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TTO

• Wij bieden TTO aan op het vwo en havo

• In leerjaren 1 t/m 3 wordt ruim 60% van de 
lessen in het Engels gegeven

• Willem Blaeu is een gecertificeerde Senior 
TTO school. 

• TTO op Willem Blaeu bestaat al 18 jaar



TTO onderbouw vakken

Klas 1

• Aardrijkskunde (Geography)

• Geschiedenis (History)

• Biologie (Biology)

• Wiskunde (Mathematics)

• Handvaardigheid/tekenen (Art & Design)

• Muziek (Music)

• Lichamelijke Opvoeding (Physical Education)

• Engels (vier lesuren)

Klas 2

• Natuur- en scheikunde (Science)



TTO bovenbouw vakken

• Lichamelijke opvoeding (physical education)

• Beeldende vorming (CKV)

• Masterclass (4e klas)

• Engels

International Baccalaureate

vwo:  IB English Language and Literature

havo: IB English Language B



Activiteiten, excursies
en reizen

• Deelnemen aan Engelstalig theater

• Uitwisseling met een school uit een Europees land 
en/of meerdaags bezoek aan een stad in Engelstalig 
land (in gastgezinnen) in onder- en bovenbouw

• Bezoeken aan Engelstalige culturele voorstellingen

• Deelnemen aan de regionale rugby en/of 
debatwedstrijd tussen de tweetalige scholen in Noord 
Holland

• Projectdagen TTO in onder- en

bovenbouw 



De meerwaarde van TTO

• Maakt studeren, reizen en werken in het
buitenland gemakkelijker

• Op Nederlandse universiteiten en HBO’s
worden steeds meer Engelstalige colleges
gegeven

• Veel van het studiemateriaal is Engelstalig

• Werken voor een internationaal bedrijf



Leerlijn

• Jaar 1 t/m 3 havo en vwo: Language aquisition
(taalverwerving)

• vwo 4: Overgang naar Pre IB (voorbereidingsjaar)

• havo 4 en 5: International Baccalaureate, Language B 

• vwo 5 en 6: International Baccalaureate, Language A and 
Literature



International Baccalaureate

• Universiteitsvoorbereiding

• Kritisch denken (Critical Thinking)

• Deadlines

• Academisch schrijven

• Onderzoek en presenteren

• Literatuur en cultuur



Kosten

zie onze website: 
https://willemblaeu.nl/bijkomende kosten/

Naast de ouderbijdrage, is er de TTO-bijdrage*      
voor Lessen, leermiddelen, scholing, certificering,    
faciliteiten, materialen enz.

* Onder voorbehoud; 
exclusief de TTO-reizen/excursies



TTO docenten

• Alle TTO docenten worden opgeleid tot het
diploma Cambridge Advanced/Proficiency

• Scholing op het gebied van CLIL didactiek

(Content and Language Integrated Learning)

• Vier ´native speakers´

• IB docenten zijn native speakers



Toelatingseisen

• Positief vwo of havo advies

• Goede motivatie

• Goede werkhouding

• Doorzettingsvermogen

• Bilingual attitude



Overgang

• ABC system

• Minimaal een 6.0 voor Engels (jaar 1-3)

• Minimaal een 5.5 voor Engels (jaar 4-6)

• Voldoende portfolio cijfer



Combinatie TTO

• Heel goed te combineren met gymnasium

• Mogelijk om te combineren met een LOOT of 
Topsporttalent status

THANK YOU FOR LISTENING!

ANY QUESTIONS?

Contactpersoon: Marieke Kee (coördinator TTO)

tto@willemblaeu.nl

mailto:tto@willemblaeu.nl

