
 

  
 
  

  

  

 

 

 
  

    

 
  

Den Haag, 12 april 2018  

Thema is ‘Duits in het beroepsleven’ 

Persuitnodiging voor de Dag van de 

Duitse taal op dinsdag 17 april 2018 
Scholen, organisaties en bedrijven in heel Nederland vieren dinsdag 17 april 2018 de Dag van de 

Duitse taal. De Actiegroep Duits organiseert deze dag om aandacht te vragen voor het belang van 

de Duitse taal voor Nederland. Het thema van dit jaar is ‘Duits in het beroepsleven’ en wordt met 

verschillende activiteiten in de spotlight gezet. 

 

U bent van harte uitgenodigd om bij onderstaande evenementen aanwezig te zijn:  

 

Opening Dag van de Duitse taal 2018 

Van 9.30 uur tot 12.30 uur op het Deltion College in Zwolle 

De dag wordt geopend door Synke Hotje van de Actiegroep Duits en Herman Zwakenberg van het 

Deltion College Zwolle. Taalassistenten van de Mach-mit-Mobil geven vervolgens gastcolleges over 

Landeskunde en Technik & Innovation. Daarnaast doen de schoolklassen mee aan de landelijke 

Mach-mit-quiz over ‘Duits in het beroepsleven’. 

 

Livestream: Scholieren vragen, experts antwoorden 

Om 9.30 uur vanuit Dordrecht en om 13.30 uur vanuit Oud-Beijerland 

Leerlingen en studenten van de CSG Willem van Oranje in Oud-Beijerland en het Da Vinci College 

in Dordrecht gaan via een live videoverbinding tweemaal in gesprek met succesvolle Nederlandse 

ondernemers met Duitslandervaring (o.a. ING en Tony’s Chocolonely). Deze livestreams vinden 

plaats om 9.30 uur en om 13.30 uur en zijn te volgen via Facebook.com/ActiegroepDuits en 

www.machmit.nl. De ondernemers zijn op dat moment in Utrecht bij elkaar voor het 

ondernemersevenement Duitslanddag. 

 

Livestream: presentatie resultaten ondernemersenquete ‘Duits in het bedrijfsleven’ 

Om 11.00 uur vanuit De Fabrique in Utrecht 

Op de Duitslanddag presenteert de Duits-Nederlandse Handelskamer de resultaten van een 

ondernemersenquête over het belang van de Duitse taal voor het Nederlandse bedrijfsleven. Deze 

werd uitgevoerd door de Duits-Nederlandse Handelskamer in samenwerking met evofenedex en 

VNO-NCW. De livestream is vanaf 11 uur te volgen via Facebook.com/ActiegroepDuits en 

www.machmit.nl  

 

Introductie lesmethode ‘Hallo Deutschland’ op basisscholen in grensregio  

Om 11.00 uur in Bad Nieuweschans en om 13.00 uur in Bellingwolde  
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Daan van Hassel en Jeroen Rutten (studenten Duitse taal en cultuur) geven op OBS Houwingaham 

in Bad Nieuweschans en CBS De Wegwijzer, basisscholen in de grensstreek, een gastles met de 

titel ‘Hallo Deutschland’. ‘Hallo Deutschland’ is een nieuwe lesmethode van het Duitsland Instituut 

Amsterdam i.s.m. Nuffic, speciaal ontwikkeld voor leerkrachten en hun leerlingen in het 

basisonderwijs. Aan de hand van een Duitstalig filmpje over onderwerpen zoals ‘Typisch Deutsch?’ 

en ‘Kinderbücher’ werken de scholieren aan verschillende begrips- en discussievragen. Aansluitend 

spelen de leerlingen de ‘Deutschlandquiz für Grundschulen’.  

 

Sprachstammtisch Spezial  

Om 16.00 uur in Amsterdam 

De afdeling Duitslandstudies aan de UvA organiseert om 16 uur een speciale editie van de 

tweewekelijkse ‘Sprachstammtisch’. Iedereen die graag Duits spreekt is welkom in het CREA Café 

in Amsterdam, en kan genieten van typisch Duitse snacks. Meer informatie op Facebook. 

 

Boekpresentatie ‘Duitse cultuur in transnationaal perspectief’  

Om 17.00 uur in Amsterdam  

In SPUI25 organiseert het Duitsland Instituut Amsterdam (DIA) een bijeenkomst over de 

wisselwerking tussen de Duitse cultuur en andere culturen. Aan de hand van recent verschenen 

boeken belichten onderzoekers van het DIA en de UvA de rol die bemiddelaars daarbij spelen. 

