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Basis voor een  
wereld die steeds  
internationaler wordt

Tweetalig onderwijs (TTO) maakt je wereldwijs
Tweetalig onderwijs (TTO) op het Montessori 
College Twente is dé manier om je Engels en je 
kennis van de wereld op een extra hoog niveau 
te brengen. Een groot deel van de vakken krijg je 
aangeboden in het Engels. Dat is nog niet alles. 
Je maakt in de onderbouw elk jaar een reis naar 
het buitenland. Zo leer je andere mensen en 
andere gewoontes kennen. Internationalisering 
noemen we dat. Op reis is het natuurlijk handig 
dat je goed Engels spreekt. In de klas praat je ook 
Engels met elkaar. Zo leer je die taal extra snel. 

Internationale projecten
Tijdens uitwisselingen met leerlingen uit andere 
landen en schrijfprojecten met buitenlandse scholen 
spreek en schrijf je Engels. Dat is ook goed voor je 
zelfredzaamheid en je persoonlijke ontwikkeling. 
Je kunt meedoen aan activiteiten en Engelstalige 
wedstrijden, zoals the Little Victorians, the Debating 
Team, the Drama Contest en the Junior Speaking 
Contest. Net als op alle andere TTO-scholen in 
Nederland krijg je op het MCT ook Europese en 
Internationale Oriëntatie. Daar leer je wat er allemaal 
te ontdekken is in de wereld buiten Nederland.

Goed voor je Nederlands
Tweetalig onderwijs is goed voor je Nederlands.  
Als je een andere taal leert, ontwikkel je je taalgevoel. 
Dat is voordelig voor elke taal die je beheerst.  
Op het middelbaar onderwijs in Nederland scoren 
TTO-leerlingen voor het eindexamen Nederlands en 
andere vakken hogere cijfers dan niet-TTO-leerlingen. 
Dit zien wij ook op het MCT.



Speciale opleiding voor docenten TTO
Alle docenten hebben een speciale TTO-opleiding 
gehad. Daarin is veel aandacht voor Engelse 
taalvaardigheid. Voor sommige docenten is dat 
trouwens niet nodig, want die zijn ‘native speaker’. 
Engels is hun moedertaal.

Met Engels kom je overal
Het grootste voordeel van TTO is dat Engels echt je 
tweede taal wordt. Je leert makkelijk Engels praten en 
schrijven. Daar komt nog bij dat je certificaten haalt 
waarmee je een grotere kans hebt op een plek op 
vervolgopleidingen binnen en buiten Nederland. 

Internationale certificaten
In het TTO kun je internationale certificaten halen. 
Allereerst het CAE (Certificate in Advanced English) en 
het CPE (Certificate of Proficiency in English). Dat doe je 
meestal in het vierde leerjaar. Daarnaast kun je opgaan 
voor het CIE (Cambridge International Examinations), 
het IGCSE op de havo en het Cambridge International AS 
op het vwo. 
Wil je precies weten wat dit laatste allemaal inhoudt, 
kijk dan op de site www.cambridgeinternational.org en 
zoek op bovenstaande trefwoorden. 

Twee TTO-niveaus 
We hebben twee niveaus binnen het TTO: een 
atheneum-TTO klas voor leerlingen met een atheneum- 
of gymnasiumadvies en een havo-atheneum TTO-klas 
voor leerlingen met een havo- of atheneumadvies. 

Geschikt voor iedere leerling
Vaak wordt gesuggereerd dat je op een TTO-school  
alles al direct in het Engels moet begrijpen en dat je  
gaat achterlopen bij de vakken. Dit is juist wat er niet 
gebeurt. Binnen het TTO beginnen we bij de basis.  
Het kan goed zijn dat je de eerste weken de uitleg zowel 
in het Nederlands als in het Engels krijgt. Iedere leerling 
dieeen havo-, vwo- of gymnasiumadvies heeft kan 
kiezen voor het TTO-traject, er is geen extra selectie.

Ivy (leerling junior TTO):
“Ik dacht in het begin dat TTO moeilijk zou 
worden en dat ik het niet bij zou kunnen houden, 
al snel bleek dat dit niet waar was en dat de 
docenten je heel goed helpen met het Engels 
en eerst veel in het Nederlands vertalen. 
Het Engels verstaan komt ook vanzelf, op een 
gegeven moment kon ik de lessen gewoon volgen 
zonder er echt bij na te denken. Ik vind TTO zo 
bijzonder omdat iedereen eigenlijk wel TTO kan.”

Daniel (eindexamenleerling 2019/2020):
“As the world becomes more interconnected than ever, 
speaking English is incredibly important. TTO does not 
only simply teach English, it goes further than that. TTO 
enables you to familiarize academic skills that are of 
vital importance once you go to university/HBO. As an 
international relations student I am constantly reading 
literature and writing papers. TTO has made the adjust-
ment to university almost seamless. As someone who 
has been through it all the work, effort and dedication,  
I would still 100% recommend TTO to anyone who wants 
to make the most of their secondary education and is 
ready for an experience of a lifetime!”
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