
WELKOM
Informatieavond
Tweetalig Onderwijs
vwo en vwo/havo



Programma

•Leerroutes TTO vwo / TTO vwo/havo

•Waarom TTO?

•Opbouw TTO Onderbouw / bovenbouw

•Extra verwachtingen

•TTO profiel

•Afsluiten TTO

•Leerlingen aan het woord

•Aanmelding



Tweetalig onderwijs 
leerroutes

• TTO vwo -> aanmelding met vwo-advies

• TTO havo/vwo -> met havo of vwo/havo-advies



Waarom kiezen voor 
tweetalig onderwijs (TTO)?

•Kennismaken met andere culturen (Global 

Citizenship)

•Excellente taalvaardigheid voor Engels

•Studiereizen en uitwisselingen

•Betere aansluiting op 

universiteiten en hogescholen



Tweetalig onderwijs
onderbouw

• In de onderbouw 50% van de lessen in het Engels:
- Geography (aardrijkskunde)

- Biology (biologie)

- Arts (beeldende vorming)

- English (Engels)

- History (geschiedenis)

- Religious Studies (levensbeschouwing)

- Physical Education (lichamelijke opvoeding)

- Music (muziek)

- Mathematics (wiskunde)

- Chemistry (scheikunde)



Tweetalig onderwijs
bovenbouw

• In de bovenbouw in het Engels: 
levensbeschouwing, Engels, maatschappijleer, 

lichamelijke opvoeding en profielwerkstuk

• Leerlingen doen in havo 5 of vwo 6:

- een reguliere Centraal Schriftelijke Examen (óók voor 

het vak Engels)

én

- een extra internationaal erkend examen om hun TTO-

havo of vwo af te sluiten (bijvoorbeeld International 

Baccalaureat (IB) of Cambridge)



TTO: extra verwachtingen 

• Studiereizen/uitwisseling onderbouw

• Internationale stage bovenbouw (vwo)

• Workshops rondom taal, literatuur en geschiedenis

• European & International Orientation (EIO)

• Spreken van Engels tegen de docent en onderling in de 

klas

• Ouderbijdrage voor deze extra activiteiten



TTO Profiel



Tweetalig onderwijs afsluiten

• TTO-onderbouw wordt afgesloten met gecertificeerd 

internationaal erkend examen in 4havo/ 4vwo

• TTO-bovenbouw wordt afgesloten met gecertifieerd 

internationaal erkend examen in 5havo/6vwo

• TTO-certificaat voor de onderbouw (Nuffic)

• TTO-certificaat voor de bovenbouw (Nuffic)



Het woord aan de leerlingen

Fenne Madou
Amy van Hoek (TA1B)

Jasmijn Verhaegh (5vwo)



Tweetalig onderwijs 
vwo/havo aanmelding

• Aanmelding met havo-advies
of vwo/havo-advies

• Na de aanmelding volgt een 
kennismakingsgesprek om 
verwachtingen te delen



Thank you for your attention!

Zijn er nog vragen?


