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Voorwoord
Het tweetalig onderwijs (tto) in Nederland bestaat 25 jaar. In die tijd is deze 
onderwijsvernieuwing uitgegroeid van een voorzichtig experiment tot een 
gevestigde onderwijsvorm. Op dit moment volgen meer dan 30.000 leerlingen op 
meer dan 120 scholen een tweetalige opleiding, bij in totaal meer dan 190 vwo-, 
havo-, én vmbo-afdelingen. Het tto is dan ook een niet meer weg te denken route in 
het voortgezet onderwijs. 

De tto-scholen zijn verenigd in het Landelijk netwerk voor tweetalig onderwijs en 
hebben met elkaar de kenmerken van het tto vastgelegd in de Standaard tweetalig 
onderwijs. Het tto heeft, met de Standaard als stevige basis, de afgelopen jaren 
een ontwikkeling van verdieping en verbreding doorgemaakt. In Thuis in de wereld  
schetst de stuurgroep tweetalig onderwijs de langetermijnvisie voor het tto en 
koppelt daaraan concrete acties voor de komende tien jaar. 

De missie van het tto is leerlingen op alle niveaus te laten excelleren door het 
vergroten van hun taalvaardigheid en het verbreden van hun internationale 
oriëntatie.  Eén van de kernpunten uit deze ‘Visie’ is dan ook dat alle leerlingen in 
Nederland de kans moeten krijgen om te kiezen voor tto. 

Het Landelijk netwerk tto legt in deze ‘Visie’ kort en bondig een zeer stevige 
maar haalbare ambitie neer in het belang van het Nederlandse onderwijs, in het 
algemeen en van de leerling die goed voorbereid de toekomst tegemoet wil gaan in 
het bijzonder.

Meine Stoker
Voorzitter Landelijk netwerk tweetalig onderwijs
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Actuele speerpunten 
Op basis van de missie hanteert het netwerk de volgende speerpunten  
voor de kortere termijn. 

1 DOORLOPENDE LEERLIJN TWEETALIG ONDERWIJS
Er zijn Engelstalige curricula voor de vakken in de bovenbouw, met daaraan 
gekoppelde Engelstalige eindexamens voor tto- leerlingen en internationale 
certificaten. 

2 AUTHENTIEK LESMATERIAAL
Met de educatieve uitgeverijen wordt authentiek materiaal voor alle tto -vakken 
gerealiseerd. Dat materiaal past in een leeromgeving die voldoet aan de didactische 
uitgangspunten van tto: activerende didactiek, EIO en een taaldidactische aanpak.

3 AANKOMENDE DOCENTEN
Eerste-  en tweedegraads lerarenopleidingen bieden gecertificeerde leertrajecten 
tweetalig onderwijs aan, inclusief stages op tto-scholen, zodat docenten in een 
vroeg stadium vertrouwd raken met tto. Tto-scholen zorgen voor stageplaatsen in  
de tweetalige afdelingen. In alle lerarenopleidingen is aandacht voor tto en CLIL.

4 CIVIEL EFFECT 
Het tto wordt als aparte leerroute op het diploma vermeld en er wordt gestreefd 
naar een eigen tto-diploma. Het tto wordt (h)erkend in het vervolgonderwijs.

5 INTERNATIONALE POSITIONERING
Het tto wordt in de internationale onderwijswereld als partner gewaardeerd.  
Het Nederlandse tto is een succesvol exportproduct. Het netwerk verzamelt daarbij 
good practices om de ontwikkeling van het eigen onderwijs te versterken. 

6 ONTWIKKELING TWEETALIG VMBO
De Standaard tweetalig vmbo wordt verder ontwikkeld in samenhang met een 
specifiek kwaliteitstraject voor deze sector. Deze speerpunten worden gerealiseerd 
door het verder ontwikkelen en professionaliseren van het Landelijk netwerk 
tweetalig onderwijs, het verstevigen van contacten met  betrokkenen bij het tto en 
een verdere groei van het aantal scholen met een tto -afdeling. 

Missie
 De missie van het tweetalig onderwijs (tto) luidt:

  Het vergroten van de taalvaardigheid en het 

verbreden van de internationale oriëntatie van 

leerlingen, om hen te laten excelleren in het 

voortgezet onderwijs.

Kenmerken van deze missie zijn:

EEN INTERNATIONALE LEERROUTE
Engels is van de brugklas tot en met het eindexamen voor een belangrijk deel de 
voertaal. Europese en internationale oriëntatie (EIO) is onderdeel van het curriculum. 

EEN HOOGWAARDIGE LEEROMGEVING
De leeromgeving stimuleert en daagt de leerling uit. 

CONTENT AND LANGUAGE INTEGRATED LEARNING
De taalverwerving van de leerlingen vindt plaats bij alle Engelstalige vakken en 
projecten. Focus op taal bevordert ook de vakontwikkeling van de leerlingen.

