
Tweetalig mbo: 
studeren in twee talen, 
een groot pluspunt!

Mbo-opleidingen kiezen steeds vaker voor tweetalig 
onderwijs. Waarom kiezen zij hiervoor en wat betekent 
tweetalig mbo-onderwijs? Wat zijn de voordelen? 





Waarom 
tweetalig mbo?
Mbo-studenten worden vaak opgeleid voor de regionale 
arbeidsmarkt. Deze is steeds meer internationaal georiënteerd. 
Een student die vloeiend Engels of Duits spreekt, heeft in 
veel functies betere kansen op de arbeidsmarkt. Ook hebben 
studenten die doorstromen naar het hbo, profijt van een 
tweetalige opleiding. Bepaalde opleidingen worden namelijk 
in het Engels aangeboden. 

Niet alleen de arbeidsmarkt is 
internationaal georiënteerd, 
ook het dagelijks leven wordt 
internationaler. Via social media, 
maar ook op straat komen jongeren 
in aanraking met mensen die een 
andere taal spreken. Met tweetalig 
onderwijs krijgen de studenten een 
stevige basis mee voor een steeds 
internationalere samenleving. 

Wat is tweetalig mbo?
Bij een tweetalige opleiding is 
minstens 50 procent van de opleiding 
in een andere taal en is er veel 
aandacht voor internationale 
ervaringen. Elke student gaat 
op stage in het buitenland of 
doet een internationaal samen
werkingsproject. De docenten die 
lesgeven in de andere taal doen dit 
volgens het CLILprincipe (Content 
and Language Integrated Learning). 
Dit betekent dat de vakdocent ook 
feedback geeft op taal. De lessen 
zijn heel interactief, omdat de 

studenten veel moeten oefenen in 
de andere taal. 

Taalonderzoek en ontwikkeling 
vakkennis
Uit onderzoek blijkt dat taal
ontwikkeling en de ontwikkeling 
van vakkennis goed samengaan en 
elkaar zelfs kunnen versterken Ook 
blijkt dat het leren van een tweede 
taal beter gaat als dit verbonden is 
met het leren van andere schoolse 
processen.

Bronvermelding:
(Bolle, T. & Meelis, I. van (2014). 
Taalbewust beroepsonderwijs; Vijf 
vuistregels voor effectieve didactiek. 
Bussum. Coutinho).
(Crul, Keskiner, Schneider, Lelie & 
Ghaeminia (2016). No lost generation: 
Education for refugee children, 
a comparison between Sweden, 
Germany, The Netherlands and 
Turkey. The integration of migrants 
and refugees).



Kansen voor mbo-scholen

Welke kansen biedt tweetalig mbo? 
 ■ Het curriculum en de arbeidsmarkt 

van bepaalde opleidingen zijn 
internationaal georiënteerd. 
Tweetalig onderwijs kan van grote 
meerwaarde zijn bij een optimale 
aansluiting van het onderwijs op 
deze arbeidsmarkt.

 ■ Een mboschool kan zich met 
een tweetalige opleiding 
onderscheiden van andere 
scholen. 

 ■ De opleiding biedt kansen om 
een andere doelgroep aan te 
trekken. Denk bijvoorbeeld aan 
studenten die op zoek zijn naar 
extra uitdaging in hun opleiding 
of internationale studenten die 
een gedeelte van hun opleiding in 
Nederland willen volgen. 

 ■ Er zijn steeds meer tweetalige 
vmboopleidingen, en het is 
aannemelijk dat de leerlingen van 
deze opleidingen op zoek gaan 
naar een tweetalige mboopleiding. 

 ■ Voor docenten kan tweetalig onder
wijs als een stimulans werken en 
bijdragen aan hun persoonlijke 
ontwikkeling. Het geeft hen de kans 
om op de hoogte te blijven van 
internationale ontwikkelingen op hun 
vakgebied en om samen te werken 
met docenten of professionals in het 
buitenland. Doordat internationale 
samenwerkings projecten een vast 
onderdeel zijn van een tweetalige 
opleiding, worden docenten 
gestimuleerd om meer over de 
grens te kijken.

“Toen ik een jaar lesgaf op de Nederlandstalige opleiding, 
werd ik gevraagd of ik interesse had om over te gaan 
naar de nieuw te starten tweetalige opleiding. Die kwam 
er omdat Engels zo’n grote rol speelt in het vakgebied, 
en ook omdat studenten er belangstelling voor hadden 
getoond. Ik heb er even over nagedacht, want je gaat 
toch in een andere taal lesgeven, en ik ben een vakdocent 
– geen docent Engels. Maar het leek me wel wat om me 
op deze manier verder te ontwikkelen.” 

Benjamin Porobic, docent applicatieontwikkeling bij de 
tweetalige opleiding Software Developer bij ROC Ter Aa.



