
TTO
Tweetalig onderwijs

Waarom Tweetalig Onderwijs?

•  Uitstekend in Engels: levert veel  
voordeel op bij de vervolgopleiding  
en toekomstige baan. 

•  Internationale ervaringen zoals  
uitwisselingen en een internationale 
stage; dat vormt je. 

•  Veel leerlingen doen mee aan MUN’s 
(Model United Nations) in binnen- en 
buitenland. Zo organiseert een groep 
Farelleerlingen elk jaar onze eigen  
Farel MUN (kijk op famun.nl).

•  Gewend om grenzen te verleggen en 
om te gaan met mensen van verschillende 
achtergronden. 

mavo-TTO: Yes they can!
Uniek in Amersfoort en omgeving is TTO op 
de mavo. Wij zijn er van overtuigd dat elke 
leerling TTO kan. Als je het maar leuk vindt, 
want dat helpt je gemotiveerd te blijven. 



Steeds meer mbo-opleidingen zijn (deels)  
in het Engels en ook in het bedrijfsleven is 
het een pré als je goed bent in Engels.  
In de lessen zal je veel zelf moeten praten, 
in English of course! In klas 1 en 2 doe je 
ook internationale ervaring op: je werkt 
samen met leerlingen van een school in het 
buitenland. In klas 1 doe je dit via een virtu-
ele uitwisseling en in klas 2 ga je zelf naar 
het buitenland. In klas 3 en 4 loop je stage 
in een internationale omgeving/cultuur en 
bereid je je voor op het Nederlandstalige 
eindexamen. Je volgt nog enkele vakken in 
het Engels (zoals maatschappijleer, kunst, 
gym en Engels). Na een paar jaar is het 
Engels zo goed dat een aantal leerlingen 
voor het vak Engels het mavo eindexamen 
al in jaar 3 zal afleggen en in mavo 4  
het havo examen kan doen.

TTO op havo en vwo 
De onderbouw (de eerste 3 jaar) van het 
TTO onderwijs rond je af met Cambridge 
English, een internationaal erkend diploma. 
Je gaat op uitwisseling en buitenlandse 
scholieren komen bij ons op bezoek.  
Je internationale ervaringen leg je vast in  
je portfolio. Naast de uitwisselingen kun  
je meedoen met internationale activiteiten 
zoals de MUN’s en het Erasmus project. 
Engels rond je af in 5 havo of 6 vwo met 
het International Baccalaureate, een interna-
tionaal erkend diploma dat bij veel univer-
siteiten en hogescholen in Nederland geldt 
als een pré bij selectie. Op het Farel volg  
je dit programma op het hoogste niveau. 

In een notendop TTO op het Farel 
mavo 
•  35% van je vakken in het Engels  

(klas 1 t/m 4) 
•  Engelstalige activiteiten zoals  

een excursie en sport
•  Uitwisseling met Europese  

leeftijdsgenoten en stage 

havo/ vwo: onderbouw 
• 70% van je vakken in het Engels 
•  Engelstalige activiteiten zoals toneel,  

de Junior Speaking Contest en sport
• Cambridge English 
•  Uitwisseling met Europese  

leeftijdsgenoten 

havo/ vwo: bovenbouw
•  Voortzetting van een aantal vakken  

in het Engels 
•  Het ontwikkelen van academisch  

taalgebruik in het Engels 
•  International Baccalaureate  

(English A - vwo; English B - havo) 
• Stage in het buitenland 
•  Uitwisselingen met Europese  

leeftijdsgenoten (vwo)
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