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Tweetalig onderwijs op uw school
Als u dit leest, dan oriënteert u zich waarschijnlijk
namens uw school op tweetalig onderwijs (tto).
Misschien overweegt u om een tto-afdeling op te
zetten. Of misschien heeft u een tto-afdeling die
u wilt versterken. Wat komt er kijken bij tweetalig
onderwijs? Wat maakt het concept succesvol?
Wat moet er gebeuren voordat uw school zich een
tto-school mag noemen? Waar moet u speciaal
op letten?
Deze uitgave geeft antwoord op de meest prangende
vragen. U leest over het nut van tweetalig onderwijs
(1) en over de kern ervan (2). Daarna volgt een
checklist voor scholen die tweetalig onderwijs willen
invoeren of versterken (3).

Mocht u zich al tijdens het lezen meer willen
verdiepen in de achtergronden en standaarden van
tweetalig onderwijs, dan kunt u daarvoor terecht
op onze website: www.europeesplatform.nl/tto.
Zijn uw vragen beantwoord en wilt u verder met
tweetalig onderwijs? Dan voert het Europees
Platform graag een gesprek met u. Onze contact
gegevens vindt u achter in deze uitgave (4).
Tweetalig onderwijs is in de regel onderwijs in het
Nederlands en Engels. Wilt u zich oriënteren op Duits
als tweede taal? Dan kunt u bij het Europees Platform
de brochure ‘Doordacht op weg naar tto-Duits’
aanvragen via www.europeesplatform.nl/publicaties.

TWEETALIG ONDERWIJS IN NEDERLAND

Zo’n 27.000 leerlingen krijgen tweetalig
onderwijs, waarvan 6.000 in brugklassen.
Eén op de vijf scholen heeft één of meerdere
tto-afdelingen. Het gaat om afdelingen voor
vwo, havo en vmbo. Het onderwijsconcept
bestaat 25 jaar.

“Tweetalig onderwijs geeft een enorme
boost aan de school. Docenten spreken
niet alleen Engels, maar veranderen
ook hun didactiek. Ze slaan enthousiast
aan het ontwikkelen. En leerlingen zie
je na één of twee periodes tweetalig
onderwijs zó veel bereiken, dat is heel
cool om te zien. Ook ouders zijn razend
enthousiast. Je krijgt er een leukere
school van.”
FEMKE LOGMAN, TEAMLEIDER
ANNA VAN RIJN COLLEGE
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1	Het nut van tweetalig onderwijs:
profileren, verdiepen en excelleren
Op een havo- of vwo-school voor tweetalig onderwijs
(tto) volgen leerlingen in de onderbouw minimaal
vijftig procent van de lestijd in een andere taal dan de
moedertaal. Op een vmbo-school gaat het om dertig
procent van de lestijd. De leerlingen spreken Engels
bij vakken als geschiedenis, aardrijkskunde en
gymnastiek. De tweede taal is niet alleen de
instructietaal, maar ook de communicatietaal.
De docent spreekt Engels met de leerlingen, en de
leerlingen doen dat onderling ook. Dit is het principe
‘doeltaal = voertaal’. De kracht van tweetalig onderwijs is dat leerlingen op veel momenten de taal leren
zonder er expliciet mee bezig te zijn.
Taalvaardigheid is een belangrijk speerpunt van
tweetalig onderwijs. Een ander speerpunt is dat
een tto-school de lesstof zoveel mogelijk aanbiedt
vanuit een Europees en internationaal perspectief.
De vreemde taal wordt ingebed in de internationale
context.
De voordelen van tweetalig onderwijs zijn:
•	leerlingen krijgen de kans om te excelleren.
De school haalt met tweetalig onderwijs het beste
uit zijn leerlingen;
•	de school kan het curriculum verdiepen door er
een internationale dimensie aan te geven.
De invoering van tweetalig onderwijs stelt scholen
in staat om hun onderwijsaanbod inhoudelijk te
verbeteren;
•	de school of afdeling krijgt een duidelijk profiel.
Dit heeft een bewezen aantrekkingskracht op
nieuwe (groepen) leerlingen.
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UITSTEKENDE RESULTATEN TWEETALIG
ONDERWIJS

Leerlingen van tto-scholen scoren in het derde
leerjaar aanzienlijk hoger op Engelse toetsen
dan leerlingen in het reguliere onderwijs in
Nederland én in omringende landen. Ook de
resultaten die de tto-leerlingen behalen voor
de andere vakken wijken positief af van het
landelijk gemiddelde. Er zijn geen negatieve
effecten van tweetalig onderwijs gerapporteerd.
	
