
TWEETALIG ONDERWIJS 
HAVO, ATHENEUM EN GYMNASIUM

Wat is tto? 
Tto staat voor tweetalig onderwijs. Het Porta Mosana 
College biedt als gecertificeerd tto Junior School 
voor havo en tto Senior School voor vwo een 
tweetalig onderwijstraject aan voor havo, 
atheneum en gymnasium. Daarin wordt bij veel 
vakken de Engelse taal gebruikt. In de onderbouw 
gebeurt bij ongeveer 60% in het Engels, in de 
bovenbouw vwo afhankelijk van leerjaar 40% tot 
25%. In de bovenbouw doen alle tto-leerlingen mee 
aan het C1 Advanced van Cambridge Language 
Assessment.                                                          
De tto-opleiding voor vwo wordt afgerond met het 
reguliere landelijke eindexamen, aangevuld met een 
examen voor het certificaat IB-English van de 
International Baccalaureate Organisation. 
Ook is er de mogelijkheid een certificaat te behalen 
voor Global Perspectives, een A-level certificate van 
Cambridge International, waarbij critical thinking en 
het schrijven academic papers centraal staan.

Waarom tto? 
Steeds meer vervolgopleidingen worden in de 
Engelse taal aangeboden. Het behalen van extra 
certificaten zoals dat in tto kan, wordt hierdoor 
steeds belangrijker. Het voorbereiden op studeren 
en werken in een internationale omgeving 
(Global Citizenship) is het hoofddoel van tto.     
Een zeer goede beheersing van de Engelse taal is 
daartoe noodzakelijk. 

De tto-opleiding in leerjaar 1 en 2
De vakken in leerjaar 1 die in het Engels worden 
gegeven zijn: English, Geography, History, Biology, 
Integrated Science, Physical Education, Drama, 
Music, Arts en Global Perspectives Junior. 
De overige vakken volgen de tto-leerlingen in de 
Nederlandse taal. Gymnasiasten krijgen daarnaast 
ook Latijn en Grieks. Het aanleren van tto-
studievaardigheden, Content and Language 
Integrated Learning (CLIL) krijgt speciale aandacht.     
Ten behoeve van de taalontwikkeling worden aan   
de lessentabel van tto voor het vak Engels extra 
lesuren toegevoegd. 

Voorts geldt voor de overige moderne vreemde 
talen: doeltaal = voertaal. Frans en Duits worden 
dus in het Frans en Duits gegeven.

Ook buiten de reguliere lessen kent het tto een 
programma dat gericht is op de vergroting van 
wereldburgerschap. Daarom wordt er tijdens de 
projectdagen veel aandacht besteed aan de 
Sustainable Developments Goals (SDG's).Voor    
tto-leerlingen in de bovenbouw zijn er diverse 
Engelstalige verrijkingsprojecten zoals bijvoorbeeld 
het European Youth Parliament. 

De wereldburgerschapscompetenties van de       
tto-leerling wordt voornamelijk gestimuleerd vanuit 
de vakken zoals GP Junior en projecten maar ook 
aan de hand van een- of tweedaagse (deels digitale) 
uitwisselingen met bijvoorbeeld scholen in België of 
Duitsland. 

Voor wie is dit tto bedoeld?
Deze opleiding is bedoeld voor alle leerlingen die 
het beste uit zichzelf willen halen door het leren in 
een internationale context. Tto leidt talentvolle en 
gemotiveerde leerlingen op tot internationaal 
georiënteerde en maatschappelijk bewuste 
wereldburgers, die na het behalen van hun diploma 
in staat zijn in een internationale omgeving verder 
te studeren, om vervolgens succesvol deel te nemen 
in een dynamische, geglobaliseerde samenleving. 
Voorwaarde voor toelating tot tto havo is een stevig 
havo-advies of een H/V-advies. 
Voorwaarde voor tto atheneum of gymnasium is  
een stevig vwo-advies. In beide gevallen is een 
goede score voor met name begrijpend lezen, 
spelling en rekenen van belang. 

Wat kost een tto-opleiding?
Van ouders wordt voor de tto-afdeling een speciale 
ouderbijdrage gevraagd. Deze wordt gebruikt om 
specifieke tto-kosten te dekken zoals extra lesuren 
Engels, andere extra personele lasten, scholingen, 
aanschaf van Engelstalige leermiddelen en 
projecten. 
In 2022-2023 bedraagt deze ouderbijdrage € 450,-. 

Meer informatie?
Mail naar de tto-coördinatoren, voor onderbouw 
Marja Teeninga (m.teeninga@stichtinglvo.nl) of 
voor bovenbouw Casper Gardeniers 
(c.gardeniers@stichtinglvo.nl).




