
  

Maak kennis met 
het (tweetalig) 
atheneum en 
gymnasium op 
Eijkhagen 

That’s
interesting!



Wat is tweetalig onderwijs?
Als je kiest voor het tweetalige vwo van Eijkhagen kies je 
voor een internationaal gerichte opleiding die verder gaat 
dan alleen extra aandacht en uren voor Engels. Eijkhagen 
heeft al sinds 1997 een tweetalig vwo. Op onze school krijg 
je de eerste drie leerjaren minimaal 75% van de lessen in 
het Engels: biology, geography, art & design, nature & 
technology, religious studies, history, physical education, 
economics, physics, chemistry, maths en social studies.  
In die lessen spreken zowel de docent als de leerlingen 
vanaf de eerste dag Engels. Bovendien kun je na de twee
talige vwo brugklas een keuze maken voor tweetalig 
atheneum of tweetalig gymnasium. De meeste leerlingen 
kiezen voor tweetalig gymnasium. Natuurlijk gaat het leren 
van de Engelse taal geleidelijk en word je door de docenten 
hierbij goed geholpen en ondersteund. 

Find out if 
TTO is right 
for you!

Tweetalig
atheneum en
gymnasium



Is het 
tweetalig vwo
iets voor jou?

Yes, 
I think 
so!

NOYES

Ben jij geïnteresseerd in 
de wereld om je heen?

Wil jij reizen naar 
verre landen?

NOYESUitblinken in de 
Engelse taal?

NOYES

Ben je nieuwsgierig, 
creatief en talentvol?

NOYES

Hou je van uitdaging?
NOYES

Ga jij voor het 
beste resultaat?

NOYES

Les krijgen van 
goede docenten in 
bijzondere vakken?

NOYES

En dat alles in 
een fijne sfeer?

NOYES



Nicole

Latijn is een prachtige 
puzzel die je mag 
uitpluizen.

Interview met Nicole Chudy, leerling 
van vijfde klas tweetalig gymnasium

Waarom Gymnasium?
Op Eijkhagen wordt Latijn aan alle vwoleerlingen aan
geboden. Hierdoor weet je waarvoor je kiest. Het kan best 
zijn dat je nu nog denkt ‘dat is niets voor mij’ maar als je 
het daadwerkelijk ervaart, ga je daar misschien anders over 
denken. Het is best moeilijk om je er een voorstelling van  
te maken omdat je er op een basisschool nooit mee in 
aanraking komt. Latijn is niet ‘alleen’ maar een taal, er zit 
een hele levenswijze achter. Het is als een prachtige puzzel 
die je mag uitpluizen. Latijn in de brugklas is woordjes leren 
en grammatica maar ook veel cultuur. We zien zoveel terug 
in onze samenleving dat afstamt van de Romeinen. Je kunt 
dit dan makkelijk herkennen en weet hoe het is ontstaan. 
Denk bijvoorbeeld aan de rechtspraak. 

Voordelen van het gymnasium 
Als je voor het gymnasium kiest, is het fijn als je talen leuk 
vindt en doorzettingsvermogen hebt. Een hoogtepunt is 
natuurlijk de Romereis. Maar de hechte band tussen de 
gymnasiasten en de relatie met de docenten is net zo 
belangrijk. Omdat de klassen klein zijn is er veel aandacht 
voor de leerlingen. Ook leer je op het gymnasium vaardig
heden die je straks bij een vervolgstudie nodig hebt. Mocht 
je in de bovenbouw kiezen voor een natuurprofiel dan heb 
je dankzij de klassieke talen een brede culturele vorming en 
een fijne afwisseling in het profiel.



