
  
Duits  
 
Over een aantal weken moet je aangeven welk profiel je in de bovenbouw gaat kiezen. Een moeilijke 
keuze. Vooral omdat het je vervolgopleiding na mavo, havo en vwo bepaalt. Maar heb je er al over 
nagedacht welke taal of talen je gaat kiezen? Zeker voor havo waar een moderne vreemde taal niet 
verplicht is kan het verstandig zijn om een taal erbij te kiezen. Bijvoorbeeld als je na de havo nog niet 
weet wat je wilt. Je kunt dan altijd nog door naar het vwo waar een moderne vreemde taal verplicht 
is. Daarnaast vergroot een moderne vreemde taal in je profiel later de kansen op de arbeidsmarkt.  
 
Waarom zou deze moderne vreemde taal nu Duits moeten zijn? Hieronder vind je een aantal 
redenen.   
 
Wist je dat Duits de meest gesproken moedertaal in de Europese Unie is? Circa twintig procent van de 
EU-burgers heeft Duits als moedertaal! Dat is één op de vijf EU-burgers. Dus of je nu op vakantie gaat 
of een internationale carrière nastreeft: het is handig om Duits te spreken!   
 
Wist je dat Duitsland onze belangrijkste handelspartner is? Maar liefst een kwart van al onze 
buitenlandse handel vindt plaats met Duitsland. Dat maakt onze export naar Duitsland groter dan die 
naar Groot-Brittannië en Frankrijk bij elkaar! Goede communicatie is belangrijk voor handelsrelaties 
en de taal van de buren spreken is dus van groot belang. Volgens Nederlandse ondernemers zou de 
export naar Duitsland nog kunnen toenemen wanneer we in Nederland beter Duits zouden spreken.   
 
Wist je dat je met Duits meer kansen op de Nederlandse arbeidsmarkt hebt? Iedereen spreekt Engels, 
maar met Duits heb je zeker binnen Europa een voorsprong. Niet alleen in de grensstreek en ook niet 
alleen in het toerisme en de horeca. Ook in de logistiek, de zorg, de techniek, de luchtvaart en zelfs in 
de culturele sector heb je grote voordelen met Duits.    
 
Wist je dat er in Nederland maar liefst rond de 3.400 Duits moederbedrijven zijn die op zoek zijn naar 
Nederlandse werknemers die goed Duits kunnen?   
 
Wist je dat je met Duits je arbeidsmarkt 6x vergroot? Met kennis van de Duitse taal en cultuur opent 
zich een enorme arbeidsmarkt in het buitenland. In ons directe buurland Duitsland, maar ook in 
Oostenrijk en Zwitserland. Meer dan 5.000 Nederlandse bedrijven hebben bijvoorbeeld 
dochterbedrijven in Duitsland waar Duits-sprekende Nederlanders gewild zijn.    
 
Wist je dat het voor Nederlanders heel gemakkelijk is om Duits te leren? De Duitse en Nederlandse 
taal lijken erg op elkaar. Aan het begin moet je een beetje aan de uitspraak letten en de naamvallen 
kunnen soms lastig zijn. Veel woorden, zinsconstructies en zelfs uitdrukkingen zijn echter hetzelfde. 
Dit komt doordat het Duits en Nederlands uit dezelfde Germaanse taal voortkomen. Nederlanders 
bereiken al na relatief korte tijd een hoog taalvaardigheidsniveau in het Duits. Daar kun je al snel wat 
mee!   
 
Wist je dat Duitsland zeer innovatief is? Dat betekent het volgende. Duitsland investeert veel geld in 
innovatie en wetenschap. Met zijn uitgaven voor onderzoek en ontwikkeling staat het land 
wereldwijd op de derde plaats. In 2018 werd 15 procent van alle patenten wereldwijd in Duitsland 
aangevraagd, waarvan de meerderheid in de transportsector. Ook voor leerlingen met interesse in 
techniek of (natuur)wetenschap is Duits dus een goede keuze. De airbag, de MP3-techniek en 
voetbalschoenen met schroefnoppen: het zijn allemaal Duitse uitvindingen.   
 
7 redenen ‘Waarom Duits?’ Bron: https://machmit.nl/daarom-duits      
 



 
Nu vraag je je natuurlijk af wat het vak Duits gaat inhouden in de bovenbouw.   
Op mavo krijg je in de bovenbouw drie uur Duits per week. Dat geldt ook voor de havo, waarbij wel 
vermeld moet worden dat je in mavo 4 en in havo 5 vier lesuren per week krijgt.   
In de bovenbouw ga je verder met de vaardigheden die je ook al in de onderbouw geleerd hebt. 
Denk hierbij aan leesvaardigheid, kijk-/luistervaardigheid, spreekvaardigheid, maar ook 
schrijfvaardigheid. Voor de schrijfvaardigheid ga je verder met de grammatica. Daar komt niet heel 
veel nieuws meer bij. De basis heb je in de onderbouw geleerd. In de bovenbouw ga je er alleen maar 
verder meer mee oefenen, zodat je voor de schrijfvaardigheid een goede brief kunt opschrijven. In 
het eindexamenjaar is één van de examenonderdelen namelijk het schrijven van een brief.   
Bij Duits is het zo dat je vanaf het eerste jaar dat je Duits krijgt al met de verschillende vaardigheden 
in aanraking komt. Dat betekent dat je cijfer reeds een goede afspiegeling is voor je cijfer in de 
bovenbouw. Voor alle moderne vreemde talen geldt dat je Centraal Eindexamen (CE) cijfer voor 50% 
uit leesvaardigheid bestaat. De andere 50% bestaat uit schrijfvaardigheid, spreekvaardigheid en kijk-
/luistervaardigheid. Bij Duits geeft je eindcijfer goed weer hoe je in de bovenbouw naar alle 
waarschijnlijkheid zult scoren. Dit aangezien de leestoetsen in de onderbouw al zwaarder tellen dan 
de andere toetsen. Dat heeft alles te maken met je eindexamen. Jouw cijfer geeft al een goed beeld 
van hoe je in de bovenbouw naar alle waarschijnlijkheid zult gaan scoren. Je komt dus niet voor 
onaangename verrassingen te staan én dat moet een fijn en zeker gevoel geven!   
 
Tschüs   
 
Bis nächstes Jahr  
 
Bij vragen kun je contact opnemen met: o.dejong@veluwseonderwijsgroep.nl  
 


