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1. Engels is niet voldoende

Natuurlijk is kennis van de Engelse  
taal essentieel, maar: ‘Englisch ist ein 
Muss, Deutsch ist ein Plus.’ Uit een  
enquête onder bedrijven die actief zijn 
in Duitsland bleek dat 86 procent van  
de ondernemers goede kennis van de 
Duitse taal noodzakelijk vindt voor  
zakelijke contacten in Duitsland.  
Daarnaast geeft kennis van de Duitse 
taal inzicht in de Duitse cultuur en  
omgangsvormen. Broodnodig voor  
zo’n belangrijke handelsrelatie als  
die tussen Nederland en Duitsland.

2. Beter nu dan later

Sinds de jaren ’90 is het aantal scho-
lieren en studenten dat Duits leert 
en studeert met ongeveer een derde 
gedaald. Tegelijkertijd heeft het  
Goethe-Institut, het Duitse cultuur- 
instituut, in Nederland het aantal  
aanmeldingen voor taalcursussen  
Duits zien verdubbelen. Meestal gaat 
het daarbij om mensen die Duits in  
hun werk nodig hebben. Zij komen  
er helaas pas op latere leeftijd achter  
dat Duits belangrijker is dan ze op  
de middelbare school dachten.



3. Duits is makkelijk

Duits is voor Nederlanders geen moei-
lijke taal. Beide talen komen voort uit 
dezelfde Germaanse taal. Nog altijd  
is de verwantschap overduidelijk.  
Duitsers en Nederlanders kunnen  
elkaar vaak zelfs begrijpen als ieder  
in zijn eigen taal spreekt. Nederlanders 
bereiken al snel een hoog taalvaardig-
heidsniveau in het Duits.

4. Meer kansen met Duits

Goede kennis van de Duitse taal geeft 
uw kind meer kansen op de arbeids-
markt. Iedereen spreekt Engels, maar 
wie ook Duits kan, heeft een voor-
sprong. In tal van beroepen in heel  
Nederland speelt de Duitse taal een 
grote rol. Niet alleen in de toeristische 
sector en de horeca, maar ook in de 
logistiek, geneeskunde, machinebouw, 
automobieltechniek, luchtvaart en  
in de culturele sector heb je grote  
voordelen met Duits. Zo zijn er in  
Nederland circa 3.400 Duitse dochter-
bedrijven gevestigd, die werknemers 
met kennis van de Duitse taal goed  
kunnen gebruiken.



5. Duits opent de deuren  
naar de Duitse arbeidsmarkt

Met kennis van de Duitse taal en cultuur 
opent zich een enorme arbeidsmarkt  
in ons buurland, maar ook in andere 
Duitstalige landen, zoals Zwitserland  
en Oostenrijk. Meer dan 5.000 Neder-
landse bedrijven hebben bijvoorbeeld 
dochterbedrijven in Duitsland. In de 
Nederlands-Duitse grensregio zijn  
de kansen op een baan veel groter  
wanneer je ook over de grens kunt  
kijken. In veel sectoren is de werkloos-
heid aan de Duitse kant van de grens 
veel lager dan aan de Nederlandse  
kant. Zo is er in Duitsland bijvoorbeeld  
dringend behoefte aan crècheleidsters.

6. Duits is de meest gesproken 
moedertaal in de EU

Rond de 100 miljoen inwoners van de 
Europese Unie (EU) hebben Duits als 
moedertaal. Daarmee is Duits de meest 
gesproken taal in de EU. Behalve in 
Duitsland wordt er ook Duits gesproken 
in Oostenrijk, Zwitserland, Luxemburg 
en Liechtenstein. Ook in delen van België 
en Italië komt Duits als moedertaal voor. 
Handig dus voor op vakantie en voor 
mensen met internationale ambities. 
Duits is bovendien een populaire tweede 
taal, bijvoorbeeld in Oost-Europa.



7. Handelspartner Duitsland

Duitsland is de grootste economie  
van de Europese Unie en verreweg 
de belangrijkste handelspartner van 
Nederland. Het handelsvolume tussen 
onze landen bedroeg in 2012 maar 
liefst 157,6 miljard euro. De Nederlandse 
export naar Duitsland is groter dan die 
naar Groot-Brittannië en Frankrijk bij 
elkaar. Alleen al onze export naar de 
deelstaat Noordrijn-Westfalen is zes 
keer zo groot als die naar China. Een 
kwart van al het geld dat Nederland  
met export verdient, komt voort uit de 
handel met Duitsland. Volgens enquêtes 
onder ondernemers zou het export-
volume nog kunnen toenemen als men  
in Nederland beter Duits zou spreken.

8. Buurland Duitsland

Duitsland is ons grootste buurland  
en de banden zijn hecht. Zowel op 
economisch en politiek als op cultureel 
gebied zijn wij vervlochten. Op econo-
misch gebied zijn alleen de banden tus-
sen de VS en Canada wereldwijd sterker! 
Bovendien studeren er momenteel zo’n 
22.000 Duitse studenten aan Neder-
landse universiteiten en hogescholen. 
En per jaar emigreren er zo’n 4.500 
Nederlanders naar Duitsland. Duitsland 
is hiermee de populairste emigratiebe-
stemming.



9. Veelzijdig en voordelig:  
studeren in Duitsland

Niet alleen op de arbeidsmarkt heeft 
Duitsland veel te bieden. Er is een 
netwerk van meer dan 350 onderzoeks-
instellingen met een breed aanbod aan 
vakken en studierichtingen. Er zijn meer 
dan 16.000 opleidingen, waaronder 
ook studies die in Nederland helemaal 
niet bestaan. Daarnaast is studeren in 
Duitsland ook financieel aantrekkelijk. 
Studenten betalen geen collegegeld, 
de kosten voor levensonderhoud zijn 
vaak laag en Nederlandse studenten 
kunnen hun studiefinanciering gewoon 
meenemen.

10. Duitsland Innovatieland

Duitsland investeert veel in innovatie 
en wetenschap. Met zijn uitgaven voor 
onderzoek en ontwikkeling staat het  
land wereldwijd op de derde plaats.  
In 2011 werd 13,6 procent van alle  
patenten wereldwijd in Duitsland  
aangevraagd. Ook voor leerlingen met 
interesse in techniek of (natuur)weten-
schap is Duits dus een goede keuze.

De Actiegroep Duits maakt zich sterk voor de Duitse taal in Nederland. Met de campagne  
‘Mach mit!’- ‘Doe mee!’ willen de Duitse Ambassade in Den Haag, het Duitsland Instituut Amsterdam,  
de Nederlands-Duitse Handelskamer en het Goethe-Institut Niederlande het bewustzijn voor het belang  
van de Duitse taal voor Nederland vergroten. Kijk op de website van de Actiegroep Duits, www.machmit.nl, 
voor meer informatie over onze projecten en over het belang van Duits.


