EarlyBird
Wereldwijze kinderen door meer en beter Engels!

Inhoud en werkwijze bij het visitatietraject voor landelijke
erkenning als vvto-school en hervisitatie

In l ei d in g
EarlyBird bewaakt en bevordert de kwaliteit van de Nederlandse basisscholen met vroeg
vreemdetalenonderwijs (vvto) Engels met een door Nuffic geaccrediteerd kwaliteitskeurmerk. Dit
keurmerk wordt verleend als een school tijdens een visitatie heeft laten zien te voldoen aan de
Landelijke Standaard vvto. EarlyBird hanteert hierbij een kwaliteitskaart: de Kijkwijzer.
Kwaliteitsbeleid is een belangrijk aandachtspunt. ‘Meer en beter Engels’ is meer dan het verzorgen van
(minimaal) 60 minuten lessen en activiteiten per week. Het gaat om de opbouw van een samenhangend
leerplan, om goed geschoolde leerkrachten, om de juiste inzet van de geschikte materialen en zo zijn
er nog een aantal punten te noemen waarmee de kwaliteit van het programma gemeten wordt. Borging
hiervan in het brede onderwijskundige beleid en in de verdere professionalisering van het team zijn
daarbij aandachtspunten. Om goed vvto neer te kunnen zetten moet de basiskwaliteit van het
onderwijs van de school in orde zijn. Onderstaande schets laat zien hoe enerzijds de Kijkwijzer wordt
ingezet om het ‘dak’ van het huis te controleren en anderzijds de basiskwaliteit van het onderwijs van
grote invloed is op vvto Engels.

kwaliteit vvto

kwaliteit onderwijs

Het keurmerktraject
Scholen hebben tijd nodig om te groeien naar het keurmerk. Het keurmerktraject bestaat daarom uit
twee visitaties. De eerste visitatie vindt plaats na één of twee jaar na de start met vroeg Engels en is
een tussentijdse meting. Na succesvolle afronding van de eerste visitatie is de school ‘vvto-school in
ontwikkeling’. De tweede visitatie (voor volledige erkenning) vindt plaats na drie of vier jaar. Na
succesvolle afronding van de tweede visitatie is de school ‘erkende EarlyBird vvto-school’ De school
ontvangt het EarlyBird-bordje en wordt bij Nuffic aangemeld. De school wordt zowel bij EarlyBird als
Nuffic op de website genoemd als landelijk erkende vvto-school. Na toekenning van het keurmerk
vindt elke vier jaar een hervisitatie plaats om te toetsen of de school nog aan de Landelijke Standaard
vvto voldoet. Scholen hebben hierbij de keuze tussen een zelfevaluatie met een nagesprek met een van
de auditoren van EarlyBird of een audit die door EarlyBird wordt uitgevoerd.
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1 . H o e v er lo o pt de vis i ta ti e ?
Het bezoek duurt een dag en kent de volgende elementen:
•

als het de eerste visitatie betreft: drie (of vier afhankelijk van de grootte van de school)
lesbezoeken in de onder-, midden- en bovenbouw (30 minuten per les)

•

als het de tweede visitatie of een hervisitatie betreft: in totaal vier (of vijf) lesbezoeken: een
les in groep 1-3, een les in groep 4-6 (30 minuten), een CLIL-les in groep 7 en een CLILles in groep 8 (45 minuten)

•

nagesprekken met de bezochte leerkrachten (15-20 minuten per bezochte les)

•

een gesprek met een aantal leerlingen (4-5 leerlingen, bij voorkeur groep 8, maximaal 20
minuten)

•

een gesprek met de directie/vvto-coördinator/werkgroep (60 minuten)

Voorafgaand vragen we aan het team om een digitale vragenlijst in te vullen. Daarmee kunnen we een
goed algemeen overzicht krijgen van de stand van zaken per groep/bouw. De uitkomsten van deze
vragenlijst worden meegenomen in het gesprek met de directie (coördinator, werkgroep).

De procedure
•

Er wordt een datum ingepland.

•

De school ontvangt per mail een offerte.

•

Na acceptatie van de offerte ontvangt de school de Kwaliteitskaart en dit document.

•

Uiterlijk 4 weken voor de visitatie ontvangt de school een mail van EarlyBird, met de vraag
de volgende documenten digitaal op te sturen:
▪

de schoolgids

▪

(eventueel) het schoolplan

▪

documenten met betrekking tot de invoering van vroeg Engels (beleidsplan,
ambitiekaart, jaarplan)

•

▪

een actueel overzicht van de deskundigheid van het personeel

▪

een rooster met de dagindeling

In de mail is ook de link naar een online vragenlijst. We verwachten dat alle leerkrachten
deze lijst invullen.