Vwo advies

Onderzoekend

Uitdagend

Nieuwsgierig

Zelfstandig

Goed voorbereid op wetenschappelijk 
onderwijs (alpha en béta)

Sterk gericht op andere culturen

Klassieke culturele vorming

Goed voorbereid op internationale 
toekomst (tweetalig)

Wat past bij jou?
Tweetalig 
atheneum

Tweetalig 
gymnasium GymnasiumAtheneum



er van alles over de natuur en de mens. Deze zaken herken 
je dan bijvoorbeeld bij een wandeling met je gezin en kun je 
erover vertellen. Ik zit in een leuke klas. We zijn heel snel 
vrienden geworden omdat de mentor vaste plaatsen heeft 
gemaakt waardoor je snel nieuwe mensen leert kennen. De 
mentor betrekt ook steeds de hele klas bij zaken waardoor 
er een goede band ontstaat. Tijdens het mentoruur wordt 
steeds besproken hoe het gaat en waar je ondersteuning bij 
nodig hebt. Je kunt dan ondersteuning krijgen bij de aanpak 
van het huiswerk. Ook maken we dan samen huiswerk.

Brent

De mentor betrekt ook 
steeds de hele klas bij 
zaken waardoor er een 
goede band ontstaat.

Interview met Brent Hazelhoff,  
leerling van brugklas vwo

Waarom vwo op het Eijkhagen?
Eijkhagen voelde meteen goed toen ik binnen kwam. Het 
gebouw is ruim, modern en duidelijk ingericht. Ook viel mij 
meteen op hoe aardig de docenten en leerlingen zijn. Ook 
vind ik het erg fijn dat alles zo duidelijk gestructureerd is.
Eijkhagen is niet de school die voor mij het dichtste bij ligt 
maar ik fiets er graag 7 km naar toe. 

Talen, gym en biologie 
Ik had mij het vwo moeilijker voorgesteld. Eigenlijk valt het 
tot nu toe wel mee. Ik vind de creatieve vakken wat lastiger, 
maar daar was ik nooit heel erg goed in. Ik vind de talen 
heel leuk. Ik zal zeker voor het gymnasium kiezen omdat ik 
daar veel talen krijg. Latijn spreekt mij aan omdat het een 
heel andere taal is dan Nederlands of Engels. Het is een 
echte uitdaging. Ook ga ik graag naar de gym lessen. Het 
sportveld is erg fijn. Biologie vind ik ook interessant. Je leert 



Gymnasium

Vraag je je af of je voor gymnasium moet kiezen als je later 
toch geen arts wilt worden? Het antwoord is ja! Gymnasium 
heeft je veel te bieden: je algemene taalvaardigheid wordt 
beter en je leert analytisch te denken. Ook geeft het je een 
voorsprong in grammatica en krijg je een betere woorden
schat omdat heel veel woorden in de wereldtalen een 
Latijnse en/of Griekse oorsprong hebben. Naast Latijn en 
Grieks (vanaf de 2e klas) leer je ook veel over de geschiedenis, 
de filosofie en de archeologie van de Grieken en de Romeinen. 
Klassieke en culturele vorming is een onderdeel van het 
gymnasiumprogramma. We bieden ook extra activiteiten 
zoals een bezoek aan het GalloRomeins Museum in 
Tongeren, een bezoek aan Trier, een scholenproject van  
de universiteit Nijmegen en een Romereis in de 5e klas.  
De meeste gymnasiumleerlingen combineren dat overigens 
met TTO! 

Rijk portfolio
Kortom, als gymnasiast ontwikkel je een bredere algemene 
ontwikkeling, heb je een voordeel als het gaat om het leren 
van talen in het algemeen en kun je goed analyseren. 
Door al deze extra’s bouw je een rijk portfolio op, 
waardoor je kansen om toegelaten te worden tot bepaalde 
universitaire studies groter worden als je eenmaal je 
diploma in handen hebt! 

Kies je niet voor Engels (tvwo) 
of klassieke talen (gymnasium)? 
Dan hebben we ook een 
uitstekend atheneum!
 

Atheneum



Na de herfstvakantie 
verliep alles soepeltjes.

Interview met Skye Erkens, leerling van
tweede klas tweetalig gymnasium

Leuke uitstapjes
Ik wist op de basisschool nog niet dat ik voor gymnasium 
zou gaan kiezen, ik dacht dat het moeilijk zou worden maar 
het bleek goed te doen. Bij Grieks leer je een soort codetaal, 
dat vond ik direct erg leuk. Ook worden er voor de gymnasi
asten uitstapjes georganiseerd zoals naar het Archeologisch 
park in Xanten. Voor de keuze van sommige beroepen is 
gymnasium een goede voorbereiding en ik merk dat er 
overeenkomsten zijn met Frans, dat maakt Frans voor mij 
ook wat gemakkelijker. 