INTERCULTURELE COMPETENTIES
Leerlingen leren in een omgeving met internationale en interculturele contacten. 
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Het tweetalig onderwijs in 2025
In 2025 vormt het tweetalig onderwijs een volledig erkend internationaal 
georiënteerd curriculum, als volwaardig alternatief naast het reguliere programma.  
Er is een nationaal dekkend netwerk van tweetalige scholen met  
een tto-aanbod op alle niveaus.

EEN PUNTSGEWIJZE SCHETS VAN TTO IN 2025:
• Tweetalig onderwijs is op alle niveaus op fietsafstand bereikbaar voor alle leerlingen.
• Tto- scholen hebben een brede keus aan authentieke, digitale lesmethoden. 
•  Er is een ruim aanbod aan nascholing voor tto -docenten, met daarin aandacht voor 

taalvaardigheid, CLIL en internationalisering.
•  Het aanbod aan tto- docenten bestaat uit bevoegde native speakers en uit speciaal voor 

tto geschoolde docenten.
• Alle tto-docenten voldoen aan het Competentieprofiel van de tto-docent.
•  De lerarenopleidingen voor tto zijn gecertificeerd in afstemming met het Landelijk 

netwerk tweetalig onderwijs.
•  De stuurgroep tweetalig onderwijs wordt geadviseerd door een Maatschappelijke 

Raad. 
•  De Inspectie van het Onderwijs is goed op de hoogte van het tweetalig onderwijs en 

integreert uiteindelijk de kwaliteitszorg van het tto in haar toetsingskader. 
•  Vroeg vreemdetalenonderwijs (vvto) en tweetalig primair onderwijs (tpo) hebben 

een brede verankering in het primair onderwijs. Er is een doorgaande leerlijn die door 
samenwerking van de tto-scholen met het basisonderwijs gewaarborgd is. 

•  Tto-leerlingen doen geen regulier examen Engels, maar in plaats daarvan een op hun 
niveau afgestemd examen Engels. 

•  Er heeft een verdieping plaatsgevonden van het wetenschappelijk onderzoek naar de 
ontwikkeling van tto in Nederland en de voorsprong die het leerlingen oplevert. 

•  Het tweetalig vmbo heeft een regionale spreiding en een kwart van deze scholen 
biedt t-vmbo aan op alle niveaus.

• Het tweetalig onderwijs is een exportproduct: er wordt internationaal kennis gedeeld. 
•  Er zijn activiteiten en bijeenkomsten voor alle geledingen binnen het netwerk: 

leerlingen, docenten, schoolleiders en ouders.
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Om het geschetste toekomstbeeld te kunnen bereiken, wordt de komende jaren 
gewerkt aan de volgende stappen:

COMMUNICEREN EN NETWERKEN

Netwerk tweetalig onderwijs
•  Er worden gerichte wervingsactiviteiten ondernomen om de groei van tto te 

stimuleren in regio’s waar nog geen tto-voorziening is. 
• Het netwerk kan gebruikmaken van heldere digitale communicatiekanalen. 
•  De activiteiten van het netwerk tto zijn niet vrijblijvend; de netwerkleden ervaren 

eigenaarschap en urgentie van kwaliteitsrijke activiteiten. 
•  Het netwerk tto beschikt over een Maatschappelijke Raad, die de stuurgroep 

adviseert. In deze raad hebben prominente personen uit onderwijs, maatschappij 
en bedrijfsleven zitting.

Nationaal
•  Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is nauw betrokken bij de 

ontwikkeling en kwaliteitsborging van het tto. Ambtenaren en bewindspersonen 
zijn overtuigd van de kracht en het belang van tto. 

•  De Inspectie van het Onderwijs is goed op de hoogte van de ins and outs van 
het tto en betrekt de specifieke kwaliteitskenmerken van het tto in het reguliere 
schooltoezicht. 

•  De media weten het tto snel en adequaat te vinden wanneer er nieuws te melden 
is. In het maatschappelijk debat over het onderwijs is de stem van het tto via de 
media helder te horen. 

•  Het bedrijfsleven organiseert samenwerkingsprojecten met tto-scholen en heeft 
stageplekken voor tto-leerlingen. Men is zich bewust van de meerwaarde van 
werknemers met een tto-achtergrond en voert een actieve dialoog met het 
netwerk. 

•  De educatieve uitgeverijen bieden maatwerk voor tto-leerlingen en verwerken 
CLIL en EIO op vanzelfsprekende wijze in de methodes.  

Internationaal
•  Het netwerk blijft de ontwikkelingen op het gebied van meertalig onderwijs in 

het buitenland volgen en waar mogelijk initiatieven nemen om door middel van 
kennisdeling de kwaliteit van het tto te verhogen. 

• Het netwerk stimuleert de internationale samenwerking tussen scholen onderling. 
•  Het tweetalig onderwijs wordt internationaal gezien als een belangwekkend 

Nederlands exportproduct. 

Wetenschappelijk onderzoek
Het netwerk stimuleert de kennisontwikkeling over tweetalig onderwijs via 
wetenschappelijk onderzoek. Er is een leerstoel tweetalig onderwijs die mede door 
het netwerk wordt gefinancierd. Vanuit de leerstoel wordt onderzoek uitgevoerd 
naar didactieken van tweetalig onderwijs en hun effect op taal- en vakontwikkeling. 
De resultaten van het onderzoek dragen bij aan de verdere ontwikkeling van het 
tto in Nederland. Het onderzoek ondersteunt de ontwikkeling van doorlopende 
leerlijnen tussen po en vo, mbo en ho. 

