
 

 

 

 

 

Naam Tineke Hoek 

Kinderen op Pieter Groen Stefan (4vwo) en 

Jasper (2vwo)  

Functie Leerkracht op een basisschool 

Leukste vak op school geschiedenis   

Favoriete vakantieland Engeland 

Favoriete wereldse keuken Italiaans  

 

 

 

 

Tineke is moeder van drie zonen. Twee van hen zitten op Pieter Groen en volgen daar tweetalig onderwijs. 

Ze vertelt ons waarom ze tweetalig onderwijs belangrijk vindt voor leerlingen.  

 

 

Keuze ‘Na groep 8 moeten leerlingen kiezen voor een middelbare school. Niet de makkelijkst keuze vind ik 

als moeder. Bij Stefan hebben we samen verschillende scholen bezocht en heeft hij uiteindelijk zelf voor 

Pieter Groen gekozen. Hij mocht zelf kiezen want hij moet het naar zijn zin hebben tijdens de zes jaar dat hij 

op daar op school zit. Bij Jasper was het iets lastiger maar uiteindelijk heeft ook hij voor Pieter Groen 

gekozen.’ 

 

Tweetalig onderwijs ‘Stefan en Jasper begonnen zelf over de mogelijkheid van tweetalig onderwijs. Wij 

zijn allemaal Engeland-fan en gaan daar ook bijna ieder jaar op vakantie. Het Engels is dus iets wat hen 

aanspreekt en wat ze leuk vinden. Veel studies na de middelbare school zijn ook (deels) in het Engels dus ik 

ervaar het echt als een plus dat ze tweetalig onderwijs volgen. Overigens doen ze dit niet omdat ik wil dat 

mijn kinderen hoge functies krijgen maar ik wil ze kans bieden om dit mee te maken. Iets extra’s wat ik ze 

via de keuze voor de middelbare school kan bieden.’  

 

Wij zijn allemaal Engeland-fan 
 

De start ‘Beide jongens hadden er zin in om te starten op Pieter Groen. Ze hadden de mentor al eerder 

ontmoet en een gesprekje mee gehad en dat vonden ze erg fijn. In de eerste weken houden ze er ook echt 

rekening mee dat ze net starten. Minder huiswerk en toetsen, zachte landing noemen ze dat. Over het feit 

dat ze harder hebben moeten werken voor tto heb ik ze eigenlijk nooit gehoord. Die van mij vinden het 

voornamelijk erg leuk. Maar ik kan me wel voorstellen dat het lastig lijkt, al het huiswerk krijgen ze tenslotte 

ook gelijk in het Engels.’  

 

Went snel ‘De eerste weken zijn ze echt nog bezig met vertalen van het huiswerk maar ik merk aan mijn 

zoons dat ze echt snel wenden aan het Engels. Na een paar weken was het voor hen al normaal. Ze vinden 

het echt heel erg leuk en weten eigenlijk ook niet beter. Ze denken en praten nu automatisch naast 

Nederlands ook in het Engels. En ze zijn in de eerste twee jaar al op reis geweest en hebben gastlessen 

gevolgd waardoor ze ook een goede band met hun klasgenootjes hebben.’  

 

  



 

 

 

 

Groter wereldbeeld Tweetalig onderwijs is wat mij betreft echt een verrijking, het maakt het wereldbeeld 

van je kinderen een stukje groter. Ze zijn naar Engeland, Denemarken en Frankrijk geweest en ik vind het 

echt heel leuk dat ze nu al deze kansen krijgen. De oudste gaat waarschijnlijk zelfs stage lopen in Canada, 

een kans die ik vroeger nooit gekregen heb.’  

 

Meerwaarde ‘Ik denk overigens niet dat mijn kinderen al direct een meerwaarde zagen van tweetalig 

onderwijs. Voor hen was het voor makkelijk als ze films keken of aan het gamen waren. Nu ze langer 

tweetalig onderwijs volgen merk ik wel hoe erg ze vooruit zijn gegaan. Op vakanties snappen ze wat er om 

hen heen gebeurd en bij musea of andere bezoeken kunnen ze de hosts gewoon volgen zonder dat wij dat 

als ouders hoeven te vertalen. Ook al zijn het geen echte praters, ze kunnen zich tegenwoordig echt prima 

redden in het buitenland.’  

 

Ze kunnen zich tegenwoordig prima redden in het buitenland 
 

Toekomst ‘Het is sowieso goed om een aantal talen machtig te zijn. Frans en Duits zijn verplicht en dat je 

moet maar leuk vinden maar Engels is een wereldtaal waar je echt iets aan hebt in de toekomst. Ik denk dat 

ze er zeker profijt van kunnen hebben in hun leven. Ze leren andere culturen kennen en ze leren dat de 

omgeving waarin ze leven niet het enige is. Als ze de keuze opnieuw zouden moeten maken, zou ik het ze 

dan ook zeker weer aanraden om tto te kiezen.’  

 

Tip ‘En nog een laatste tip: Laat je vooral goed voorlichten. Ga kijken op de Open Dagen op de scholen. Ik 

weet dat ze op Pieter Groen bijvoorbeeld ook een tto-middag hebben en waarschijnlijk hebben ze zulk 

soort middagen ook op andere scholen. Ga daar ook naartoe als je twijfelt, alleen dan weet je of het echt 

iets voor je is. Ga overal rondkijken en kies wat bij je past.’  

 

Ga overal rondkijken en kies wat bij je past 
 

 

 