Persoonlijk project
De combinatie tweetalig gymnasium past perfect bij mij. 
Het was in het begin van de eerste klas even wennen 
met al die talen maar na de herfstvakantie verliep alles 
soepeltjes. Ik had zelfs nog tijd om een plusprogramma te 
volgen. Ik ben geïnteresseerd in techniek en heb aan een 

persoonlijk project mogen werken buiten het gewone 
lesprogramma om. Daarvoor heb ik het Continium bezocht 
en wat hulp gekregen bij de ontwikkeling van mijn project. 
Aan het einde van het schooljaar heb ik het gepresenteerd 
aan een publiek. Dit was voor mij ook een soort relax
moment, ik mocht er zelfs enkele lessen voor skippen. De 
combinatie gymnasium, tweetalig en een plusprogramma 
is voor mij de perfecte combinatie. Het klinkt alsof ik 
alleen maar met school bezig ben maar gelukkig heb ik 
nog voldoende tijd over voor mijn vrienden en voor mijn 
hobby’s. 

Skye



  

Ervarings- 
verhalen  
van oud-
leerlingen

Trier
4 gymnasium

Rome
5 gymnasium

Leiden
6 gymnasium

Xanten
brugklas

Tongeren
2 gymnasium

Keulen
3 gymnasium

brugklas

Thermenmuseum
Heerlen

Excursieprogramma
gymnasium



  

Toen ik aan het TTO op Eijkhagen begon, wist ik niet dat ik 
meer aanleg had voor de exacte vakken en dat een talen
knobbel bij mij ver te zoeken is. Doordat we meteen vanaf 
het begin ondergedompeld werden in de Engelse taal heb ik 
toch een niveau van Engels kunnen bereiken, iets wat 
zonder TTO waarschijnlijk niet was gebeurd. Een gigantisch 
voordeel van de TTOopleiding op Eijkhagen is de inter
nationale ervaring die ik daar heb opgedaan. Dit heeft mij 
erg geholpen bij het uitvoeren van mijn beroep als 
verkeersvlieger. >>

‘Als je me vraagt wat nou 
het belangrijkste is wat ik 
aan mijn TTO-tijd heb 
overgehouden, zijn het 
wel mijn vrienden.’

• Interview met oud-leerling 
 Joffrie Op den Kamp
• Werkzaam als verkeersvlieger (First Officer) 
 bij SunExpress, Frankfurt, Duitsland
• Afstudeerjaar: 2009
• Opleiding: Stella Aviation Academy, 
 Commercial Pilot

Joffrie



In de brugklas zijn we met onze klas op uitwisseling gegaan 
naar Engeland. Er was toen helaas niet voor iedereen plek in 
een gastgezin en toen ben ik met een aantal jongens in een 
jeugdhostel geplaatst. Opeens ben je als 13jarige aange
wezen op jezelf en op de mensen om je heen, want je 
vertrouwde omgeving is een paar honderd kilometer 
verderop. Dan leer je elkaar echt kennen en maak je van 
alles mee. Een fantastische ervaring waar we nu (na 14 
jaar!) nog steeds met enige regelmaat over praten. Ik denk 
dat daar een basis is gelegd voor een ontzettend sterke 
vriendschap. Dus als je me vraagt wat nou het belangrijkste 
is wat ik aan mijn TTOtijd heb overgehouden, zijn het wel 
mijn vrienden.  Vrienden met wie ik hoogte en dieptepun
ten heb meegemaakt maar op wie ik altijd, acht jaar na het 
behalen van ons diploma, op kan rekenen als het nodig is.



  

My name is Lieke Bos. I graduated from the Charlemagne 
College, (Eijkhagen) in 2010. Since then I have completed a 
Bachelor’s degree in International Law at Leiden University 
College The Hague and Seoul National University. Next to 
this bachelor degree I hold two Master’s degrees, one in 
International Political Economy from the University of 
Warwick and one in Strategic Studies from the S. Rajarat
nam School of International Studies from Nanyang Techno
logical University in Singapore.

