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Tweetalig Onderwijs vmbo op het KWC  
 

Wat is TTO?  

In Nederland bestaat TTO sinds 1989. Tweetalig Onderwijs betekent dat leerlingen bij 

minstens 30% van de vakken les krijgen in het Engels. TTO heeft drie belangrijke doelen: 

het vergroten van de taalbeheersing van leerlingen, het verkrijgen van wereldburgerschap 

(door een internationale oriëntatie) en het brengt een veranderingsproces teweeg bij de 

leerlingen. De leerling wordt zelfstandiger en meer bewust van de wereld om hen heen. 

TTO wordt aangeboden van klas één tot en met klas vier.  

Op het KWC kunnen leerlingen van de basisberoepsgerichte, kaderberoepsgerichte én 

theoretische leerweg kiezen voor het volgen van Tweetalig Onderwijs. Het programma van 

het tweetalig vmbo is in ontwikkeling. Er zijn op dit moment nog maar vier scholen in 

Nederland die tweetalig onderwijs bieden aan de basisberoepsgerichte leerweg en de 

kaderberoepsgerichte leerweg. In Nederland zijn zo’n 25 scholen die tweetalig onderwijs 

aanbieden aan de theoretische leerweg. Het Europees Platform begeleidt alle TTO-scholen 

en ziet toe op de kwaliteit van het Tweetalig Onderwijs in Nederland.  

 

Het KWC en TTO  

Het KWC is een World citizen school en is sinds 2014 gecertificeerd. World citizen staat 

voor Europese Leeromgeving op Scholen. Dit houdt in dat op het KWC extra aandacht 

wordt gegeven aan lessen over Europa en het bijhouden van een portfolio. In klas twee 

kan de leerling een reis maken naar Cambridge en in klas drie maken de leerlingen een  

mooie reis naar Engeland en is het al snel heel gewoon dat onze leerlingen skype- en email 

contact hebben met leerlingen van scholen in het buitenland.  Dankzij de ervaring binnen 

TTO met internationalisering heeft de TTO-afdeling van het KWC als enige in Nederland 

een World citizen senior certificaat gekregen. Daar zijn we natuurlijk heel trots op. TTO-

leerlingen op het KWC krijgen dan ook bij het diploma een speciaal World citizen-certificaat 

van het Europees Platform uitgereikt.  

 

De invoering van tweetalig vmbo  

Sinds cursusjaar 2016-2017 bieden we leerlingen de gelegenheid om tweetalig onderwijs 

te volgen. Het programma is opgezet conform de standaard TTO van het Europees 

Platform. Gedurende de eerste drie jaar wordt ruim 30% van de vakken in het Engels 

aangeboden met behulp van Engelstalig materiaal. Het is de bedoeling van de lessen in 

het Engels dat dit een natuurlijke, tweede taal wordt waarin leerlingen zich gemakkelijk 

uitdrukken.  

 

De vwo afdeling van het KWC is, na een uitgebreide visitatie door het Europees Platform, 

sinds juni 2013 officieel erkend als TTO Senior School. De vmbo-afdeling kan van de 

ervaringen van het vwo heel veel leren. Docenten uit het vmbo hebben zich geschoold en 

oriënteren zich op de TTO-ontwikkelingen in Nederland. Zij verzamelen daar de beste 

ideeën om in het nieuwe cursusjaar toe te passen. TTO docenten hebben Cambridge 

Certificaten gehaald om hun lessen in het Engels te kunnen geven. Daarnaast volgen onze 

docenten in Engeland speciale cursussen voor Classroom English en voor Content and 

Language Integrated Learning (CLIL). 