De afronding
In het nagesprek worden de voorlopige conclusies van de EarlyBird-auditor besproken.

Na de visitatie
•

Uiterlijk tien werkdagen na de visitatie krijgt de school het rapport in conceptvorm
toegestuurd.
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•

De school krijgt de gelegenheid binnen vijf werkdagen te reageren als er zich onjuistheden
in bevinden.

•

Na eventuele bijstellingen van het verslag en de Kijkwijzer krijgt de school de definitieve
versie.

•

Bij een positieve beoordeling na de eerste visitatie is de school ‘vvto-school in
ontwikkeling’. Bij een positieve beoordeling na de tweede visitatie is de school ‘erkende
EarlyBird vvto-school’ en wordt het EarlyBird-bordje overhandigd.

•

De erkenning wordt doorgegeven aan Nuffic. Vanzelfsprekend maakt EarlyBird op haar
website en in de nieuwsbrief melding van dit oordeel.

2 . W aa r k i jk e n w e n aa r?
Een gecertificeerde school moet voldoen aan de kwaliteitseisen van EarlyBird en voldoen aan de
Landelijke Standaard vvtoE.
De standaard kent de volgende hoofdbestanddelen:
•

In elke groep waarin Engels gegeven wordt, wordt minstens 60 minuten per week
gereserveerd voor lessen en/of activiteiten in het Engels.

•

Het programma Engels maakt integraal deel uit van het taalbeleid en van het
schoolprogramma en is als zodanig ook in de schoolgids en overige schoolinformatie te
vinden.

•

Leerkrachten beheersen het Engels op voldoende niveau en beschikken over de didactische
vaardigheden om de lessen en activiteiten op adequate wijze te verzorgen.

•

Als Engels is ingevoerd is er sprake van een ononderbroken leerlijn.

•

Engels is ook de doel- en leertaal voor CLIL in de hoogste groepen van uw school. Content
and Language Integrated Learning is bedoeld om leerlingen Engels te laten gebruiken in
andere onderdelen van het reguliere schoolprogramma, zodat naast de inhoud (content)
ook gewerkt wordt aan verankering en uitbreiding van de Engelse taalvaardigheid. Dit
wordt pas bij het tweede bezoek als ‘cruciale factor’ beoordeeld.

•

CLIL wordt in de bovenbouw ingevoerd náást het vak Engels.

•

De school organiseert internationale activiteiten waarbij Engels de voertaal is (alleen voor
Kijkwijzer 2).

Deze standaard is vertaald in de volgende domeinen: Opbrengsten, Onderwijsleerproces,
Kwaliteitszorg en Randvoorwaarden.
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3. De hervisitatie
De hervisitatie kan door middel van een zelfevaluatie door de school zelf worden uitgevoerd of door
een auditor van EarlyBird.

Procedure zelfevaluatie
•

Er wordt een datum ingepland.

•

De school ontvangt per mail een offerte.

•

Na acceptatie van de offerte ontvangt de school alle benodigde documenten om de
zelfevaluatie uit te kunnen voeren: dit document, de Kwaliteitskaart, de verschillende
observatieformulieren en de link voor de online vragenlijst die door alle leerkrachten
ingevuld moet worden.

•

Uiterlijk 10 werkdagen voor het nagesprek met een auditor van EarlyBird stuurt de school
de volgende documenten digitaal op:
•

De ingevulde kwaliteitskaart met onderbouwing per domein.

•

De ingevulde lesobservaties.

•

Documenten met betrekking tot de invoering van vroeg Engels (beleidsplan,
ambitiekaart, jaarplan)

•

Een actueel overzicht van de deskundigheid van het personeel

De afronding
In het nagesprek worden de voorlopige conclusies van de EarlyBird-auditor besproken.

Na de hervisitatie
•

Uiterlijk tien werkdagen na het gesprek krijgt de school de aanbevelingen en conclusies
toegestuurd.

•

De uitslag van de hervisitatie wordt aan Nuffic doorgegeven.

De procedure waarin de school kiest voor een hervisitatie dat uitgevoerd wordt door een auditor van
EarlyBird is gelijk aan de procedure tot certificering.

4 . W at t e do en a l s de sc h o ol h et on een s i s m e t h e t a dv i e s van E ar l yBi r d?
Als de uitkomsten van de (her)visitatie niet overeenkomen met de inzichten van de school kan er een
nieuwe visitatie worden aangevraagd door een andere auditor van EarlyBird.
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