After my studies, I worked for a bit over a year for an 
intergovernmental organization in Singapore trying to 
promote relations between Asia and Europe, a job that 
allowed me to travel through a lot of Asian and European 
countries and meet students and leaders from around the 
world. I just recently started my second job at a defense  
and security think tank in London, where I get to do 
research as well as organize events ranging from small 
roundtables to big multiple day conferences.  >>

• Interview met oud-leerling Lieke Bos
• Werkzaam als Project Officer at the Royal 
 United Services Institute
• Afstudeerjaar: 2008
• Opleiding: International Law, Leiden University 

College, The Hague, International Political
 Economy from the University of Warwick,  

Strategic Studies, Nanyang Technological 
 University in Singapore

‘The most important 
benefit of TTO education: 
a more open and 
independent outlook 
to the world.’

Lieke



In all these activities, I have had the privilege of taking part 
in, I can see the value of the bilingual education I had at the 
Charlemagne College. This is not just the obvious things 
such as my fluency in English, or essay writing skills, but has 
to do more with the way one learns to approach the world.  
I believe with the school exchanges, internships and other 
extracurricular opportunities the Charlemagne College 
gives their students a more open and independent outlook 
to the world. Because you get used to being outside of your 
immediate comfort zone from a very early age, it is much 
easier to keep this up during the rest of your studies and 
career as well.

Two recent articles written by Lieke Bos for THE DIPLOMAT
- Dec 9, 2016: thediplomat.com/2016/12/
 why-is-china-playing-hardball-with-singapore/  
- Dec 21, 2016: thediplomat.com/2016/12/
 norway-china-relations-unfrozen/



  

• Interview met oud-leerling Iris Peters
• Werkzaam als registeraccountant i.o. bij  

Ernst & Young Accountancy
• Afstudeerjaar: 2012
• Opleiding: International Business Maastricht 

University

My name is Iris Peters. I attended the Charlemagne College 
as a TTOstudent from 20062012. After graduating in 
2012, I was accepted at Maastricht University’s School of 
Business and Economics to study International Business.  
I am currently in the last stage of the Accounting Masters 
and I hope to graduate in January 2018. In September this 
year I plan to continue my studies to become a certified 
accountant (register accountant) while also working for EY, 
one of the Big 4 accounting firms.

I can honestly say that the bilingual education I had at 
Charlemagne College gave me the best possible prepara
tion for my further studies. As I was exposed to the English 
language constantly as a high school student, I was well 
prepared for the Englishtaught Bachelor and Master 
programmes at Maastricht University. Moreover, TTO also 
prepared me for my further studies in terms of presentation 
skills and paper writing skills. In addition, TTO helped shape 
me into who I am today. 
>>

‘TTO helped shaping me 
into who I am today.’ 

Iris



TTO exposes its students to an international environment 
from year 1 onwards by offering them opportunities to 
participate in exchanges, do internships, receive certificates 
from the University of Cambridge and attend special 
events. I believe that because of this, I have become a very 
internationally oriented individual. In the past few years,  
I have studied at Università Commerciale Luigi Bocconi in 
Milan for one semester and I lived in Bangkok for six 
months to complete an internship in Marketing Communi
cations at Amari, a large Asian hotel chain. Moreover, I will 
be traveling through Australia for five months this year 
before I will start working for EY. Next to the fact that TTO 
prepared me for my further academic life and gave me the 
opportunity to look beyond our national borders and 
culture, I made lifelong friendships at Charlemagne College. 
Based on my experience, I would definitely recommend TTO 
to students about to start their secondary school life.