U it: Een duurzame voorsprong. Resultaten van wetenschappelijk
onderzoek naar tweetalig onderwijs (uitgegeven door het
Europees Platform)

INGRIJPENDE ONDERWIJSVERNIEUWING

Een school die kiest voor tweetalig onderwijs,
kiest voor een ingrijpende verandering. Tweetalig
onderwijs is een belofte, geen project. De school
belooft ouders en leerlingen een bijzonder onder
wijsconcept, met uitstekende resultaten.
Om deze belofte meerdere jaren waar te kunnen
maken, is een goede voorbereiding nodig.
De ervaring leert dat scholen anderhalf tot twee
jaar nodig hebben voordat ze kunnen starten.
In deze uitgave leest u waar die tijd voor nodig is.
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2	De drie pijlers waarop
tweetalig onderwijs rust
Tweetalig onderwijs rust op drie pijlers: kennis van
Europa en de rest van de wereld (EIO), een eigen
didactiek (CLIL) en een kwaliteitsstandaard voor
scholen.

2	C LIL: DE DIDACTIEK ACHTER TWEETALIG
ONDERWIJS

1 EIO: RODE DRAAD DOOR HET CURRICULUM

EIO is de afkorting van ‘Europese en internationale
oriëntatie’. Leerlingen met een diploma van een
tto-school moeten aantoonbare kennis hebben van
Europa en van de rest van de wereld. De internationale oriëntatie loopt als een rode draad door het
curriculum. In een speciaal raamwerk, het ‘Common
Framework for Europe Competence’ (CFEC), zijn de
leerlingencompetenties vastgelegd die horen bij de
internationale oriëntatie. EIO bestaat uit drie
onderdelen:
•	
EIO in de les
Leraren geven dit onderdeel samen vorm. Dat kan
door EIO als vak in het curriculum op te nemen,
maar ook door per vak af te spreken wie wat doet
aan internationale oriëntatie.
•	
Projecten met een internationale dimensie
Leerlingen werken aan projecten die een internationale dimensie hebben en vakoverstijgend zijn.
•	
Internationale samenwerking
Leerlingen werken samen met leeftijdsgenoten
uit het buitenland. Zo verbreden ze hun blik.
Samenwerken kan tijdens fysieke uitwisselingen,
maar ook online.

CLIL staat voor Content and Language Integrated
Learning. Het is dé didactiek achter tweetalig
onderwijs. De belangrijkste kenmerken ervan zijn:
•	De vakdocent is ook taaldocent
Vakdocenten zijn medeverantwoordelijk voor de
taalverwerving van de leerlingen. Zij geven
feedback op presentaties, opdrachten en werkstukken, maar óók op de taal. Dat begint doorgaans met
eenvoudige correcties en ontwikkelt zich na
verloop van tijd tot een serieuze bijdrage aan de
taalontwikkeling en woordenschat van leerlingen.
De vakdocent maakt leerlingen bovendien wegwijs
in de taal die bij een specifiek vak hoort.
•	Activerende werkvormen
Tweetalig onderwijs vergt een communicatieve
instelling van de docent. Hij laat leerlingen niet
alleen luisteren, maar vooral ook spreken en
schrijven, zodat ze actief met de taal aan de slag
gaan. Er is veel ruimte voor interactie in de les.
Dat gaat verder dan “overleg maar even met elkaar”.
Het lesmateriaal en de opdrachten moeten worden
aangepast aan deze communicatieve benadering.

“Als je eenmaal werkt met CLIL dan is het
volkomen vanzelfsprekend. Leerlingen verwerken
de taal beter als ze hem zelf veel moeten
gebruiken. Dat gaat in een ongelooflijk hoog
tempo. Als docent ben je nog steeds de
vakkenner, maar je bent minder aan het woord.
Dat maakt uiteindelijk het lesgeven leuker.”
GER JAN ONRUST, AFDELINGSLEIDER VARENDONCK COLLEGE
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3 KWALITEITSSTANDAARD VOOR SCHOLEN

In Nederland is tweetalig onderwijs door de scholen
in gang gezet. Zij hebben er ook zelf standaarden
voor ontwikkeld met daarin minimumeisen waaraan
tto-scholen moeten voldoen. Scholen die aan die
eisen voldoen, kunnen het keurmerk ‘tto-school’
krijgen als hun eerste tto-leerlingen in het vierde
leerjaar zitten. Een andere manier om tweetalig
onderwijs aan te bieden – dus anders dan volgens
de standaard – is er niet.
WAT STAAT ER IN DE STANDAARD VOOR
HAVO EN VWO?

