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Dit voorjaar besloot de
Amsterdamse gemeenteraad dat basisschoolleerlingen op jongere
leeftijd met Engelse les
zouden moeten beginnen.
Een goed plan?
BERTHOLD VAN MARIS

Hoe jonger, hoe beter?
Het nut van vroeg Engels op de basisschool
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66 heeft wat met het Engels. Terwijl de
meeste Europarlementariërs zich in het
Europees Parlement onbekommerd van
hun moedertaal bedienen, spreken de
afgevaardigden van D66 daar graag perfect en zo accentloos mogelijk Engels. En ook in de gemeenteraad
van Amsterdam zien we D66 getuigen van bijzonder
warme gevoelens voor die taal. Daar presenteert de
jonge fractieleider, de 31-jarige Jan Paternotte, zich
als een hartstochtelijk voorstander van veel meer
Engels op de basisscholen.
Op alle basisscholen wordt een beetje Engels gegeven, meestal één uur in de week vanaf groep 7.
Maar er zijn scholen die er eerder mee beginnen.
Het aantal scholen waar de kinderen al vanaf groep 1
één uur per week Engels krijgen, neemt snel toe.
Paternotte ziet het liefst dat alle Amsterdamse scholen dat gaan doen. Daarnaast wil hij dat er meer
scholen komen die vanaf groep 1 (kleuters van vier)
geheel tweetalig zijn: de helft van het onderwijs in
het Nederlands, en de helft in het Engels.
Er zijn in heel het land nu achttien basisscholen
die dat doen (op een totaal van zevenduizend scho-
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len). Eén daarvan bevindt zich in Amsterdam. Paternotte vindt dat te weinig. Dat zouden er minstens
drie, en liever meer, moeten zijn. Hij diende een
motie in met die strekking. Die werd dit voorjaar
aangenomen.

Taxi rijden
“Je ziet dat er bij ouders veel interesse is voor tweetalige scholen”, zegt Paternotte. “Soms hebben die
ouders een baan in het internationale zakenleven en
weten ze hoe belangrijk het Engels is. En soms hebben ze gewoon het idee dat dit voor hun kind een
goede manier is om verder te komen in het leven.
En terecht.”
In de toelichting bij de motie formuleerde Paternotte het zo: “Wie taxi rijdt, achter de bar staat of in
een winkel kleding verkoopt, moet in Amsterdam
uitstekend Engels spreken.” Maar Nederlanders
spreken toch al vrij aardig Engels? In een Europees
onderzoek naar de beheersing van het Engels in
niet-Engelstalige landen scoorde Nederland hoog:
een derde plaats, na Malta en Zweden. Paternotte:
“We hebben heel lang een voorsprong gehad. Maar

