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Cobenhagenlyceum 
Veelgestelde vragen over tto 

Is er ook tto op de havo? 

Jazeker! We bieden tweetalig vwo aan maar ook 

tweetalig havo.  

Spreken de docenten wel goed Engels? 

Ja, alle docenten hebben een speciale tto-opleiding 

gehad, met daarin aandacht voor Engelse taalvaar-

digheid. We hebben zelfs een docent die een native 

speaker is, dat betekent dat Engels haar moedertaal 

is.    

Is tweetalig onderwijs slecht voor je Nederlands? 

Nee, tweetalig onderwijs is juist niet slecht voor je 

Nederlands! Hoe meer je bezig bent met een vreem-

de taal, des te meer taalgevoel je krijgt. Daarnaast 

letten we erop dat het onderwijs in het Engels niet 

ten koste gaat van het Nederlands.  

Wat zijn de toelatingseisen voor tto? 

Er zijn geen speciale toelatingseisen maar we willen 

in elk geval dat je gemotiveerd bent om tto te doen.. 

Voor tto zul je een stapje harder moeten lopen dan 

voor het reguliere programma.  

Wat voor vakken krijg je in het Engels? 

Naast Engels krijg je bij tto vakken zoals geschiede-

nis en aardrijkskunde, wiskunde, natuurkunde,   

biologie, tekenen, muziek en gymnastiek in het En-

gels.  We hebben ook het vak Cambridge Global  

Perspectives. Hier leer je meer over de wereld. 

Moet je ook eindexamen doen in het Engels? 

Nee. Alle tto-leerlingen doen in het Nederlandss 

eindexamen. Dat is verplicht. Maar in de tto kun je 

voor Engels twee extra certificaten behalen: het IB 

English Certificate en Cambridge Engels certificaat . 

IB English is een extra vak in de bovenbouw.  Omdat 

de examens in het Nederlands zijn, krijg je de eind-

examenvakken in de bovenbouw in het Nederlands 

aangeboden.  
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Wat houdt tto in? 

Vind je het leuk om heel goed Engels te leren spreken 

en verstaan? En werk je graag aan projecten en presen-

taties? Zelf dingen uitzoeken en op die manier veel 

leren – spreekt je dat aan? Dan is het tweetalige onder-

wijs iets voor jou! Je kunt havo of vwo in het Engels 

doen op het Cobbenhagenlyceum. Je hoeft in het begin 

nog niet super goed te zijn in Engels. Doordat je vanaf 

het eerste moment ondergedompeld wordt, leer je het 

Engels op een natuurlijke en vooral leuke manier. Maar 

tweetalig onderwijs (in het kort TTO) is zoveel meer 

dan alleen het Engels.   

Er gaat een wereld voor je open 
 

Er gaat geen dag voorbij of je hebt te maken met de 

Engelse taal. Of het nou tv, youtube of in games is, 

Engels kom je overal tegen.    Op de basisschool heb je 

een voorproefje gehad van Engels. Vind je het echt leuk 

om veel met Engels te doen, dan dagen wij je uit om je 

havo of vwo diploma met extra’s te halen. Je maakt 

kennis met andere mensen en culturen. Je leert wat 

belangrijk is voor jou en anderen en hoe je die kennis 

kunt delen. Zo ontdek je jouw talenten en de wereld 

waarin je die kunt toepassen. Je spreekt geweldig    

Engels.  Zo word jij een echte wereldburger!  
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Ben jij die wereldburger? 
 

Een wereldburger is iemand die om anderen en om de 

wereld waarin hij of zij leeft geeft. Je onderneemt actie, 

je werkt samen met anderen en daardoor heb je een 

positieve invloed op de wereld  waarin je leeft. Op het 

Cobbenhagenlyceum wordt jij die zelfstandig denkende 

wereldburger.    

Je krijgt als tto-leerling op het Cobbenhagenlyceum 

iets extra's aangeboden in de vorm van een uitgebreid 

internationaliseringsprogramma vol reizen en uitwisse-

lingsprojecten, een Cambridge programma, dramales-

sen, gastsprekers, deelname aan nationale wedstrijden. 

Alles natuurlijk in het Engels.  

Als je straks heel goed de Engelse taal spreekt, is de 

kans groot dat je later in het buitenland of voor een 

internationaal bedrijf gaat werken.  

Het TTO op Cobbenhagenlyceum is door het Europees 

Platform officieel geaccrediteerd en voldoet aan alle 

eisen die worden gesteld aan inhoud en kwaliteit van 

de lessen.  

Ga jij de uitdaging aan? 

Uitdagende doelen stellen, je grenzen verleggen en 

meer bereiken dan je ooit voor mogelijk had gehou-

den door je eigen harde werk, je doorzettingsver-

mogen, maar ook door de hulp van enthousiaste en 

betrokken docenten. Natuurlijk is het niet altijd even 

makkelijk om zoveel Engels te gebruiken, maar het 

went heel snel. Al snel zal je ontdekken dat je gewel-

dig Engels spreekt en zelfs in het Engels denkt! 
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