In de standaard voor havo en vwo staat het volgende:
1	De kwaliteit van het Engels van de leerlingen moet
op voldoende niveau zijn (ERK-niveau B1 voor
havisten, ERK-niveau B2 voor vwo-ers) aan het
einde van het derde jaar. De eindexamencijfers
voor alle vakken mogen niet negatief afwijken van
het landelijk gemiddelde.
2	Er moet voldoende Engelstalige onderwijstijd
worden ingepland (minimaal vijftig procent van de
lestijd).
3	De kwaliteit van het taalaanbod moet op
voldoende niveau zijn. Scholen hebben liefst één of
meer native speakers in dienst en de Nederlandse
docenten die in het Engels lesgeven beheersen de
taal zelf minimaal op B2-niveau.
4	Er moet in het curriculum voldoende tijd worden
besteed aan EIO: Europese en internationale
oriëntatie.
5	Het pedagogisch-didactisch handelen van zowel
vakdocenten als van docenten Engels moet de
taalvaardigheid van leerlingen bevorderen.

De tto-standaard stelt verder nadrukkelijk dat de
vakdocent ook taaldocent is, dat met name in het
vak Engels ook op grammatica en woordvorm
gelet moet worden en dat de werkvormen activerend
moeten zijn.
EEN APARTE STANDAARD VOOR HET VMBO

Er is een aparte standaard voor het vmbo. Een
belangrijk verschil met havo en vwo is dat op het
vmbo de Engelstalige lestijd dertig procent bedraagt.
Verder zijn de taalvaardigheidseisen voor vmbo-ers
anders (A2-niveau voor twee actieve deelvaardigheden voor basis- en kaderleerlingen; B1-niveau
voor één actieve en één passieve deelvaardigheid
voor leerlingen in de gemengde en theoretische
leerwegen).
HET BEHALEN VAN HET KEURMERK ‘TTO-SCHOOL’

Een school mag zich alleen ‘tto-school’ noemen, als
hij voldoet aan de kwaliteitsstandaard. Als dit zo is,
wordt het bekrachtigd met een certificaat. Scholen
doorlopen een kwaliteitstraject om het certificaat te
behalen. Ze sluiten zich hiervoor aan bij het landelijk
netwerk tweetalig onderwijs (zie kader), dat hen
ondersteunt. Het kwaliteitstraject start als de eerste
leerlingen beginnen met tweetalig onderwijs. In het
tweede jaar krijgt de school een voortgangsbezoek.
Dit bezoek lijkt op een visitatie, maar dat is het niet.
Het doel ervan is adviseren, niet beoordelen.
De school krijgt op alle elementen van de standaard
advies: wat gaat goed en wat kan beter? Als de eerste
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tto-leerlingen in het vierde leerjaar zitten, krijgt de
school een echte visitatie. Een externe commissie
toetst of de school in aanmerking komt voor het
juniorcertificaat. De commissie gebruikt daarvoor een
toetsingskader (de meetbare vorm van de standaard).
U kunt dit kader opvragen bij het Europees Platform.
Na de certificering heeft een junior tto-school de
keuze: blijf ik junior of wil ik de titel senior tto-school
halen? Veel leerlingen verwachten een volledige
tto-opleiding, dus het is aan te bevelen om tto
ook in de bovenbouw aan te bieden. De eisen voor
de bovenbouw staan vermeld in de uitgebreide
standaard die te vinden is via
www.europeesplatform.nl/tto.
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HET LANDELIJK NETWERK TWEETALIG
ONDERWIJS HELPT DE DRIE PIJLERS IN
PRAKTIJK BRENGEN

Alle tto-scholen werken samen in een landelijk
netwerk. Het netwerk ondersteunt scholen bij
de ontwikkeling van tweetalig onderwijs en
formuleert kwaliteitseisen. Twee keer per jaar
wordt er vergaderd en één keer per jaar is er
een tweedaagse bijeenkomst voor ttocoördinatoren. Daarnaast zijn er regelmatig
ontmoetingen tussen vakdocenten en ttocoördinatoren. Eens in de twee jaar is er een
grote landelijke conferentie. Tijdens al deze
bijeenkomsten worden kennis en ervaringen
uitgewisseld. Voor tto-leerlingen organiseert
het netwerk landelijke competities met een
internationale dimensie. Er zijn voordraag- en
debatwedstrijden, crickettoernooien, dramaen wiskundecompetities. Een stuurgroep
(bestaande uit een aantal schoolleiders) denkt
na over de langetermijnvisie op tweetalig
onderwijs. Het Europees Platform beheert en
coördineert het netwerk en verzorgt de
certificering van tto-scholen.

