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TWEETALIG ONDERWIJS
Tweetalig Onderwijs & Cambridge International Education 
Voor havo en vwo
Wat is Tweetalig Onderwijs (TTO)?
Dan krijg je bijna alle vakken in het Engels aangeboden. 
Zelfs tijdens gymnastiek spreek je Engels met je docent en 
je klasgenoten.
Je krijgt les in een apart gedeelte van school, dat het 
Paviljoen heet. Achter die deuren wordt alleen maar Engels 
gesproken.
Je leert niet alleen de Engelse taal goed te beheersen, 
maar je leert bij TTO ook communiceren, samenwerken én 
je wordt wereldwijs.
Al is het in het begin misschien even wennen, als heel snel 
vind je Engels spreken geen probleem meer. Erg handig 
voor later!
 
Kun je straks meer met Engels?
Je leert het Engels door te ‘doen en beleven’. Je krijgt 
daardoor een hoog taalniveau. Je wordt uiteindelijk beter 
dan leerlingen die het normale schoolprogramma volgen, 
en niet alleen in Engels.
Je praat Engels met elkaar, met de leraren maar ook als 
je op schoolreis gaat of een videochat hebt met een klas 
in India. Je leer dus veel meer. Je doet kennis op over 
cultuur, literatuur en over internationale thema’s zoals 
duurzaamheid, veiligheid en migratie. 
 
Hoe weet je dat het onderwijs goed is?
Het Walburg College is aangesloten bij Nuffic. Dat is het 
landelijke netwerk voor Tweetalig Onderwijs. Onze school 
is dus een officieel erkend Junior College voor de havo en 
het vwo.

Omdat je het TTO-vak Global Perspectives (onderzoekend 
leren) krijgt aangeboden, is onze school ook een 
Cambridge International School.
Zonder op te scheppen, TTO-leerlingen halen vrijwel altijd 
hun diploma’s, ook die van Cambridge Engels.

Wat voor diploma’s krijg je?
Na drie jaar ontvang je  het Junior Certificate. Omdat 
de Engelse taalvaardigheid zo sterk ontwikkelt, doen de 
havo leerlingen een officieel Cambridge First en de vwo 
leerlingen een Cambridge Advanced examen. Je kunt 
op de website van Cambridge English meer informatie 
hierover vinden.
 
Is er nog meer te doen na drie jaar TTO?
In de bovenbouw kunnen vwo leerlingen kiezen voor het 
Engelstalige programma IB English Language en Literature. 
Je krijgt academische taal- en onderzoeksvaardigheden 
aangeleerd. Daarin doe je ook examen. Daarnaast kunnen 
alle havo en vwo leerlingen in de bovenbouw flexlessen 
kiezen om te trainen voor Cambridge examens. Zo kan je 
een nog hoger taalniveau bereiken.
 
Is het leuk?
Heel leuk.

Aan het volgen van deze  opleiding 
zijn kosten verbonden.
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