrukt worden in de mate van linguistic distance (taal-afstand) 

(Van der Slik, 2010). Wanneer iemand twee talen met een kleine onderlinge taal-afstand 

gelijktijdig aanleert, kan dat verschillende effecten hebben op het leerproces, zowel 

positief als negatief. Overeenkomstig klinkende woorden in beide talen, bijvoorbeeld ‘bus’ 

in Nederlands en in Engels, helpen bij een sneller woordbegrip in de vreemde taal. Maar 

andere gelijk klinkende woorden hebben juist verschillende betekenissen, bijvoorbeeld 

‘pick-up’ in het Nederlands (draaitafel voor langspeelplaten) en in het Engels 

(takelwagen). Zie voor meer toelichting op positieve en negatieve effecten van vreemde 

talen op elkaar het eerder gegeven antwoord van de Kennisrotonde (2018).  

Belangrijker dan linguistic distance lijkt echter de omvang van het aanbod in T2 of T3. Uit 

onderzoek in landen met hoge taalvaardigheid in het Engels blijkt er sprake te zijn van 

veel Engels taalgebruik in de dagelijkse omgeving, met veel Engels in films en op 

televisie (met ondertitels in plaats van nasynchronisatie in T1). In minder goed scorende 

landen is dit veel minder het geval (Van den Broek, 2012).  

Er was in het genoemde onderzoek dus geen eenduidige relatie te zien tussen 

taalverwantschap en het effect van vroeg vreemde talen onderwijs. De grote mate van 

taalaanbod overschaduwde een eventueel effect van taalverwantschap. Verwacht mag 

worden dat ook voor het leren van T2 en T3 de invloed van taalverwantschap relatief 

beperkt zal zijn, als hierbij in vergelijking in grote mate taalaanbod wordt gegeven.  

 



 
 
 

 
 

Bevindingen uit onderzoek van vroeg vreemde talenonderwijs op Nederlandse 

basisscholen wijzen uit dat gelijktijdig leren van twee vreemde talen op school in principe 

mogelijk en effectief is. Daarbij geldt dat formele instructie voor lezen en schrijven in 

verschillende talen beter na elkaar kan plaatsvinden, om eventuele interferentie-

problemen te voorkomen, maar onderdompeling voor spreken en luisteren kan juist goed 

naast elkaar. 

Het leren van de ene vreemde taal kan de ontwikkeling van de andere vreemde taal 

soms ondersteunen en soms hinderen. Het is makkelijker om een nieuwe taal te leren die 

lijkt op een andere, eerder geleerde vreemde taal. Voor dit positieve effect in de derde 

taal moet de tweede taal al wel voldoende geleerd zijn en moet de taalleerder ook 

regelmatig aan die taal blootgesteld worden. 

 

Conclusie gelijktijdig versus na elkaar leren van twee vreemde talen  

Er is nog geen vergelijkend onderzoek gedaan naar de verschillende effecten van 

gelijktijdig versus na elkaar leren van twee moderne vreemde talen op de basisschool. 

Bevindingen uit de internationale onderzoeksliteratuur laten zien dat beide vormen 

positieve opbrengsten opleveren. Daarbij is het wel van belang dat er voldoende 

taalaanbod is voor elke vreemde taal. In de Nederlandse context van vroeg vreemde 

talenonderwijs (vvto) of tweetalig primair onderwijs (tpo) gebruikt men alleen het model 

van gelijktijdig aanbieden van een vreemde taal (Engels) naast het Nederlands. Formele 

instructie voor het leren lezen en schrijven in beide talen wordt meestal na elkaar 

geprogrammeerd, om eventuele verwarring te voorkomen. Deze onderwijspraktijk is 

conform de adviezen van de SLO (Stichting Leerplan Ontwikkeling), zoals weergegeven in 

de Tussendoelen en Leerlijn voor Engels (http://tule.slo.nl/Engels/F-KDEngels.html) 

Mate van verwantschap tussen talen kan een (positieve) rol spelen bij het leren van 

vreemde talen, maar mate van taalaanbod in de vreemde talen lijkt een minstens zo 

grote invloed te hebben.  

 

  

Meer weten? 

 

Vroeg vreemde talenonderwijs in Nederland: Engels op de basisschool 

In Nederland wordt nog maar sinds kort en op beperkte schaal onderzoek gedaan naar 

het effect van vroeg vreemde talenonderwijs (vvto) en in speciale gevallen ook tweetalig 

primair onderwijs (tpo) in de groepen 1 tot en met 8 van de basisschool. Hierbij gaat het 

in bijna alle gevallen om Engels als eerste vreemde taal, naast het Nederlands als 

moedertaal van de leerlingen. De mate van aanbod Engels verschilt wel, bij vvto is dit 

maximaal 15% van de onderwijstijd, bij tpo is dit 30-50% van de onderwijstijd. 

Resultaten en opbrengsten van vvto en tpo zijn terug te vinden in rapporten en 

publicaties van de volgende onderzoeksprojecten: ELLiE (Early Language Learning in 

Europe, 2006-2010) FLIPP (Foreign Languages in Primary school Project, 2010-2012) , 

Zicht op vroeg vreemde talenonderwijs (2017) en FoTo (Flankerend Onderzoek Tweetalig 

Primair Onderwijs, 2015-2019).  

 

In het FoTo-project worden naast de tpo-scholen ook vvto-scholen onderzocht; de 

rapportages hierover zijn terug te vinden op de website van het Nuffic. Deze website 

http://tule.slo.nl/Engels/F-KDEngels.html


 
 
 

 
 

bevat naast onderzoeksresultaten ook veel praktische informatie over vvto en tpo in 

Nederland.  

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