
 

 



 

1. Waar staan de letters TTO voor? 

TweeTalig Onderwijs 

2. Wat is TTO eigenlijk precies? 

Bij TTO wordt in de onderbouw minimaal 50% van de lessen in de vreemde taal 
gegeven. Daarnaast is er binnen de lessen en ook bij de projecten aandacht voor 
het ontwikkelen van vaardigheden die horen bij wereldburgerschap. 

3. Welke vakken worden in het Engels gegeven? 

In klas 1 zijn dat: aardrijkskunde (geography), geschiedenis (history), science 
(science), wiskunde (mathematics), beeldende vorming (arts and crafts), 
bewegen en sport (physical education) en Engels. In klas 3 komt daar bij: 
natuurkunde (physics) en scheikunde (chemistry) en economie (economics).  

4. Worden in de TTO-opleiding ook Nederlandse schoolboeken gebruikt?  

Nee, je gebruikt Engelstalige boeken. Bij de meeste vakken zijn het methodes die 
specifiek ontwikkeld zijn voor het TTO. Hierbij wordt er naast de vakinhoud van het 
vak ook aandacht besteed aan het aanleren van vakspecifieke taal. 

5.  Is TTO een apart schooltype met een apart eindexamen? 

Nee, het hoort gewoon bij het Nederlandse onderwijs. Je doet ook gewoon het 
Nederlandse HAVO- of VWO-examen. 

6. In welke leerjaren vindt het TTO plaats? 

De TTO-opleiding loopt nu nog van de eerste tot en met de derde klas. De komende 
jaren is de wens er om de opleiding naar de bovenbouw uit te breiden. Daar werken 
we de komende jaren aan. Leerlingen die nu naar de bovenbouw doorstromen, 
kunnen wel versterkt Engels-onderwijs volgen in de vorm van Cambridge Engels. 

7. Krijgen de leerlingen eerst een tijdje les in het Nederlands, voordat overgestapt 
wordt op het Engels? 

Nee, ze worden direct in het diepe gegooid. Dat is de beste manier om het Engels 
snel onder de knie te krijgen. Wel wordt er, in de periode tot aan de eerste 
toetsweek, zo nodig (ter ondersteuning) wat Nederlands gesproken. 



 

8. Krijgen leerlingen daar dan verder helemaal geen hulp bij? 

Jazeker wel. Tijdens de vaklessen wordt aandacht besteed aan de verwerving van 
moeilijke woorden van de vakken zoals biology, history, geography. Leerlingen 
krijgen hiervoor een Glossary-lijst. 

9. Is TTO handig voor mij als ik al tweetalig ben opgevoed? 

Het is geen internationaal onderwijs, zoals je dat op een internationale school krijgt. 
Dat betekent dat je uiteindelijk het eindexamen in het Nederlands zal doen. Als je 
thuis nu vooral een andere taal dan Nederlands spreekt, raden wij aan om juist te 
kiezen voor een reguliere klas.  

10. Voor wie is het Tweetalig Onderwijs bedoeld?  

Als je naast het reguliere havo- of vwo-programma nog wat extra uitdaging kunt 
gebruiken. Herken jij je in de volgende omschrijving?  

• ik heb belangstelling voor de wereld om me heen 
• ik ben communicatief  
• ik heb zin om ondergedompeld te worden in een nieuwe taal 
• ik houd van lezen  
• ik heb een havo-, havo-vwo- of vwo-advies 

11. Wat is dan de meerwaarde van TTO? 

TTO gaat niet alleen maar om het leren van leren uitstekend Engels. De aandacht 
voor de persoonsontwikkeling is net zo belangrijk. De leerling leert vanuit 
verschillende perspectieven naar een casus te kijken en begrijpt de wereld om zich 
heen meer. Deze ontwikkeling tot wereldburger zien wij als een bijzondere 
meerwaarde van deze onderwijsstroom. Je communiceert makkelijker en begrijpt 
de wereld om je heen beter! En het maakt een vervolgopleiding in het buitenland 
makkelijker. Maar ook op Nederlandse universiteiten en hogescholen worden 
steeds meer Engelstalige colleges gegeven of is er Engels studiemateriaal. Een 
leerling die de TTO-opleiding afrondt, verlaat de school met een HAVO of VWO-
diploma, een TTO-Certificaat en een Cambridge certificaat.  

 


