
 

 
 

Wat is tweetalig onderwijs? 

 
Tweetalig onderwijs rust op drie pijlers: 
 
1) taalverwerving 
 
2) global citizenship 
 
3) persoonsvorming 
 
Het is dus meer dan alleen 
 ‘extra Engels’! 
 
Voor wie is tweetalig onderwijs?  
Op de KSG kun je tweetalig onderwijs volgen op de 
havo en op het vwo. Dit betekent dat je in een brugklas 
voor tweetalig havo/vwo of een brugklas voor tweetalig vwo 
kunt beginnen.  
 

Als je advies in groep 8 havo of 
havo/vwo is dan kun je naar de 
brugklas tweetalig havo/vwo. 
Als je advies in groep 8 vwo of 
vwo+ is, dan kun je starten in 
de brugklas tweetalig vwo.  
Er zijn verder geen extra eisen 
behalve dan dat je 
gemotiveerd bent om 
tweetalig onderwijs te gaan 
volgen.  
 
 
  

Je hoeft nog niet 
goed te zijn in 
Engels als je begint 
met tweetalig 
onderwijs, je moet 
wel goed willen 
worden.  



 

 
Wereldtaal 
 
Vakken in het Engels. 

• Geography  

• Mathematics 

• History 

• Music   

• Physical Education 

• Science 

• Arts and Design 

• Biology 

• Economics  

• English  
  
Doordat je de hele dag Engels om je heen hoort 
en het op den duur ook zelf steeds meer en beter 
gaat spreken, leer je het heel snel.  
 

De docenten hebben allemaal 
Cambridge scholing gehad. 
 
Je hoeft nog geen goed Engels te 
spreken als je begint met tweetalig 
onderwijs.  
Door de blootstelling aan het Engels 
pak je de taal heel snel op. Als je al 
goed Engels kunt, kun je je sneller 
richten op de inhoud, maar de 
ontwikkeling van de leerlingen 
hangt meer af van motivatie en 
inzet, dan van beginniveau. 
 
Ook voor dyslectische leerlingen 
is de manier van leren prettig, 
aangezien de focus minder ligt op 
het stampen van regels en 
woordjes, maar meer op het 
luisteren en spreken van de taal.  
  

Een brugklasser:  
“De eerste dagen 
vond ik het heel erg 
wennen, maar al snel 
droomde ik zelfs in het 
Engels! “   



 

 
 
 

Global Citizenship 
 
Internationale projecten 
 
Als je tweetalig onderwijs kiest, betekent het dat je 
voor Wereldburgerschap 2.0. kiest. De KSG is 
een Wereldcollege, dus ook als je regulier 
onderwijs volgt ga je op reis, maar als 
tweetalige leerling is je hele onderwijs doorspekt 
met internationalisering. De doorlopende leerlijn 
wereldburgerschap – of Global Citizenship zoals 
het op het tweetalig onderwijs heet – heeft als 
doel dat je je thuis gaat voelen in de wereld en 
dat je open staat voor andere ideeën en 
culturen.  
 
 
 

De wereld in de school 
 
Niet alleen ga jij naar het 
buitenland, we halen ook het 
buitenland de school in. Er 
zullen ‘native speakers’ 
(mensen die uit een Engelstalig 
land komen) de les in komen. 
Of je doet bijvoorbeeld een 
project over Europa, of je 
bespreekt de internationale 
politiek. Je werkt met andere 
leerlingen aan een project 
over bekende merken in de 
wereld, of je houdt een 
presentatie over een 
wereldthema.  
  

Op reis in de 
brugklas, derde 
klas, vierde klas en 
vijfde klas (vwo) 
betekent dat je met 
recht een 
wereldburger wordt!  



 

 
 

Wereldburger 
 
Persoonsvorming 
 
De derde pijler van tweetalig onderwijs is 
persoonsvorming. Leerlingen die tweetalig 
onderwijs hebben gedaan zeggen vaak dat ze 
merken dat ze in het vervolgonderwijs veel 
hebben gehad aan het vele schrijven en praten 
over wat je leest en ziet. Leerlingen hebben meer 
zelfvertrouwen opgedaan en geven makkelijker 
presentaties in het Engels of in het Nederlands. 
Je wordt doorlopend aangemoedigd om er iets 
van te vinden. Je wordt continue uitgedaagd om 
na te denken over waarom een ander zich op een 
bepaalde manier gedraagt en denkt. Inlevingsvermogen 
en uitdrukkingsvermogen zijn twee vaardigheden die 
sterkt ontwikkeld raken bij leerlingen op het tweetalig 
onderwijs. En dat geeft je een voorsprong in je vervolgstudie! 
 
 

  

Een wereldburger 
spreekt de talen: op 
de KSG kun je zowel 
op de havo als op het 
vwo naast Engels ook 
Spaans, Frans en 
Duits leren! 



 

KSG Competenties 
De KSG is een school die midden in deze wereld staat. We 
bereiden je voor op leren, leven en werken in de wereld 
waarbij ook jij je eigen rol ontdekt als wereldburger.  
We doen dit door een link te leggen tussen de school en 
de wereld om ons heen. Door aandacht te besteden aan 
vaardigheden, kennis, houding en reflectievermogen, 
oftewel competenties die je hiervoor nodig hebt. een 
school die midden in deze

 
 

Werken aan competenties 
 

Portfolio: wie ben je en waar ben je trots op?  
Een tto-leerling heeft zijn eigen portfolio, waarin je de mooie eindresultaten kunt laten 
zien van de opdrachten en projecten die je doet. Daarnaast kun je in je portfolio ook 
reflecteren op je eigen ontwikkeling als wereldburger. Wij hebben op de KSG zelf 
competenties gekozen die de leerlijn van het tweetalig onderwijs zichtbaar maken. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

I communicate 
I express myself and present 
myself clearly 

I am creative  
I am innovative in finding 
solutions 

I am open-minded 
I respect others and am 
interested in the world 
outside my own 

I care 
I take care of myself, 
others and the world 
around me 

I am curious  
I investigate the world 
around me 

I am critical 
I analyse and evaluate 
information 

I collaborate 
I work together towards a goal 
and take responsibilities in a 
group or in class 

I reflect 
I look at myself critically and 
I recognize my talents and 
what I need to work on 

I am a risk-taker 
I am aware of my comfort 
zone and dare to step 
outside it 

I share 
I am open to feedback and 
dare to give constructive 
feedback to others 



 

Meer informatie? 

 
Ouderbijdrage 
 
Om het tweetalige programma te kunnen 
bekostigen vraagt de KSG een ouderbijdrage 
van € 395 euro per jaar. Met deze bijdrage 
wordt onder andere de reis naar Engeland in 
de brugklas en de uitwisseling in de derde klas 
betaald. Daarnaast dekken deze kosten veel 
andere projecten, excursies en activiteiten.  
 
 
 

 
 
 
Tweetalig 
onderwijs voor iedereen.  
 
Wij willen graag tweetalig onderwijs 
aanbieden aan alle leerlingen die dit 
graag willen!  
Een gespreide betaling van de 
bijdrage is mogelijk, en er is ook een 
schooleigen Puffius Fonds.  
Voor vragen kunt u contact opnemen 
met de afdelingsleider tweetalig 
onderwijs. 
j.lamberts@veluwseonderwijsgroep.nl 
  

Kijk voor meer 
informatie op de FAQ 
tweetalig onderwijs op 
de KSG website of op  
ikkiestto.nl   

mailto:j.lamberts@veluwseonderwijsgroep.nl