3	Checklist voor de invoering
van tweetalig onderwijs
De invoering van tweetalig onderwijs vergt voorbereidingstijd. Wat moet u precies doen? Dat leest
u hierna. De genoemde activiteiten hoeven elkaar
niet op te volgen, ze kunnen ook naast elkaar
plaatsvinden.

INVENTARISEER EN CREËER
DRAAGVLAK IN DE SCHOOL

GA IN GESPREK MET HET
EUROPEES PLATFORM

Het Europees Platform helpt beginnende scholen op
weg. Tijdens een gesprek nemen we alle te nemen
stappen met u door. Aan de hand van praktijkvoorbeelden en ervaringsverhalen krijgt u een beeld van
wat de keuze voor tweetalig onderwijs voor uw
school betekent. Besluit u door te gaan, dan kunt u
zich bij het Europees Platform aanmelden voor het
netwerk tweetalig onderwijs. Het lidmaatschap geeft
u toegang tot de ‘keuken’ van het onderwijsconcept.
TIPS

•	Denk voor het bezoek aan het Europees Platform
alvast na over vragen als: waarom willen we
tweetalig onderwijs? Wat doen we al aan internationaliseren? Welke activiteiten ondernemen wij
met onze partnerschool in het buitenland?
•	Haal tips en informatie bij het netwerk tweetalig
onderwijs. Naast het landelijke netwerk zijn er
regionetwerken. U kunt ook altijd terecht bij het
Europees Platform.

Voldoende draagvlak is een belangrijke voorwaarde
voor het slagen van tweetalig onderwijs. Breng
allereerst in kaart wie er mee willen doen.
Als beginnende tto-school moet u zich afvragen:
heb ik genoeg docenten om vijftig procent van mijn
lessen in de onderbouw in het Engels aan te bieden?
Daarbij is steun van de directie cruciaal. Schoolleiders
moeten zich realiseren dat tweetalig onderwijs
ingrijpende gevolgen heeft voor het curriculum, het
personeelsbeleid en de omgang met het budget.
Het is niet iets ‘dat je erbij kunt doen’. Informeer
schoolleiding en docenten goed over tweetalig
onderwijs om het draagvlak te vergroten.
TIPS

•	Inventariseer het draagvlak in de school via
een enquête.
•	Ga op zoek naar ervaringsverhalen bij andere
scholen en nodig ze uit om erover te komen
vertellen.
•	Zorg op termijn voor minimaal twee tto-docenten
per vak om samenwerking en continuïteit te
bevorderen.

“In het eerste voorbereidingsjaar ben ik bij veel
tto-scholen langs gegaan. Ik liep een dagje mee
en heb veel vragen gesteld. Als je in de praktijk
gaat kijken, dan krijg je een goed beeld. Zo heb
ik onze visie ontwikkeld, door te bestuderen:
wat past bij ons en wat niet? Wij waren als
school ruim anderhalf jaar bezig voordat we de
eerste tweetalige leerlingen hadden.”
JACKIE DE WAAL, TEAMLEIDER BEATRIX COLLEGE
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VERKEN ‘DE MARKT’

Is er voldoende animo voor tweetalig
onderwijs bij basisschoolleerlingen in de omgeving?
Zijn er andere tto-scholen in de buurt? Weten
basisscholen wat tweetalig onderwijs is?
Het antwoord op deze vragen is belangrijk voor de
haalbaarheid van tweetalig onderwijs op uw school.
Ga in gesprek met basisscholen. Organiseer een
voorlichtingsavond voor scholen, leerlingen en
ouders. Dat geeft meteen de gelegenheid om het
animo te peilen.
TIP

•	Is er sprake van concurrentie met een tto-school in
de buurt? Doe dan inspiratie op bij een tto-school
iets verder weg.

