Duits
1) Hoeveel uur wordt het vak gegeven in de bovenbouw (klas 4-5-6)? Havo/Vwo?
3 uur
2) Hoe wordt het vak afgesloten? Alleen Schoolexamens, ook CE? Mondelinge en/of schriftelijke
toetsen, practica?
SE: Spreekvaardigheid, Schrijfvaardigheid, Luistervaardigheid, CE Leesvaardigheid
mogelijkheid tot certificering Goethe Certificaat C1 (ook B2)
3) Hoeveel toetsen/projecten en wat voor soort toetsen zijn er per jaar?
PTA toetsen: Literatuur en literaire stromingen: wordt in (T)Havo 4 respectievelijk (T)VWO 5
afgesloten.
Volgende toetsen worden gegeven: Spreekvaardigheid(Project), Luistervaardigheid, Idioom en
Grammatica Toets, Leesvaardigheid en Schrijfvaardigheid.
4) Welke thema’s komen aan bod?
Literatuur: 6 literaire stromingen en literaire teksten
Landeskunde: Cultuur, Geschiedenis, Politiek en algemeen maatschappelijke thema’s
Grammatica: de leerstof van de onderbouw wordt herhaald, verdiept en verder opgebouwd
algemene thema's: relaties, Reizen, Sport & Cultuur, Studie en Beroep maar ook andere actuele
onderwerpen.
Examentrainingen met betrekking tot alle vaardigheden.
5) Welke vaardigheden komen aan bod?
Naast de eerder genoemde vaardigheden Spreken, Lezen, Luisteren en Schrijven wordt aandacht
besteed aan persoonlijke ontwikkeling, kennisontwikkeling en maatschappelijke ontwikkeling
(burgerschap).
Leerlingen leren:
- probleemoplossend denken
- creatief denken
- kritisch denken
- samenwerken
- informatievaardigheden
- digitale geletterdheid
- zelfregulering

6) Hoeveel huiswerk wordt er gegeven?
gemiddeld: 1,5 uur per week
7) Waar moet je goed in zijn als je het vak wilt kiezen?
- interesse in de Duitse taal, cultuur en literatuur
- graag willen communiceren
8) Wat zijn de valkuilen, waar struikelen de meeste leerlingen over?
Valkuil: Duits lijkt op Nederlands
9) Wat is de toegevoegde waarde van het vak voor de leerling?
- De taal is vooral leuk en interessant
- Duits leren gaat niet alleen over het leren van nieuwe woorden, maar ook over het ontdekken van de

geschiedenis van de taal en het begrijpen hoe verschillende dialecten samenkwamen om modern
Duits te ontwikkelen. Duits stamt bijvoorbeeld af van een groep van verschillende dialecten die
gesproken worden in Noord-Europa. Oude dialecten hebben weer een eigen geschiedenis. Ze zijn
bijvoorbeeld gebruikt in de originele transcripties van de oude boeddhistische teksten.
- Duits is de meest gesproken moedertaal in de EU.
- Studeren in Duitsland is veelzijdiger en goedkoper. Het aanbod aan studierichtingen is groter.
- Er is een breed aanbod op de nationale en internationale beroepenmarkt; Duitsland is onze
belangrijkste handelspartner.
- Duitsland is innovatief; met zijn uitgaven voor ontwikkeling en onderzoek staat Duitsland wereldwijd
op plaats 3.

10) Voor welke studies en beroepen is het vak nuttig/verplicht?
Expertise op het gebied van de Duitse taal en cultuur is van grote waarde in diverse sectoren en de
mogelijke beroepen zijn heel uiteenlopend, in binnen- en buitenland.
- De studie International Business and Languages (IBL) combineert bijvoorbeeld economie en talen.
- European Studies; accent ligt op Europa. Je krijgt vakken zoals de geschiedenis van Europa en de
politieke relaties binnen de Europese Unie.
Dit is maar een kleine greep uit de collectie.
Hieronder enkele voorbeelden van functies waarin afgestudeerden terecht zijn gekomen:
- Coach, trainer of adviseur op het gebied van (culturele) bijscholing bij diverse overheidsinstellingen
en organisaties.
- Marketing- en salesmanager, projectleider, consultant of communicatiemedewerker in de particuliere
sector. Bijvoorbeeld bij (internationale) bedrijven of overheidsinstanties die zich op de Duitse markt of
vanuit de Duitstalige landen op een internationale markt richten.
- Vertaler bij een vertaalbureau of communicatieadviseur voor o.a. (internationale) bedrijven en
overheidsinstanties zoals instellingen van de Europese Unie.
- Redacteur, communicatiemedewerker, vertaler of correspondent buitenland, bijvoorbeeld in de
media of bij een uitgeverij.
- Onderzoeker aan een universiteit of bijvoorbeeld bij een vakbond of consultancybureau.
- Verschillende managementfuncties bij non-profitorganisaties en culturele instellingen.
- Medewerker bij de ambassade van of in bijvoorbeeld Zwitserland, Oostenrijk of Duitsland.
- Medewerker in de toeristische branche in het binnen- en buitenland.
- Docent Duits in het voortgezet onderwijs of adviseur voor tweede- en vreemde taalonderwijs.

11) Extra informatie.
- Leerlingen in de bovenbouw kunnen in het vak excelleren als zij het Goethe Certificaat op C1 niveau
halen.
- Samenwerking met Nuffic: leerlingen kunnen solliciteren op de deelname aan het Prämienprogramm
(leren in het buitenland )
- geselecteerde leerlingen nemen deel aan de Duits olympiade
- geselecteerde leerlingen nemen deel aan een vertaalwedstrijd

