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Vraag 
 
In hoeverre heeft een aanbod van tweetalig onderwijs (TTO) op de havo invloed op de vakspecifieke kennis 
en vakspecifieke vaardigheden van de leerlingen? 
 
Context 
 
De directie van de school waaraan de vragensteller verbonden is, overweegt om TTO op de havo in te gaan 
voeren. De vragensteller signaleert dat veel leerlingen op de havo al moeite hebben met begrijpend lezen en 
woordenschat in het Nederlands. Hij is daarom bang dat wanneer de lessen in het Engels worden gegeven 
dit in negatieve zin invloed zal hebben op het Nederlands van de leerlingen en hij is benieuwd of de 
vakspecifieke kennis en vaardigheden van de leerlingen op peil blijven, beter of slechter worden. 
 
Kort antwoord 

Nederlands onderzoek laat zien dat in het tweetalig onderwijs (TTO) in het voortgezet onderwijs met name 
het Engels op hoger niveau wordt beheerst wat een blijvende voorsprong oplevert ten opzichte van 
leerlingen zonder TTO. Verder blijkt TTO niet ten koste te gaan van andere vakken zoals Nederlands, 
geschiedenis en aardrijkskunde. In de onderzoeken is niet specifiek gekeken naar verschillen tussen vwo- en 
havo-leerlingen. 

  



 
 

 

Toelichting antwoord 
 

Tweetalig onderwijs 

Nederland kent een systeem van zogenaamde tweetalig onderwijs (TTO) waarbij op regulier bekostigde 
scholen voor voortgezet onderwijs leerlingen een deel van het onderwijs in een andere taal volgen. Meestal 
is dit Engels. In de onderbouw havo/vwo is dan minstens 50% van de lessen in de andere taal. In de 
onderbouw vmbo is dit 30%. Leerlingen van TTO-scholen doen in het Nederlands eindexamen. Ze halen een 
gewoon diploma (vwo, havo of vmbo). Daarnaast krijgen ze een certificaat waaruit de extra competentie 
blijkt. Het soort certificaat hangt af van het deel van de opleiding dat leerlingen in een vreemde taal hebben 
gevolgd. 

De docenten hebben een speciale TTO-opleiding gehad met daarin aandacht voor taalvaardigheid en TTO-
didactiek. Verder geldt dat het onderwijs in de vreemde taal mag niet ten koste gaan van de Nederlandse 
taalontwikkeling. Daarnaast moet de school de leerlingen internationale activiteiten aanbieden, bijvoorbeeld 
taalreizen, uitwisselingen/of workshops. 

EP-Nuffic bewaakt de kwaliteit van TTO-scholen. Nederland telt ruim 120 scholen voor tweetalig voortgezet 
onderwijs. Daarvan bieden er 115 tweetalige programma’s aan op vwo-niveau, 45 op havo-niveau, en 22 op 
vmboniveau (De Graaff, 2013). Er loopt tot en met 2019 een pilot tweetalig primair onderwijs (TPO) op 18 
basisscholen waar 30 tot 50% van het onderwijs in het Engels wordt gegeven (www.nuffic.nl). 

 

Effecten 

Er is in Nederland onderzoek gedaan naar de effecten van tweetalig onderwijs. Het gaat het om een groep 
leerlingen die niet zomaar vergeleken kan worden met de niet-TTO-leerlingen omdat selectie-effecten 
optreden. Verspoor e.a. (2010) concluderen bijvoorbeeld dat leerlingen in het TTO worden toegelaten op 
grond van een positieve instelling tegenover het leren van een vreemde taal en dat ze relatief hoge scores 
op de Citotoets (einde basisonderwijs) behalen. Zij vergelijken drie groepen: TTO-leerlingen, reguliere 
leerlingen op TTO-scholen en reguliere leerlingen op niet-TTO-scholen. Wanneer ze corrigeren voor 
verschillen in cognitieve vaardigheden (vanwege het selectie-effect) dan blijken dat TTO–leerlingen de taal 
anders leren dan reguliere leerlingen, dat ze snel een significante voorsprong opbouwen als het gaat om 
woordenschatkennis en schrijfvaardigheid (Engels) tot en met klas 3 (voortgezet onderwijs) terwijl in het 
begin van het eerste leerjaar nauwelijks verschillen meetbaar waren. De leerlingen in de tweetalige 
opleiding gebruiken langere zinnen, meer complexe zinnen, meer verschillende werkwoordstijden, moeilijker 
en minder frequente woorden, en ze maken minder fouten. Deze snel opgebouwde voorsprong wordt na het 
derde leerjaar niet veel groter, maar hij blijft wel in stand gedurende de rest van hun schoolloopbaan. Het 
gaat om een blijvend positief leereffect: TTO-leerlingen bouwen een voorsprong op die niet meer in te halen 
is. Dat sluit aan bij wat Van der Kooij (2015) vindt: masterstudenten met een achtergrond in het tweetalig 
onderwijs leveren op bepaalde onderdelen van geschreven, academische, Engelse teksten betere kwaliteit af 
dan masterstudenten met een achtergrond in het regulier voortgezet onderwijs. 

Uit onderzoek van Admiraal (2006) blijkt dat leerlingen in het tweetalig onderwijs niet alleen over een 
betere Engelse taalbeheersing beschikken dan andere leerlingen maar ook dat dit niet ten koste gaat van de 
beheersing van een aantal vakken die in het onderzoek waren meegenomen:  geschiedenis, aardrijkskunde 

http://www.nuffic.nl/


 
 

 

en Nederlands (Admiraal, e.a., 2006). Daarbij is onder meer gebruik gemaakt van de cijfers voor het 
centraal eindexamen voor die vakken. 
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Meer weten? 
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/onderwijs-en-internationalisering/vraag-en-antwoord/wat-is-
tweetalig-onderwijs-tto-in-het-voortgezet-onderwijs 
 
https://www.epnuffic.nl/voortgezet-onderwijs/tweetalig-onderwijs 
 
 
Onderwijssector 
Voortgezet onderwijs 
 
 
Trefwoorden 
Tweetalig onderwijs, leerprestaties 
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