
 

 

 
 
 
 
Asten, oktober 2016 
Onderwerp: Uitnodiging thema-avond tweetalig onderwijs 17 november 2016 
 
Geachte heer/mevrouw, beste (oud-)leerling, 

 

Als middelbare school wil het Varendonck College er alles aan doen om leerlingen een 

gedegen voorbereiding te bieden op hun toekomstige positie en rol in de maatschappij. Na 

hun middelbare opleiding zijn leerlingen een stuk dichter bij het wereldburgerschap 

gekomen. Eén van de elementen die volgens het Varendonck College niet meer weg te 

denken valt in onze geglobaliseerde samenleving is het tweetalig onderwijs (tto): een 

programma waarbij leerlingen naast het leren van de Engelse taal ook actief aan de slag 

gaan met internationalisering in al zijn facetten. Wat het tweetalig onderwijs precies 

inhoudt, waarom wij ervan overtuigd zijn dat deze route een toevoeging is aan het 

reguliere pad van de middelbare school en wat de beoogde effecten zijn van het tweetalige 

onderwijs, dat willen wij graag met u delen!  

Wij zijn vijf docenten van het Varendonck College die in samenwerking met de Radboud 
Universiteit in Nijmegen betrokken zijn bij een onderzoek naar de effecten van tto op onze 
school. We nodigen u van harte uit voor onze brede thema-avond over het tweetalig 
onderwijs. Ook geven we u een indruk van de eerste resultaten. Iedere belangstellende is 
van harte welkom! We zijn van mening dat we alle doelgroepen een mooie invulling 
kunnen bieden.  
 
Zo ziet de avond er uit: 
 
19:15  Inloop in aula 1, Beatrixlaan 25, Asten   
19:30  Centraal welkom en opening van de avond door onze rector Irma van 

Nieuwenhuijsen en hoogleraar toegepaste taalwetenschap Prof. Dr. Roeland van 
Hout van de Radboud Universiteit Nijmegen 

19:45 Workshop 1 
20:15  Workshop 2 

Geen tweede workshop? Dan bent u alvast welkom in aula 2 voor een praatje, 
hapje en drankje. 

20:45 Afsluiting van de avond in aula 2. Hier kunt u terecht voor al uw vragen aan de 
workshopleiders, de leden van de klankbordgroep en andere betrokkenen. Dit alles 
uiteraard onder het genot van een hapje en een drankje.  

21:30 Einde van de avond. 
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In het kader op de achterzijde kunt u lezen welke workshops worden aangeboden. Meer 

informatie over deze workshops en een online inschrijfformulier vindt u op 

www.varendonck.nl.  

Inschrijven is mogelijk tot en met 10 november 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wij ontvangen u graag op onze locatie in Asten op donderdag 17 november!  
 
Met vriendelijke groet, 
namens het TTO-onderzoeksteam  
 
 
Giel Berkers 
Jasper ter Horst 
Vanessa Lobo 
Annemieke Mens 
Neeltje van de Vossenberg 
 

 

We bieden u de volgende workshops aan:  

- Workshop A - tto, meer dan taal: buitenlandse 

reizen en stages, Europese en internationale 

oriëntatie binnen tto; 

- Workshop B - Een voorbeeldles van CLIL-

didaktiek (Content and Language Integrated 

Learning);  

- Workshop C - het onderzoek op het 

Varendonck, in samenwerking met de Radboud 

Universiteit; 

- Workshop D - in gesprek met de leerling: 

ervaringen uitwisselen met en vragen stellen 

aan (oud-)tto-leerlingen en hun ouders. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeG5kTHcTmdgkX29UP1wawda6FRmTvF3xQRMa7S7HEwdffhGg/viewform
http://www.varendonck.nl/

