Tweetalig onderwijs
Bilingual Education

Engels heb je steeds vaker nodig. Je hoort het op tv en in films en
gebruikt het in games en op internet. Ook later is het handig als je die
taal goed spreekt, zodat je gemakkelijker omgaat met mensen uit andere
landen. Het HLW heeft daarom een speciaal tweetalig programma.

Wat is Tweetalig
onderwijs?
Tweetalig onderwijs (TTO) is inspirerend en uitdagend onderwijs met
een internationaal karakter. Tweetalig onderwijs biedt veel extra’s.
Veel aandacht voor Engels
Tweetalig vwo of havo is nét even meer dan gewoon havo
of vwo. Het belangrijkste verschil is dat er niet alleen
Engels gesproken wordt bij het vak Engels, maar dat je
een groot deel van de andere vakken óók in de Engelse
taal krijgt. In de onderbouw zijn dat: aardrijkskunde,
geschiedenis, Europese & internationale oriëntatie (EIO,
economie, wiskunde, biologie, scheikunde, natuurkunde,
techniek, beeldende vorming en lichamelijke opvoeding.
Bij deze vakken krijg je les van speciaal voor TTO opge
leide vakdocenten.
Voor Engels krijg je bovendien meer uren dan in de gewone havo- en vwo- klas. De andere talen (Nederlands,
Frans, Duits) worden natuurlijk niet vanuit het Engels
gegeven.
Langzaam wennen
De een spreekt wat beter Engels dan de ander. Dat maakt
niets uit. Het wordt voor iedereen langzaam wennen. Toch
zal je merken dat Engels spreken en begrijpen best snel
gaat. Tijdens het speciale TTO brugklaskamp ‘Hello Heino’
maken we alvast een vliegende start. Het is een super
gezellig kamp met veel kennismakingsspelletjes en activiteiten. Een kamp waar je je nieuwe klasgenoten goed leert
kennen. Een kamp waar je bovendien in besloten kring en
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Een paar voorbeelden van internationalisering zijn:
• Hello Heino, het TTO kennismakingskamp
• Schoolreis naar Engeland
• Excursie naar Duitsland
• Uitwisseling met buitenlandse scholieren,
bijvoorbeeld met eTwinning
• Theater- en museumbezoek
• Engelstalige (vakoverstijgende) projecten
• Buitenlandse gastsprekers
• Het vak Europese & internationale oriëntatie

een veilige omgeving kunt wennen aan het spreken van
en luisteren naar Engels en waar je je Engelse woordenschat flink zult uitbreiden. Bij thuiskomst ga je zelfs
dromen in het Engels.
Docenten
Je krijgt vanaf het begin les in het Engels van leraren die
daar speciaal voor opgeleid zijn. Ze zijn behalve vakdocent ook taaldocent. Daardoor is elke vakles eigenlijk
ook een taalles. Dus niet alleen aandacht voor het vak,
maar ook voor de Engelse taal. Met hun activerende
CLIL -aanpak (Content and Language Integrated Learning) weten onze TTO-docenten je zowel voor hun eigen
vakgebied als voor de Engelse taal enthousiast te maken.
In “no time” ben zo gewend aan het Engels, dat je al snel
niet anders meer weet.
Internationalisering
Maar TTO is meer dan alleen les krijgen in het Engels.
Bij ons leer je de wereld kennen. Er is veel aandacht
voor Europa en de rest van de wereld. We doen veel
internationaal gerichte culturele activiteiten, excursies en
projecten. Regelmatig leggen we daarvoor contact met
buitenlandse scholen en werken we in het Engels samen
met leerlingen in het buitenland.

Ook bij de buitenschoolse activiteiten is Engels
de voertaal.
Doel
Aan het einde van je opleiding spreek je vrijwel net zo
goed Engels als mensen die Engels als moedertaal
hebben. Daardoor wordt het makkelijker om met
mensen uit andere landen om te gaan. Bovendien
heb je veel geleerd over wat er in andere landen en
culturen gebeurt.

Voor wie is Tweetalig onderwijs?

Tweetalig onderwijs is er voor de vwo- en havo-leerling die uitgedaagd wil worden,
ambitieus en nieuwsgierig is. Een tweetalige leerling houdt ervan leuke extra
activiteiten te doen met klasgenoten. Een tweetalige leerling is geïnteresseerd
in en kijkt met een open blik naar Europa en de rest van de wereld. Doorzettingsvermogen en hard willen werken zijn andere goede eigenschappen bij tweetalig
onderwijs. En natuurlijk wil een tweetalige leerling goed Engels leren spreken.