 

Diplomering 

De TTO-leerlingen werken, net als alle vmbo-leerlingen, toe naar een regulier eindexamen 

vmbo. TTO-leerlingen kunnen daarnaast ieder leerjaar deelnemen aan een zogenaamd  

Anglia-examen. De wereldwijd erkende Anglia-diploma’s geven aan welk beheersings-

niveau van de Engelse taal de leerling heeft bereikt. In het 2e en 3e leerjaar kan een TTO-
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leerling, met het doen van examen, bewijzen op welk niveau hij of zij de Engelse taal 

beheerst. Als het diploma wordt behaald kan het doel voor het volgend leerjaar worden 

vastgesteld. De examens richten zich op ‘reading, writing en listening’. Het onderdeel 

‘speaking’ wordt los van het Anglia-examen getoetst door eigen docenten. Concreet 

betekent dit dat wij het aan de leerlingen en hun ouders overlaten of zij ieder jaar, of alleen 

in klas 4, examen wensen te doen. Voor de deelname aan de examens wordt ongeveer 

€55.- in rekening gebracht. Het doen van een herkansing, na het niet behalen van 

voldoende resultaat, is niet mogelijk; het volgende cursusjaar zal het examen dan opnieuw 

moeten worden gemaakt voor dat naar een hoger niveau mag worden overgestapt. Dat 

Anglia-diploma’s een belangrijke toevoeging zijn aan het portfolio van de leerling is, voor 

wat betreft zijn of haar doorstroommogelijkheden, vanzelfsprekend. Daaropvolgend kan 

de vermelding van de diploma’s op het CV van de leerling bepalend zijn in het krijgen van 

een passende betrekking.  

 
De setting 

Van leerlingen, die voor het tweetalig vmbo kiezen, wordt verwacht dat zij gemotiveerd 

zijn om de Engelse taal op een zo hoog mogelijk niveau eigen te maken. Het aantal 

leerlingen dat kiest voor het tweetalig vmbo zal, naar onze inschatting, niet heel erg groot 

zijn. Wij organiseren het tweetalig onderwijs in niveaugroepen. Naast lessen die klassikaal 

in het Engels worden aangeboden zullen de leerlingen die kiezen voor het tweetalig traject 

in de KWC-weken en in de KWC keuze-uren veel leerstof in het Engels aangeboden krijgen.  

 

Tweetalig vmbo betekent niet alleen meer Engels in de lessen, Europese en Internationale 

Oriëntatie (EIO) is ook een belangrijk onderdeel van de opleiding en laat je letterlijk en 

figuurlijk over grenzen heen kijken. Naast de lessen tweetalig zullen de leerlingen ook 

deelnemen aan buitenlesactiviteiten die in het teken staan van de Engelse taal en Europa 

en maken via gastlessen en workshops kennis met cultuur en samenleving van andere 

landen. Tijdens hun opleiding zullen leerlingen ook Engeland bezoeken.  

 

Ceremonies 

Op het KWC vinden we het belangrijk om elke mijlpaal in de schoolloopbaan te vieren. 

Daarvoor hebben we een feestelijke ceremonie aan het eind van ieder leerjaar, de ‘Award 

Ceremony’ waarop de Anglia-diploma’s worden uitgereikt. Alle ceremonies gaan vergezeld 

van toespraken voor en door de leerlingen. Uiteraard zijn de trotse ouders daarbij 

aanwezig. 
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Kosten 

De organisatie en de extra activiteiten voor TTO brengen extra kosten met zich mee. 

Hiervan worden extra lessen Engels, aanschaf van Engelstalig materiaal, scholing 

docenten, excursies en toneelvoorstellingen betaald. We hebben het besluit genomen om 

er voor te zorgen dat de kosten voor het eerste leerjaar van TTO vmbo niet hoger zullen 

zijn dan €175,-. In het tweede leerjaar, waarin de Cambridge reis wordt gemaakt, zullen 

de kosten naar verwachting iets hoger uitvallen. Voor deelname aan de Anglia-examens 

wordt per keer ongeveer €55,- in rekening gebracht. 

 

Contact 

Mevrouw Larmené, coördinator tweetalig vmbo 

LAI@kwc-culemborg.nl 

Meer informatie? 

Kijk op http://www.ikkiestto.nl en http://www.anglia.nl 

 

http://www.ikkiestto.nl/
http://www.anglia.nl/

