Starten met
tweetalig mbo

Wil je als mbo-school
tweetalig onderwijs
invoeren? In deze folder
vind je antwoord op de
meest prangende vragen
en een handige checklist.

Kijk voor meer informatie op www.nuffic.nl/tweetalig-mbo

De 3 uitgangspunten van
tweetalig onderwijs
1. Internationale oriëntatie

Kenmerken ervan zijn dat de vakdocent

Internationale oriëntatie loopt als een

ook taaldocent is en dat de docent

rode draad door het curriculum met:

activerende werkvormen gebruikt.

■ internationale oriëntatie in de les
■ projecten met een internationaal
karakter
■ internationale samenwerking

3. Kwaliteitsstandaard voor scholen
In Nederland is tweetalig onderwijs
door een aantal opleidingen in gang
gezet. Ze ontwikkelden een standaard

2. CLIL-didactiek

met daarin de minimumeisen voor

CLIL staat voor Content and Language

tweetalig mbo. Opleidingen die aan

Integrated Learning. Het is dé

die eisen voldoen, krijgen het keurmerk

didactiek voor tweetalig onderwijs.

‘tweetalig mbo’.

Checklist
Tweetalig onderwijs invoeren vraagt om een goede voorbereiding.
Volg daarom de volgende stappen. Je kunt ze ook tegelijk uitvoeren.
■ Creëer draagvlak
Voldoende draagvlak is belangrijk om
tweetalig onderwijs te laten slagen.
Informeer je directie en docenten.

 Zorg ervoor dat tweetalig onderwijs
niet afhankelijk is van 1 persoon.
 Geef docenten extra tijd om lessen
voor te bereiden.

■ Verken de markt

■ Schat de kosten in

Is er genoeg animo voor tweetalig

De kosten verschillen per school en

onderwijs in je omgeving? Vraagt de

zijn moeilijk in te schatten. Feit is dat

arbeidsmarkt om studenten die tweetalig

tweetalig onderwijs meer kost dan

onderwijs volgden? Deze vragen zijn

regulier onderwijs. Een vaste post is

belangrijk om te bepalen of tweetalig

het lidmaatschap van het tweetalig

onderwijs kans van slagen heeft.

netwerk.

■ Kies een internationaal certificaat

■ Zorg voor scholing

Tweetalige mbo-studenten behalen

Scholing van het team is een belangrijke

aan het einde van hun opleiding een

stap. Er zijn verschillende instituten

erkend internationaal certificaat, zoals

die cursussen classroom English, CLIL-

VTCT, BULATS, EBBD, Cambridge of BTEC.

didactiek en taalvaardigheid aanbieden.

Bepaal welk certificaat het beste bij je
opleiding past.

■ Veranker de internationale oriëntatie
Ontwikkel als team een programma

■ Stel een tweetalig team samen

voor internationale oriëntatie.

Benoem een coördinator voor het

 Stel een plan op waarin staat wie

opstellen van een projectplan.

wat doet. Ga daarna op zoek naar

Daarin staat het doel van je opleiding,

lesmateriaal met een Engelstalige bron

je ambities, een actieplan, begroting

of speciaal voor tweetalig onderwijs.

en de samenstelling en taakverdeling

 Zet (nieuwe) internationale projecten op.

van het tweetalig team. Tips:

 Zoek partnerscholen in het buitenland.

 Zet eerst de structuur op en ga dan
pas aan de slag.
 De coördinator is bij voorkeur niet de
directeur of de opleidingsmanager.

■ Geef studentenwerving aandacht
Tweetalig onderwijs heeft meer promotie

Nuffic helpt

nodig dan regulier onderwijs. Let bij een

Enthousiast geworden? Met een

eventuele intake op of de student ook

vrijblijvend adviesgesprek helpen wij

interesse toont in de opleiding zelf, en

je bij het invoeren van je tweetalige

niet alleen in tweetalig onderwijs.

opleiding. Besluit je door te gaan, dan
kun je lid worden van ons netwerk
tweetalig mbo.

Meer informatie
Neem contact met ons op of kijk op
www.nuffic.nl/tweetalig-mbo.

Nuffic Kortenaerkade 11 2518 AX Den Haag
Postbus 29777 2502 LT Den Haag
T 070 4260 260 www.nuffic.nl

Ga naar www.nuffic.nl/ccl voor meer informatie
over het hergebruik van deze publicatie.