Het netwerk tweetalig 
mbo waarborgt de 
kwaliteit
Delen van ervaring en kennis 
Het omschakelen naar een 
tweetalige opleiding gaat niet 
vanzelf. Daarom is er op initiatief 
van een aantal mboscholen een 
netwerk tweetalig mbo opgezet. 
Dit netwerk bestaat uit opleidingen 
die tweetalig onderwijs ingevoerd 
hebben of dit van plan zijn. Het 
netwerk ondersteunt en adviseert 
bij het invoeren van een tweetalige 
opleiding. De opleidingen in dit 
netwerk helpen elkaar door het 
delen van ervaringen en kennis. 

Kwaliteitsstandaard
De kwaliteit van tweetalige 
opleidingen wordt geborgd door 
een kwaliteitsstandaard die 
ontwikkeld is door de scholen in het 
netwerk. Hierin staat beschreven 
aan welke eisen een tweetalige 
mboopleiding moet voldoen. Er 
staat bijvoorbeeld in dat 50 procent 
van de opleiding in een andere 
taal aangeboden moet worden. 
Ook geeft de standaard aan welk 
taalniveau de studenten en docenten 
moeten hebben. Opleidingen die 
voldoen aan de standaard, krijgen 
het certificaat ‘tweetalig mbo’. 

Met een tweetalige opleiding 
investeer je dus in de kwaliteit van 
je onderwijs!

Nederland telt ca. 

24.345
multinationals

In 2020 waren er 2,3 miljoen mensen werkzaam 
bij multinationals in Nederland.
Bron: CBS (2022). 



Vijf redenen om lid te 
worden van het netwerk 
tweetalig mbo

1  Krijg hulp bij het opzetten 
of verder ontwikkelen van 
tweetalig onderwijs binnen 
jouw opleiding.

2  Certificeer je opleiding als 
bewijs voor kwaliteit van 
tweetalig mbo.

3  Deel kennis, ervaringen 
en best practices en start 
samen werkingen met andere 
netwerk leden tijdens netwerk
bijeenkomsten.

4  Blijf op de hoogte van de 
laatste ontwikkelingen op 
het gebied van tweetalig 
mbo en internationalisering.

5  Ontvang tips over 
tweetalig lesmateriaal 
en promotiemateriaal.



De ervaringen van ...

‘Van mij had de hele opleiding 
in het Engels mogen zijn. Ik vond 
het ontzettend leuk om de taal 
goed onder de knie te krijgen. 
Een hoogtepunt was dat ik met 
een paar anderen van mijn 
opleiding meedeed aan de Model 
United Nations in Arnhem. Je 
vertegenwoordigt dan een land, 
debatteert met andere studenten 
van tweetalige opleidingen en 
internationale scholen. Het was 
heel leuk om zo je vaardigheden 
in debatteren én je taalkennis in 
praktijk te brengen’. 

Angélique Huige volgde de 
tweetalige mbo-opleiding 
International Business Studies 
bij Curio. Ze behaalde ook 
een BTEC Extended diploma, 
een kwalificatie voor verdere 
opleiding en beroepskwalificatie 
in Engeland, Wales en Noord-
Ierland. In 2018 werd ze 
verkozen tot BTEC-student of 
the Netherlands. 

‘De wereld van de hardcore 
muziek is ontzettend 
internationaal. Onze dj’s komen 
uit allerlei verschillende landen 
en dat geldt ook voor hun fans. 
We communiceren per mail en op 
social media bijna alleen maar 
in het Engels. Als je bij ons komt 
stage lopen, moet je die taal dus 
heel goed beheersen, zodat je 
zelfstandig een Facebookbericht 
of Instagrampost kunt schrijven. 
Je krijgt natuurlijk ook feedback 
van ons, maar hoe zelfstandiger je 
kunt werken, hoe beter’. 

Cassi Catsaros, marketing 
manager bij Most Wanted DJ 
in Almere, een internationaal 
agentschap voor hardcore dj’s. 
Cassi begeleidt regelmatig 
tweetalige stagiairs en 
nieuwe medewerkers.



Netwerk tweetalig 
mbo helpt

Enthousiast geworden? Wil je de mogelijkheden voor jouw school of 
opleiding verkennen? Ga dan naar www.nuffic.nl/mbo. Daar vind 
je ook de uitgebreide ervaringsverhalen van de personen uit deze 
brochure. Of neem contact op met het mbo team: mbo@nuffic.nl. 

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.

In 2020 waren er 24.345 
multinationals actief in het 
Nederlandse bedrijfsleven.  
Dit komt neer op ongeveer

1,8%
van het totale 
Nederlandse 
bedrijfsleven. 
Bron: CBS (2022). 
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