Door samenwerking met CLIL-onderzoek in het buitenland worden evidence  
based best practices gedeeld. Het wetenschappelijk onderzoek legt verbindingen  
met de didactiek van moderne vreemde talen en van taalgericht vakonderwijs.  
Tto-docenten zijn nadrukkelijk betrokken bij het onderzoek, via promotietrajecten 
en praktijkgerichte onderzoeksprojecten.

VORM EN INHOUD

Taalverwerving en internationale oriëntatie
Het tweetalig onderwijs heeft twee pijlers: taalverwerving en internationale 
oriëntatie. Het Europees Referentiekader voor de Talen (ERK) en het Common 
Framework for Europe Competence (CFEC) bieden voor deze pijlers een 
ontwikkelgericht raamwerk en zijn leidend op elke school.

Uitbreiding netwerk tto
Het netwerk streeft naar een geografisch dekkend netwerk voor tweetalig 
onderwijs op alle niveaus. Het netwerk benadert actief scholen op locaties 
waar tweetalig onderwijs nog niet algemeen beschikbaar is en organiseert 
wervingsactiviteiten onder scholen.

Acties op weg naar 2025 
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Certificering
Het netwerk blijft werken aan de verbetering van de Standaard tto en de 
toetsingskaders, waardoor kwaliteitszorg actueel en adequaat blijft. 

Positionering 
Bovenop de huidige standaardeisen voor de bovenbouw wordt een honours 
programme ontwikkeld met aandacht voor EIO en mogelijkheden om buiten 
de lessen de internationale horizon te verbreden. Denk daarbij aan individuele 
uitwisseling, internationale stage en profiel- en sectorwerkstukken. Het tto-
profiel wordt scherp neergezet ten opzichte van het versterkt talenonderwijs of 
Cambridge-Engels.

LEERLINGEN

Leerlingactiviteiten 
De tto-leerlingen kunnen deelnemen aan diverse specifiek voor hen opgezette 
regionale en nationale activiteiten en wedstrijden waarin zij zich met 
medeleerlingen uit het land kunnen meten. 

Doorlopende leerlijn
Het netwerk stimuleert de doorlopende leerlijn van po naar vo en van vo naar wo/
hbo/wo. 

Examens en diploma’s
Het netwerk blijft ernaar streven dat tto -leerlingen die vier (vmbo), vijf (havo) of zes 
(vwo) jaar een speciaal/onderscheidend programma hebben gevolgd, een door de 
overheid erkend certificaat of diploma krijgen, gebaseerd op Engelstalige examens. 
Te denken valt aan het afnemen van examens uit het internationale circuit of het 
opstellen van Engelstalige examens door het Cito.

LERAREN

Native speakers
Het netwerk zorgt ervoor dat scholen makkelijker een contract kunnen bieden aan  
gekwalificeerde native speakers van buiten Nederland en specifiek van buiten de 
EU. Hierbij is erkenning van hun diploma’s van bijzonder belang. 

Nascholing
Tto-docenten blijven zich gedurende hun loopbaan scholen op het gebied van 
tto-didactiek. Het netwerk draagt actief bij aan de validering ten behoeve van het 
Lerarenregister van nascholingsactiviteiten in binnen- en buitenland. 

Didactiek
Didactische en pedagogische onderwerpen die verband houden met tweetalig 
onderwijs, moeten op een gestructureerde wijze onderdeel uitmaken van de scholing 
van docenten die binnen het tweetalig onderwijs werkzaam zijn of willen zijn.

Lerarenopleiding 
De certificering van de lerarenopleidingen die specifiek opleiden voor tweetalig 
onderwijs wordt ondersteund en uitgebouwd. De lerarenopleidingen zijn onderdeel 
van een kwaliteitstraject waarin specifieke aandacht is voor CLIL en EIO. Ook in de 
reguliere lerarenopleiding is aandacht voor CLIL en EIO, zodat iedere startende 
docent inzicht heeft in de kansen en mogelijkheden van tto.

Uitwisseling
Het netwerk wil de contacten tussen tto-docenten en collega’s in het buitenland 
versterken om de internationale oriëntatie van de docenten te vergroten, onder 
andere door de stimulering van ‘tandem’-projecten en gastdocentschappen. 



Voor meer informatie over tweetalig onderwijs  
kunt u contact opnemen met het Europees Platform.

Europees Platform - internationaliseren in onderwijs
Kennemerplein 16
2011 MJ Haarlem
T 023 553 11 50
tto@epf.nl
www.europeesplatform.nl/tto

 www.facebook.com/groups/netwerktto

Per 1 januari 2015 is ons adres:
EP-Nuffic
Kortenaerkade 11
2518 AX Den Haag
T 070 4 260 260
tto@epnuffic.nl

Meer informatie 


