
 

 

Verklaring van afkortingen  

TTO: Tweetalig onderwijs 

CLIL: Content and Language Integrated Learning: CLIL is de achterliggende didactische methode 

van het TTO. Deze methode gaat ervan uit dat de taalverwerving niet alleen gebeurt bij het 

vak Engels, maar ook bij de vakken die de leerlingen in het Engels volgen zoals History, 

Biology en Science. Voor meer informatie, zie https://www.teachingenglish.org.uk/article/ 

content-language-integrated-learning (Engels). 

EIO: Europese en internationale oriëntatie: dit vak is een integraal onderdeel van het 

schoolbeleid en het TTO-curriculum. Internationale onderwerpen komen veelvuldig aan 

bod komen tijdens de lessen, en in klas 2 en 3 wordt is dit bovendien als apart vak 

opgenomen in het curriculum. 

PRE-U: Pre-University. Het is onderdeel van het hoogste niveau van internationale examens van de 

Universiteit van Cambridge. Op het Antoniucollege Gouda bieden wij van dit programma 

het vak Global Perspectives and Independent Research (GPR) aan, dat gericht is op 

leerlingen die van plan zijn om na hun voortgezet onderwijs een opleiding te gaan volgen 

aan een (buitenlandse) universiteit. Het leert de leerlingen belangrijke inhoudelijke kennis 

over bepaalde onderwerpen op wereldschaal, maar vooral ook zeer waardevolle 

vaardigheden die binnen de academische wereld goed van pas komen. 

GPR: Global Perspectives and Independent Research (voor meer informative zie 

https://www.antoniuscollegegouda.nl/media/files/Uitleg%20GPR%20IR.pdf)  

IB: International Baccalaureate. De leerlingen kunnen op onze school een certificaat behalen 

voor English A Language and Literature. Dit is een hoogwaardig examen dat leerlingen goed 

traint in academische vaardigheden, zoals het schrijven van papers en het vergelijken van 

teksten. Ook literatuur komt hier uitgebreid aan bod. 

PIF: Personal Idiom File. De leerlingen houden zelf een woordenlijst bij waarin ze niet-

vakspecifieke woorden die ze op hebben moeten zoeken bijhouden om zo hun 

woordenschat te vergroten. 

SIF: Subject Idiom File. De leerlingen houden een woordenlijst bij waarin ze vakspecifieke 

woorden die ze op hebben moeten zoeken bijhouden om zo hun woordenschat te 

vergroten. 

BIA: Bilingual Attitude. Van TTO-leerlingen wordt een tweetalige houding verwacht, wat wil 

zeggen dat ze binnen en buiten de lessen Engels met elkaar praten. 

TPM: TTO Performance Monitor. Dit is een systeem waarin TTO-docenten de leerlingen 

beoordelen op hun bilingual attitude en hun taalniveau. 

https://www.teachingenglish.org.uk/article/%20content-language-integrated-learning
https://www.teachingenglish.org.uk/article/%20content-language-integrated-learning
https://www.antoniuscollegegouda.nl/media/files/Uitleg%20GPR%20IR.pdf


ERK: Europees Referentiekader voor Talen. Met dit referentiekader wordt vastgesteld op welk 

niveau iemand een taal beheerst, en dit wordt voor alle moderne vreemde talen gebruikt. 

Voor meer informatie, zie http://www.erk.nl/ 

PET: B1 Preliminary, eerder Cambridge English: Preliminary (ERK-niveau: B1). Docenten 

gebruiken oude examens en oefenmateriaal van dit niveau tegen het einde van klas 1 en in 

het grootste deel van klas 2. 

FCE: B2 First, eerder Cambridge English: First (ERK-niveau: B2). Docenten gebruiken oude 

examens en oefenmateriaal van dit niveau vanaf het einde van klas 2, en leerlingen behalen 

het officiële certificaat in klas 3. 

CAE: C1 Advanced, eerder Cambridge English: Advanced (ERK-niveau: C1). Minimaal vereist voor 

docenten die in het Engels lesgeven in de onderbouw. De leerlingen behalen het officiële 

certificaat in 4 vwo of 5 havo. 

CPE: C2 Proficiency, eerder Cambridge English: Proficiency (ERK-niveau: C2). Verplicht voor 

docenten die in het Engels lesgeven in de bovenbouw. 
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