Waarom Tweetalig onderwijs?
Profiteer van de mogelijkheden van tweetalig onderwijs
• Tweetalig onderwijs is avontuurlijk. Je wordt langzaamaan
ondergedompeld in het Engels. Best spannend, maar je
leert zo wel heel snel en goed Engels.
• Onze wereld is internationaal. De invloed van Europa wordt
steeds belangrijker. Via Internet, e-mail en Whatsapp heb
je net zo makkelijk contact met klasgenoten als met iemand
aan de andere kant van de wereld. Tweetalig onderwijs
sluit aan op deze ontwikkeling. Het internationaliseringsdeel verbreedt je horizon. Niet alleen intellectueel, maar
ook cultureel en sociaal word je uitgedaagd.
Je leert je dat niet alles wat we hier normaal vinden ergens
anders even vanzelfsprekend is.
• Met een TTO-opleiding heb je een grote voorsprong op andere leerlingen en heb je straks meer mogelijkheden bij het
kiezen van een (Engelstalige of internationale) opleiding en
op de internationale arbeidsmarkt:
-O
 p de universiteiten en HBO-instellingen worden steeds
meer colleges in het Engels gegeven. Met TTO vormt dat
geen probleem en heb je zelfs een voorsprong.
- In het zakenleven en bij overheidsinstanties is grote
vraag naar internationaal opgeleide experts. Met TTO
ben jij internationaal opgeleid.
Erkend diploma en certificaat
Na drie jaar sluit je het TTO af met een TTO-Junior certificaat van het Nuffic. Ook doe je een examen Engels op het

vereiste niveau. In de bovenbouw is een speciaal Engelstalig programma samengesteld, zodat je het hoge niveau
van Engels vasthoudt en verder kunt ontwikkelen.
Keurmerk
Sinds februari 2010 is het HLW door het Nuffic erkend
als TTO junior school. Wij zijn aangesloten bij Nuffic, het
landelijk netwerk voor Tweetalig onderwijs. Een commissie van het Nuffic dat de kwaliteit van de TTO scholen
bewaakt, heeft de kwaliteit van onze Tweetalige afdeling
beoordeeld: op alle criteria scoorde het HLW voldoende
tot goed. Lof was er voor het niveau van het Engels van
de leerlingen, het enthousiasme van de docenten, de
inzet van ICT en de activerende didactiek in de lessen
voor Tweetalig onderwijs. Dat de Anglia-examenresultaten
in het verleden bijzonder goed waren (100% geslaagden
tot nu toe), bevestigt dit oordeel.
Kosten TTO
TTO is een waardevolle investering in je toekomst. De
overheid bekostigt deze investering echter niet. Daarom
vragen wij naast de gewone ouderbijdrage een tegemoetkoming in de kosten van TTO. Jaarlijks betalen ouders
€ 200,- extra voor onder andere leermiddelen, lessen
en gastlessen, gastoptredens, theaterbezoek en diverse
andere activiteiten.
3

TTO iets voor jou?
Ambitieus, uitdagend en een goede basis
Houd jij wel van een uitdaging? Ben je bereid je in te zetten?
Houd je van avontuur? Wil jij op schoolreis naar Engeland? Zin
in contacten met buitenlandse leerlingen?
Geïnteresseerd in andere landen en culturen?
Wil je meer weten van Europa en de rest van de wereld?
Wil jij goed voorbereid zijn op een (Engelstalige) studie?
Wil jij je kansen op de (internationale) arbeidsmarkt vergroten?
Ja? Dan is TTO echt iets voor jou!

Twijfel over je niveau van Engels?
Met het project Bridging the Gap krijgen onze aanstaande
TTO leerlingen de mogelijkheid om nog voor de start van
het nieuwe schooljaar aan hun Engels te werken. Tijdens
de speciale TTO informatie avond en de Open avonden
kunnen we je hier verder over informeren.

Informatie
Meer informatie kun je vinden op: www.ikkiestto.nl
Of mail naar de coördinator TTO
dhr. E. Atsma
e.atsma@hlw.nl

Speciale informatieavond Tweetalig Onderwijs
havo en vwo
Donderdag 7 februari 2019 van 19.00 tot 20.30 uur

Hemsterhuisstraat 79
1065 JX Amsterdam
T 020 615 27 80
F 020 614 15 57
E school@hlw.nl
I www.hlw.nl

