


Waarom tto?



Brede kijk op de wereld!



In veel beroepsgroepen 
is de voertaal Engels



Internationalisering gaat 
steeds verder



Voor wie?



Voor iedereen met een havo-
of vwo-advies die…

• een bredere blik wil;

• geïnteresseerd is;

• van uitdaging houdt;

• wil weten wat er in de wereld gebeurt.

• gemotiveerd is;



Leerproces



Veel steun van 
medeleerlingen 



Je ontvangt goede 
begeleiding van docenten



Steeds meer leren, 
learning by doing!



In het tweede jaar ga je op uitwisseling 
naar het buitenland. Volgend jaar zijn 
dat Engeland en Denemarken, maar 
een ander Europees land kan ook. De 
voertaal is dan Engels. En dat kan je! 



In het 2e en 3e jaar ben je 
al merkbaar beter in Engels 
dan reguliere leerlingen



Meer dan 50% van alle 
vakken volg je in het Engels; 
bijv. bij wiskunde, 
geschiedenis, 
bewegingsonderwijs, 
aardrijkskunde.

Door veel te oefenen en 
bezig te zijn met Engels leer 
je de taal sneller en groeit je 
woordenschat snel.



Voordelen
Cambridge English (CAE) of TTO



Tto is veel uitgebreider: 
cultuur, literatuur en 
diepgang



Je spreekt Engels op het niveau 
van near native speaker



Er is veel aandacht voor 
persoonsvorming; 
zelfstandigheid, samenwerken 
en leren presenteren



CAE of tto? Why not both?



Voordelen 
TTO



• Uitdaging

• Een kansrijke toekomst

• Uitstekend worden in Engels

• Goede begeleiding

• Leren samenwerken

• Veel aandacht voor persoonsvorming

• Uitwisselingen en excursies

• Betere doorstroommogelijkheden

• Voor iedereen die gemotiveerd is 

• Huidig niveau Engels niet belangrijk



Q’s & A’s



Q: Is een intakegesprek verplicht?
A: Nee dat is niet nodig.

Q: Is de studiebelasting hoog?
A: Je maakt inderdaad iets meer uren. 

Q: Heb je een talenknobbel nodig?
A: Geen speciale talenknobbel nodig. 
Wel motivatie.



Q: Is er een groot verschil tussen 
Cambridge Advanced English en tto?
A: Tto duurt hele schoolperiode, CAE 
maar een jaar.

Q: De basisschool geeft weinig Engels
A: De instroom is divers, hier houden 
we rekening mee.

Q: Tto kost meer
A: Ook tto-kosten vallen onder de 
gewijzigde Wet Vrijwillige 
Ouderbijdrage. Echter, wij blijven 
afhankelijk van de extra bijdragen om 
tto te kunnen blijven bieden.
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