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Onze samenleving wordt steeds 
internationaler. Het tweetalig vwo 
(tvwo) is bij uitstek geschikt om in 
te spelen op deze ontwikkeling en de 
leerlingen voor te bereiden op het leven 
en werken in die mondiale samenleving.

 TWEETALIG VWO 
 ORIENTATIE OP DE WERELD, 
 GERICHT OP DE TOEKOMST. 
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Leerlingen maken regelmatig een studiereis. 
Zo’n studiereis is een ontdekkingstocht naar 
de gewoonten en gebruiken van andere  
landen en biedt de mogelijkheid het Engels  
in de praktijk te gebruiken.

De uitwisselingsprogramma’s met buiten-
landse scholen maken deze ontdekkingstocht 
extra effectief.

Buitenlandse gastsprekers, workshops  
en culturele en maatschappelijke projecten  
vormen een interessante en nuttige aanvulling  
op het internationaal georiënteerde les-
programma.

Het tweetalig onderwijs staat onder toezicht 
van Nuffic. Deze organisatie bewaakt de 
inhoudelijke kwaliteit ervan. Sinds 2009 is  
het tweetalig vwo op het Vechtstede College 
door Nuffic erkend als TTO school.

De eerste drie jaren worden afgesloten met 
het Cambridge Certificate, een internationaal 
erkend examen. In de bovenbouw biedt 
het Vechtstede College naast het reguliere 
vwo-programma Engels het English A Language 
and Literature programma van het Inter-
national Baccalaureate aan. Dit programma 
wordt in het zesde leerjaar met een examen 
afgesloten.

Tvwo staat voor uitdagend en inspirerend onderwijs. Het richt 
zich op wat er in de wereld gebeurt. Daarom vormt internationale 
oriëntatie een belangrijk onderdeel van de lessen en van het 
buitenschoolse programma.

TWEETALIG VWO
OP HET VECHTSTEDE
COLLEGE.



TVWO
 HET PROGRAMMA  
• Extra uren Engels in alle leerjaren.

•  Minimaal 50% van de vakken in de eerste 
drie leerjaren wordt in het Engels gegeven.

• Extra vak: Global Perspectives. 

•  Ruime aandacht voor de Angelsaksische 
cultuur en communicatie met Engelstalige 
leerlingen.

•  Extra aandacht voor internationalisering in 
de vaklessen en tijdens studiereizen.

•  Ook gericht op leerlingen die goed zijn in 
exacte vakken: Engels is de taal van de  
wetenschap. Het Vechtstede College  
organiseert daarom extra projecten gericht 
op de bètavakken.

• Engelstalige gastsprekers in alle leerjaren.

•  Tvwo-leerlingen werken met een 
Chromebook.  

•  Cambridge examen aan het einde van het 
derde leerjaar.

•  TTO Junior Certificate aan het eind van het 
derde leerjaar.

•  TTO Senior Certificate aan het einde van het 
zesde leerjaar.

•  Studiereizen, uitwisseling of stage in het 
buitenland.

•  Vanaf het vierde leerjaar het programma 
English A Language and Literature van het 
International Baccalaureate met examen in 
het zesde leerjaar, naast het  
reguliere vwo examen Engels.

•  Oriëntatie op 
internationale 
educatie, politiek, 
handel, wetenschap                       
en cultuur.



TVWO
 TVWO LEERLINGEN 

  zijn gemotiveerde leerlingen met een brede belangstelling

   zijn leerlingen die ook aanleg hebben voor exacte vakken 

(60% tvwo-leerlingen kiest bétaprofiel)

  interesseren zich voor talen, met name voor Engels

  lopen warm voor internationalisering

  kunnen een extra uitdaging aan

  hebben een vwo-advies van de basisschool

MEER WETEN? GA NAAR WWW.VECHTSTEDECOLLEGE.NL



EXPERIENCES
TAMARA
UIT V5D

I’ve always liked 
challenging myself 
so when I saw that 
Vechtstede offered 
an extra program 
next to doing regular 
vwo, I knew that that 

was something I wanted to do. I’ve learned so 
much these last 5 years, not only regarding the 
English language but also about life all around the 
world. We learned about the world with the use 
of projects such as The English Speaking World, 
the Africa Project and the Europe project. Due to 
COVID, I unfortunately didn’t get the chance to 
travel as much as I had hoped. However, since 
I’m currently in my fifth year, I get to partake in 
an international placement. Just thinking about 
the freedom of choosing a country and researching 
a subject that I am interested in, sounds like an 
amazing opportunity. Especially if I want to make 
a living of some sort out of the subject I will 
be researching. Choosing tvwo was one of the 
best decisions I’ve ever made because not only 
did I improve on an international language but 
I’ve developed skills such as planning, working 
together and presenting which will prove useful 
throughout my whole life!

YOEP
UIT V2D

Hey, I am Yoep 
from class V2D and 
I would like to tell 
you something about 
TTO.

TTO is definitely a 
good study to choose when you want to learn 
much about the English language and have a 
more global view of the world. I personally really 
like the trips, for example, this year I went to 
Scotland together with my class and the parallel 
class. It is so cool to see more of the world and 
get more general knowledge. For example,  
I think it’s funny that you get home and can tell 
your parents things that they never heard of. 
But on the other hand, it might also be annoying 
sometimes because you might need help from 
any family member but can only ask things to 
your teacher or friends.
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 INTERESSE?   
Geïnteresseerde leerlingen en hun ouders 
kunnen zich op dinsdag 24 JANUARI 2023  
van 19.00 tot 21.00 uur oriënteren op de 
vele mogelijkheden van het tvwo op het 
Vechtstede College. Zie onze website voor de 
meest actuele informatie.
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 MEER 
 INFORMATIE 

KOSTEN
Van de ouders van tvwo-leerlingen vragen 
we een aanvullende ouderbijdrage. Dit in 
verband met de extra activiteiten die voor 
deze leerlingen worden georganiseerd. 
Het overzicht van de kosten wordt in onze 
schoolgids gepubliceerd. De ouderbijdrage 
is vrijwillig. Zonder deze bijdrage zijn veel 

van onze extra activiteiten financieel niet 
haalbaar. Mocht u het bedrag niet in één keer 
kunnen betalen dan is het mogelijk om een 
betalingsregeling af te spreken. 

INLICHTINGEN 
Voor meer informatie kunt u terecht  
bij onze coördinatoren tvwo,
mevrouw F. Kelder – fkelder@gsf.nl 
mevrouw B. Rebel – brebel@gsf.nl

Amstellandlaan 1A, 1382 CD WEESP, 0294-80 52 50

info-vsc@gsf.nl, www.vechtstedecollege.nl

Leerlingen die zich aanmelden voor het tweetalig vwo  
worden uitgenodigd voor een interview aan de hand van  
een aantal opdrachten. 


