
Tweetalig onderwijs Havo op het KWC 
 

Wat is tto?  

 

In Nederland bestaat tto sinds 1989. Tweetalig Onderwijs betekent dat leerlingen bij 

minstens 50% van de vakken les krijgen in het Engels. Tto heeft twee belangrijke 

doelen: het vergroten van de taalbeheersing van leerlingen en het verkrijgen van een 

internationale oriëntatie. Op het KWC kunnen leerlingen van alle afdelingen kiezen voor 

het volgen van Tweetalig Onderwijs. Meer informatie over tto is te vinden op 

http://www.ikkiestto.nl 

 

Het KWC en tto  

 

Het KWC is een World Scholarship school en is sinds 2014 gecertificeerd. Dit houdt in dat 

op het KWC extra aandacht wordt gegeven aan lessen over Europa en het bijhouden van 

een internationaal georiënteerd portfolio. In klas één maken de leerlingen een mooie reis 

naar Engeland en is het al snel heel gewoon dat onze leerlingen skype- en emailcontact 

hebben met leerlingen van scholen in het buitenland. Tto-leerlingen op het KWC krijgen 

dan bij het diploma een speciaal World Scholarship-certificaat van het Nuffic uitgereikt. 

 

TTO op de Havo 

 

In cursusjaar 2017-2018 is het KWC begonnen met het aanbieden van tto op de havo. 

Dit betekent dat, net zoals op het vwo, leerlingen in de eerste drie jaar minimaal 50% 

van de lessen in het Engels zullen krijgen. Deze lessen worden gegeven door docenten 

die hier speciaal voor getraind zijn, zodat de kwaliteit gegarandeerd is. 

Daarnaast worden leerlingen geholpen met extra lessen Engels zodat ze na drie jaar net 

zo goed Engels spreken als in 5 havo, of misschien zelfs wel beter! 

Aan het einde van jaar 3 worden de leerlingen getoetst op niveau. Hiermee kan 

gegarandeerd worden dat ze het goede niveau hebben en bewaken we de kwaliteit van 

het tto op de havo. Daarna krijgen de leerlingen de mogelijkheid om voor hun 

Cambridge Advanced op te gaan in jaar 4 en 5. 

 

De kosten voor de eerste 3 jaar tto zijn een jaarlijkse ouderbijdrage van € 450,--. 

Hiervan worden onder andere de scholing voor docenten, de extra lessen Engels en de 

activiteiten en excursies mee gefinancierd.  

 

TTO instelling 

 

Van een tto havo leerling wordt nét iets meer verwacht dan van een reguliere leerling. 

Tto is namelijk iets moeilijker omdat er een heleboel vakken in het Engels gegeven 

worden. Eigenlijk verwachten van een tto leerling dat hij of zij bereidt is dat extra stapje 

te zetten. Een belangrijke reden hiervoor is dat leerlingen gemotiveerd moeten zijn om 

in het Engels te praten. Je leert immers het beste als je het zelf doet! 

 

Dit bouwen we rustig op in klas 1, dus het is niet zo dat we gelijk heel veel eisen. Wel is 

het belangrijk om te bedenken dat motivatie en werkhouding op het tto net iets 

belangrijker zijn dan op het regulier onderwijs. 

 

Contact 

 

Wilt u meer weten? Neem dan contact op met Patrick de Boer, tto-coördinator Havo via 

brp@kwc-culemborg.nl. 

 

 

Meer informatie? Kijk op http://www.ikkiestto.nl 
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