


Wat is tto?



Tto is een goede stap om je Engels te 
verbeteren. Tto zorgt ervoor dat je beter 
Engels kan spreken op meerdere vlakken en 
geeft je unieke ervaringen.

Je leert door tto beter presenteren en 
speechen. Het zorgt ook voor makkelijkere 
internationale contacten. In het tweede  jaar 
van tto maak je een reis naar Engeland, wat 
heel spannend is maar vooral ook heel 
leerzaam.

Mitch Hoegee, leerling tto-vwo 3



Door het volgen van tto is mijn Engels 
ontzettend verbeterd en heb ik dit in veel 
situaties kunnen gebruiken. Zo heb ik zelf alles 
kunnen regelen toen ik tijdens mijn 
internationale stage het vliegtuig naar Bahrein 
had gemist als gevolg van vertraging :) 

Ik studeer inmiddels in Amerika en ik merk dat 
ik een hele goede basis heb waardoor studeren 
in het Engels geen drempel voor mij is. Na drie 
maanden wennen in de eerste, gaat het 
eigenlijk vanzelf!

Sarah Bonthuis, oud-leerling tto-vwo



Door tto kon ik direct na school 4 maanden in 
Londen wonen en studeren. Daarvoor moest 
ik kunnen aantonen dat ik een bepaald niveau 
van Engels heb, dat ging met mijn IB-diploma 
makkelijk.

Engels spreken, schrijven of lezen is voor mij 
nooit meer een probleem geweest. Door tto 
kan ik nu makkelijk projecten in het buitenland 
doen, zoals de Britse kortfilm waar ik in mocht 
spelen.

Yela de Koning, oud-leerling, 
actrice bij Het Nationaal Theater



Waarom tto?



Brede kijk op de wereld!



In veel beroepsgroepen 
is de voertaal Engels



Nederland is een 
kenniseconomie en 
onderhoudt intensieve 
contacten met het 
buitenland



Engelstalige opleidingen 
zijn in opkomst

23 procent van alle 
bachelorstudies en maar 
liefst 74 procent van alle 
masterstudies zijn op dit 
moment Engelstalig



Internationalisering gaat 
steeds verder



• Tto is leuk! 
• Uitstapjes en excursies
• Leer leuke mensen kennen
• Je doet buitenlandse contacten op
• Cultureel programma

• Near native speaker Engels 
• Je spreekt en schrijft uitstekend Engels
• Je denkt in het Engels. Twee eerste talen! 
• Veel meer mogelijkheden!

• Allerlei (internationale) projecten
• Goed samenwerken met klasgenoten
• Goede begeleiding
• Leer de wereld beter kennen
• Geen verveling

• Internationaal erkend diploma (IB) 
• Het zoeken van een vervolgstudie in 
binnen- en buitenland wordt veel makkelijker
• Je kan meer kanten op



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



Natuurlijk moet je er in het begin aan 
wennen om les in het Engels te krijgen. 
Geef jezelf een kans! Gelukkig weten 
onze docenten en de mentoren dat 
ook!



Veel steun van 
medeleerlingen 



Je ontvangt goede 
begeleiding van docenten



Steeds meer leren, 
learning by doing!



In het tweede jaar ga je naar het 
buitenland. Dat kan Engeland zijn, 
maar ook een ander Europees land. 
Alle gesprekken zijn dan in het 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.



In het vierde jaar gaan we weer naar 
het buitenland. Dan zie je echt hoe ver 
je in je Engelse taal bent gekomen! Je 
staat verbaasd hoe goed je dan Engels 
spreekt!



Voordelen
Cambridge English vs tto



Tto is veel uitgebreider: 
cultuur, literatuur en 
diepgang



Je spreekt Engels op het niveau 
van near native speaker



Het IB-diploma is 
internationaal erkend en 
geeft gemakkelijker 
toegang tot buitenlandse 
universiteiten.

Bij CAE behaal je een 
certificaat.



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



Buitenlandse contacten door 
uitwisselingen en 
interessante excursies. 



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 English vs 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: Extra kosten zijn de investering 
waard. Bij de kosten zijn ook de 
uitwisselingen en excursies 
inbegrepen. 
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