FORMEER EEN TTO-TEAM ONDER
LEIDING VAN EEN COÖRDINATOR

Als u tweetalig onderwijs daadwerkelijk wilt invoeren,
benoem dan een tto-team voor het opstellen van een
projectplan. In het plan staat (onder meer) het doel
van het onderwijsconcept voor uw school, de
ambities, een actieplan, een planning, een begroting
en de samenstelling en taakverdeling van het
tto-team. Plaats het team onder leiding van een
tto-coördinator. Deze coördinator heeft een visie op
tweetalig onderwijs, weet wat er nodig is en is in staat
anderen aan te sturen. Hij of zij heeft ook inhoudelijk
expertise en organisatorische vaardigheden.
De schoolleiding doet er goed aan na te denken
over de zwaarte van de functie: vaak is het een LCof LD-functie. Het is belangrijk om een goede en
overzichtelijke organisatiestructuur neer te zetten
voordat gestart wordt met tweetalig onderwijs.
De tto-coördinator houdt het overzicht over alle
stappen en activiteiten die in het kader van de
onderwijsvernieuwing worden ondernomen.
TIPS

“Het allerbelangrijkste is honderd
procent steun van de directie en een
flink aantal enthousiaste docenten.
De docenten moeten het doen,
dus je moet mensen hebben die de
meerwaarde van een dergelijke
verandering zien en die enthousiast en
gemotiveerd zijn. Zulke mensen zijn
altijd te vinden binnen een school.”
BAS VAN ROOIJEN, AFDELINGSLEIDER
DORENWEERD COLLEGE
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•	De tto-coördinator is bij voorkeur niet de directeur
zelf. Daarvoor zijn de taken te zwaar. De directie
bewaakt de kwaliteitsstandaard en ondersteunt de
tto-coördinator.
•	Zet eerst de structuur op en ga dan pas aan de slag.
Zorg voor overzicht: wie doet wat? Alleen dan kan
er gestuurd worden op resultaat.
•	Waak ervoor dat tweetalig onderwijs op uw school
afhankelijk is van de inzet van één persoon. Beleg
de verantwoordelijkheid bij een team, zodat de
continuïteit gewaarborgd is.
• 	Het Europees Platform verzorgt een opleiding tot
tto-coördinator. Informeer hiernaar.

MAAK EEN GLOBALE INSCHATTING
CRUCIALE ROL VOOR DE SECTIE ENGELS

Soms heeft de sectie Engels het gevoel dat
‘het vak wordt gestolen’. Het tegendeel is waar,
maar het is belangrijk om aandacht te hebben
voor dit sentiment. De schoolleiding en het
tto-team doen er goed aan de docenten Engels
bewust te maken van de verrijking die tweetalig
onderwijs hun vak brengt en van de sleutel
positie die zij innemen in het onderwijsconcept.
Binnen de school heeft de sectie Engels de rol
van ’taalcoach’ en ’taalexpert’. Ze moet de
interactie met collega’s opzoeken om de rol van
coach en expert te kunnen vervullen. Dat kan
bijvoorbeeld in intervisiebijeenkomsten waarin
taalproducten en problemen van zowel
vakdocenten als leerlingen worden besproken.
Het kan ook door docenten één op één te
helpen. Met de leerlingen kunnen docenten
Engels een veel hoger niveau bereiken in het
tweetalig onderwijs dan in het reguliere
onderwijs. Voor de hele school kunnen de
docenten Engels de look and feel van tweetalig
onderwijs bepalen. Ze kunnen een sfeer creëren
waarin Engels spreken voor leerlingen natuurlijk
aanvoelt. Dat kan bijvoorbeeld door de lokalen
Engels aan te kleden of door authentiek Engels
materiaal aan te dragen.

VAN DE KOSTEN

Het is moeilijk om een indicatie van de kosten te
geven, omdat ze per school verschillen. Feit is dat de
kosten van tweetalig onderwijs hoger zijn dan die
van het reguliere onderwijs. Vaste kostenpost voor
de school is het lidmaatschap van het tto-netwerk.
Dit bedraagt (op het moment dat deze uitgave is
gedrukt) € 1.750,- per jaar. Daarnaast maken scholen
kosten voor nieuwe materialen, voor de scholing en
de extra voorbereidingstijd van docenten en voor
de uren van de tto-coördinator.
In sommige gevallen is het mogelijk om een start
subsidie te krijgen voor tweetalig onderwijs.
Ook voor scholing van docenten in het buitenland
zijn middelen beschikbaar. Informeer hiernaar bij het
Europees Platform. Tto-scholen vragen vaak een extra
ouderbijdrage. De ouderbijdrage is op een tto-school
rond de € 450,- per jaar.
TIPS