Nicole Colin en Joachim Umlauf spreken over het Mittler-concept, Britta Bendieck over Armando 

tussen Amersfoort en Berlijn en Hanco Jürgens over het belang van de Mittler in de Nederlands-

Duitse politieke, economische en culturele relaties.  

 

Lezing en interview ‘Sungs Laden’ 

Om 17 uur in Den Haag 

De Duitse ambassade organiseert een lezing met de Duitse schrijfster Karin Kalisa. Zij zal voorlezen 

uit haar roman ‘Sungs Laden’. In het utopische verhaal verandert de trendy Berlijnse wijk Prenzlauer 

Berg vanuit de kruidenierswinkel van Sung in een deelgemeente van Vietnam. Na afloop van de 

lezing gaat de auteur in gesprek met Thomas Walter, cultuurmedewerker van de ambassade.  

 

Quiz ‘Duits in het beroepsleven’  

Vanaf 8.00 uur op machmit.nl/quiz 

Schoolklassen kunnen tijdens de Dag van de Duitse taal meedoen aan een interactieve webquiz die 

dit jaar in het teken staat van ‘Duits in het beroepsleven’ (vrij toegankelijk via www.machmit.nl/quiz). 

De beste klas van Nederland wordt om 18 uur via Facebook bekend gemaakt en wint een Duits 

etentje. 

 

Daarnaast organiseren scholen tijdens de Dag van de Duitse taal allerlei eigen acties om het belang 

van de Duitse taal onder de aandacht te brengen. Van Duitse karaoke, gastsprekers uit het 

bedrijfsleven tot speciale lessen over Duitse uitvindingen en voetbal. De Actiegroep Duits 

ondersteunt deze activiteiten met Mach-mit-pakketten die met gadgets, inspirerend 

onderwijsmateriaal en vrolijke feestartikelen gevuld zijn en voorafgaand aan de Dag van de Duitse 

taal verstrekt werden.  

 

[Noot voor de redactie] 

Over de Dag van de Duitse Taal 

Met de Dag van de Duitse taal benadrukt de Actiegroep Duits, hoe belangrijk een goede talenkennis 

Duits is voor de economische, politieke en culturele relaties met Duitsland. De Actiegroep Duits is 
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een samenwerking tussen de Duitse Ambassade in Den Haag, de Duits-Nederlandse Handelskamer 

(DNHK), het Duitsland Instituut Amsterdam (DIA), het Goethe-Institut Niederlande en Nuffic. Met de 

publiciteitscampagne ‘Mach mit!’ wil de Actiegroep Duits het bewustzijn over het belang van de 

Duitse taal vergroten en organiseert naast de Dag van de Duitse taal ook activiteiten zoals de Mach-

mit-Mobil en de verkiezingen tot Docent Duits van het jaar.  

 

Als u bij één van bovengenoemde activiteiten aanwezig wilt zijn, neemt u contact op met de 

Actiegroep Duits. 

 

Contacten voor de pers:  

Duits-Nederlandse Handelskamer, Judith de Bruijn, 070 3114 130 

Duitsland Instituut Amsterdam, Denise Gehla, 020 525 3698 

 

www.machmit.nl/dag-van-de-duitse-taal/onze-landelijke-acties 

 

De Actiegroep Duits is een initiatief dat zich ten doel stelt de positie van de Duitse taal in het Nederlandse onderwijs te 

versterken. Hierin werken samen: het Goethe-Institut Niederlande, de Duits-Nederlandse Handelskamer (DNHK), het 

Duitsland Instituut Amsterdam (DIA), de Duitse ambassade in Den Haag en Nuffic. 

 

 

  

  Judith de Bruijn 

Public Relations 

+31 (0)70 3114 130 

  

  

Duits-Nederlandse Handelskamer 

Nassauplein 30 

2585 EC Den Haag 

070 3114100 

 

Goethe-Institut Niederlande 

Herengracht 470 

1017 CA Amsterdam 

020 5312900 

  

Westersingel 9 

3014 GM Rotterdam 

010 2092092 
 

Duitsland Instituut Amsterdam 

Oude Hoogstraat 24 

1012 CE Amsterdam 

020 5253690 

 

Ambassade van Duitsland 

Groot Hertoginnelaan 18-20 

2517 EG Den Haag 

070 3420600 

 

Nuffic 

Kortenaerkade 11 

2518 AX Den Haag 

070 4260260 

 

www.actiegroepduits.nl 

www.machmit.nl 
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