  

Ik ben Jill Heuter, 24 jaar en kom uit Kerkrade. Mijn TTO
ervaring begon 13 jaar geleden en wat was het spannend 
in het begin. Alles in het Engels, kan ik dat wel? Het was al 
spannend genoeg dat ik naar de middelbare school moest! 
Maar al snel werd mij duidelijk dat ik hier met open armen 
werd verwelkomd in een warme en hechte familie: 
The TTO Family! Het was het begin van een écht avontuur. 
In het eerste jaar gingen we naar Engeland. Hier hadden 
we een uitwisselingsproject met een school in Newport. 
We kwamen in gastgezinnen terecht met leerlingen van 
onze leeftijd. We hebben hier lessen gevolgd, uitstapjes 
gemaakt en in de avonden feestjes gevierd. Twijfel je aan je 
eigen Engels? Na een weekje in Engeland zijn deze twijfels 
al weg, het is dan alsof het allemaal vanzelf gaat! In die 6 
jaar hebben we nog tripjes gemaakt naar Manchester, 
Schotland en Baskenland. Ook waren er evenementen als 
de Junior Speaking Competition, Debating Championships 
en behaal je internationaal erkende diploma’s. Natuurlijk is 
het niet all fun and games, want je moet tenslotte hard 
leren en studeren voor het behalen van je diploma! Maar de 
begeleiding van de leraren is enorm. 
>>

‘Tegenwoordig wil ieder bedrijf 
iemand hebben die perfect 
Engels spreekt, het is tenslotte 
de eerste wereldtaal.’ 

• Interview met oud-leerling Jill Heuter
• Werkzaam als Freigh forwarding and logistic 

services clerk (international) in Aachen, 
 Transportbedrijf
• Afstudeerjaar: 2009
• Opleiding: Logistics, BWV Aachen

Jill



Ze houden rekening met het feit dat Engels niet je moeder
taal is én dat alles wat jullie leren helemaal nieuw is. Je 
krijgt bijna alles in het Engels. Hierdoor leer je dus zonder 
dat je het doorhebt een taal tot in perfectie spreken en 
schrijven. Maar waarom is dit dan zo belangrijk? Ik vraag je 
één stap verder te denken, over 5 of 6 jaar kom je namelijk 
voor een belangrijke keuze te staan: welke opleiding ga je 
volgen? Veel opleidingen zijn alleen te volgen in het Engels. 
Dit zal na het volgen van het tweetalig vwo geen probleem 
zijn voor jou! Ook zul je voor de keuze komen te staan of je 
naar het buitenland wil gaan tijdens je studie, ook hier zal 
dan de drempel voor jou veel lager liggen. En als je nog een 
stap verder vooruitdenkt dan heb je je opleiding op de 
hogeschool of universiteit afgerond en is het tijd voor een 
baan. Tegenwoordig wil ieder bedrijf iemand hebben die 
perfect Engels spreekt, het is tenslotte de eerste wereldtaal. 
Ik spreek uit ervaring, ik werk al 6 jaar bij een transportbe
drijf in Duitsland en heb hier ook mijn opleiding als ‘freight 
forwarding and logistics services clerk (International)’ 
gevolgd. Er werd van tevoren een strenge selectie gehouden 
binnen het bedrijf voor wie wel en wie niet aangenomen 
zou worden voor de opleiding. Ik ben jaren later nog eens 
naar mijn baas gegaan met de vraag waarom ik was 
geselecteerd voor de opleiding. Haar antwoord was:  
‘Dat is toch vanzelfsprekend? Je Engels is perfect, zoiets 
missen wij binnen dit bedrijf’.



Kijk ook eens op onze website. Je vindt er heel
veel informatie, foto’s en filmpjes (kijk bij button groep 8) 
over het (tweetalig) vwo (atheneum en gymnasium),  
havo en vmbot.

www.eijkhagen.nl

We hebben 
nog meer 
in huis!

Tot ziens op 
Eijkhagen!



Eijkhagen 
Charlemagne College 
Eijkhagenlaan 31
6371 XA Landgraaf
Telefoon 045  531 56 56
info@charlemagnecollege.nl
tto@charlemagnecollege.nl
www.eijkhagen.nl

Agenda
wo 10 januari 2018 Kennismakingsmiddag (leerlingen)
do 11 januari 2018 Infoavond TTO (leerlingen en ouders)
ma 15 januari 2018 Algemene infoavond (ouders)
za 20 januari 2018 Open dag