•	Zorg ervoor dat transparant is waar de
ouderbijdrage aan wordt besteed.
•	Vraag ouders een vaste bijdrage vanaf het begin.
Sommige scholen variëren met bedragen per
leerjaar, maar dat leidt tot verwarring bij ouders.
•	Vraag een all in-bijdrage, waarin ook de kosten
voor de internationale activiteiten en reizen zijn
opgenomen.

“Tweetalig onderwijs heeft onze hele
vwo-afdeling sterker gemaakt, ook het
reguliere onderwijs. Er is een open mind
voor de rest van de wereld. We hebben
veel aandacht voor taalvaardigheid
en voor internationalisering. Daar
profiteren ook de leerlingen in de
reguliere afdeling van.”
MIENEKE SMITS EN HAROLD TENNEKES,
TEAMLEIDERS HERMAN WESSELINK COLLEGE
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ZORG VOOR SCHOLING VAN DOCENTEN

De scholing van het team is een belangrijke
stap, waar u ruim de tijd voor moet nemen.
Het begint met een oriëntatie op de opleidingen.
In Nederland zijn verschillende opleidingsinstituten
die (een combinatie van) cursussen aanbieden.
Tto-docenten hebben de volgende scholing nodig:
•	
Classroom English: Engels om in de klas te gebrui
ken voor de dagelijkse routine. Wat is een schrift?
Hoe houd ik orde in het Engels?
•	CLIL-cursus: didactiek van tweetalig onderwijs.
Een beginnerscursus CLIL wordt vaak aangeboden
in combinatie met Classroom English.
• 	Taalvaardigheid: leraren moeten formeel het
ERK-taalniveau B2 hebben, maar veel docenten
gaan een stapje verder. Dit is ook aan te raden.
Ten eerste om de leerlingen een stap vóór te
blijven, ten tweede omdat de CLIL-didactiek een
hoog taalniveau vereist. Veel docenten halen
daarom het certificaat Cambridge English: Advanced
(CAE) en vervolgens Cambridge English: Proficiency
(CPE). Andere certificaten zijn vanzelfsprekend ook
mogelijk.
•	Taalcursus in het buitenland: in de aanloop naar
tweetalig onderwijs is dit een krachtig instrument
voor taalverwerving én teamvorming. Sommige
scholen beginnen hiermee voordat ze andere
trainingen doen. Teamvorming is belangrijk, want
docenten delen een didactische agenda met
collega’s waarmee ze voorheen (veel) minder
bemoeienis hadden. De taalcursus duurt meestal
twee weken.
TIPS

•	Volg de trainingen bij een opleidingsinstituut.
U bent dan verzekerd van de meest recente
inzichten en ontwikkelingen.
•	Plan de tweewekelijkse buitenlandse talencursus
rond een vakantie. De docent kan een week voor
eigen rekening nemen en één week door de school
laten faciliteren.
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MOGELIJKE OPLEIDINGEN

Onder meer de volgende aanbieders zijn
actief op het gebied van tweetalig onderwijs:
• Universiteit van Utrecht: COLUU
• Universiteit Leiden: ICLON
•	Radboud Universiteit: Radboud in’to
Languages
•	Hogeschool Windesheim:
Meertalig Onderwijs TTO
•	Instituten in Engeland: Cumbria CLIL en
Hilderstone College Broadstairs

MAAK HET CURRICULUM ‘EIO-PROOF’

Het tto-team ontwikkelt een EIO-programma.
Het Europees Platform en het netwerk tweetalig
onderwijs kunnen hierbij helpen.
Er zijn drie stappen nodig:
•	Het tto-team maakt een EIO-plan waarin staat wie
wat doet. Vervolgens gaat het team op zoek naar
authentiek lesmateriaal. Dit is materiaal met een
Engelstalige bron of speciaal gemaakt voor
tweetalig onderwijs. Het is belangrijk om authentiek materiaal te gebruiken omdat vertalingen
vaak de internationale dimensie missen.
Voor (bijvoorbeeld) geschiedenis zijn prachtige
You-Tubefilmpjes te vinden, die de tto-leraar
makkelijker kan gebruiken dan zijn collega in het
reguliere onderwijs. Voor authentiek lesmateriaal is
het internet uw vriend.
•	Het tto-team zet (nieuwe) internationale projecten
op. EIO vereist projecten die vanaf de start een
internationale dimensie hebben en zich richten op
samenwerking. Een bestaand project een internationaal tintje geven, is niet genoeg.
•	Het tto-team zoekt partnerscholen in het buitenland. Voor de samenwerking over de grens zijn
duurzame contacten in het buitenland onmisbaar.
Scholen die al een partnerschool hebben, kunnen
afspraken maken over verschillende vormen van
samenwerking (online of via fysieke uitwisselingen).

GEEF DOCENTEN EXTRA TIJD

Docenten zien de overstap naar tweetalig
onderwijs vaak als een investering in zichzelf, maar
ook als een belangrijke bijdrage aan de school.
Ze willen best eigen tijd investeren, maar het is
ook belangrijk dat de school ze ondersteunt.
Het Europees Platform geeft hiervoor geen richt
lijnen, maar adviseert wel om tto-docenten extra
voorbereidingstijd te geven. Veel docenten hebben
voor de eerste tto-lessen twee keer zo veel tijd nodig
als voor Nederlandstalige lessen.
TIPS

•	Ook de intervisie van de sectie Engels met de
vakdocenten vraagt extra tijd van het team.
Ondersteun dit door de extra tijd in te roosteren.
Dat maakt het ook minder vrijblijvend.

BESTEED SPECIALE AANDACHT
AAN DE WERVING VAN LEERLINGEN

De drempel voor potentiële leerlingen ligt soms
hoog. Tweetalig onderwijs heeft meer promotie
nodig dan regulier onderwijs.
TIPS

• 	Blijf zorgen voor goede communicatie met
basisscholen in de omgeving.
•	Organiseer naast voorlichtingsbijeenkomsten
bijvoorbeeld ook masterclasses Engels voor
leerlingen van groep 8. De masterclasses
enthousiasmeren en verlagen de drempel voor
tweetalig onderwijs.
• Maak gebruik van de wervingssite www.ikkiestto.nl.
•	Bied de schoolbrochure en de schoolwebsite
tweetalig aan.

NATIVE SPEAKERS

In het ideale geval zijn er drie native speakers in
het tto-team: één in de sectie Engels en twee
verdeeld over de andere vakken. Native speakers
brengen een groot taalrepertoire mee. In de
meeste regio’s zijn ze goed te vinden. Mocht het
niet meteen lukken, dan kunt u tijdelijk gebruik
maken van (native) gastsprekers uit het
bedrijfsleven.

DE PAREL VAN HET TWEETALIG ONDERWIJS

Senior tto-scholen mogen in de bovenbouw het
programma English Language and Literature van
het International Baccalaureate (IB) aanbieden.
Dit mag alleen als ze het juniorcertificaat
hebben. Leerlingen doen een extra examenvak
waarvoor ze het IB-certificaat kunnen krijgen,
bovenop het gewone diploma. Hiermee
kunnen zowel de school als de leerling zich
extra profileren.
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4 Meer informatie
Bent u enthousiast geworden? Het Europees Platform
helpt u graag verder. Neem contact met ons op en
vraag naar het tto-team.
Europees Platform - internationaliseren in onderwijs
Kennemerplein 16
Postbus 1007
2001 BA Haarlem
T 023 553 11 50
tto@epf.nl
www.europeesplatform.nl/tto
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EUROPEES PLATFORM

Het ‘Europees Platform - internationaliseren in
onderwijs’ inspireert door te laten zien wat de
meerwaarde van internationalisering is. Wij delen
graag de succesverhalen en ondersteunen
internationaliseren in onderwijs met kennis en
overheidssubsidies. Medewerkers en ambassadeurs
adviseren stap voor stap op professionele wijze.
Zowel basis-, als voortgezet onderwijs en leraren
opleidingen kunnen van onze expertise profiteren.
Immers: internationalisering versterkt de kwaliteit
van het onderwijs.
NETWERK TTO

Scholen met een tto-afdeling werken samen in een
landelijk netwerk. Dit netwerk wordt gecoördineerd
door het Europees Platform.
De samenwerking omvat thema’s als certificering,
materiaalontwikkeling en standaardisering.

gecoördineerd door

europees platform
internationaliseren in onderwijs

