
 

 

 

 

 

 

 

 

Amsterdam/Den Haag, 20 april 2015 

 

 

Toekomst schoolvak Duits thema vierde Dag van de Duitse taal  
Meer dan 200 acties door het hele land aangekondigd 

Onderwijs en bedrijfsleven komen tijdens de vierde landelijke Dag van de 
Duitse taal op donderdag 23 april 2015 weer in actie om de taal van ons 
grootste buurland te promoten. Meer dan 200 scholen, universiteiten en 
bedrijven door het hele land hebben eigen activiteiten voor deze dag 
aangekondigd. Met hun acties willen ze benadrukken hoe belangrijk de Duitse 
taal voor Nederland is. 
 
Conferentie 
De Dag van de Duitse taal is een initiatief van de Actiegroep Duits, waarin het 
Duitsland Instituut Amsterdam (DIA), de Duits-Nederlandse Handelskamer 
(DNHK), het Goethe-Institut Niederlande en de Duitse Ambassade in Den Haag 
samenwerken. Op 23 april organiseren zij in Venlo samen met Fontys 
Hogeschool en EP-Nuffic een conferentie voor schoolleiders en andere 
onderwijsprofessionals met als thema ‘De toekomst van het vak Duits in de 
grensstreek – van PO tot HBO’. De burgemeesters van drie grenssteden zullen 
hier toelichten waarom zij kennis van de Duitse taal van groot belang achten 
voor de inwoners van hun gemeenten. Ook zullen experts uit verschillende 
onderwijssectoren manieren presenteren om het vak te versterken en in 
gesprek gaan over de ontwikkeling van een doorlopende leerlijn van 
basisonderwijs tot en met hbo. 
 
Onderzoek 
De Actiegroep Duits zal op 23 april in Venlo tevens de resultaten presenteren 
van een onderzoek naar de positie van het vak Duits dat zij dit voorjaar liet 
uitvoeren onder schoolleiders in het voortgezet onderwijs. Het onderzoek 
bevestigt het beeld dat vooral het vinden van geschikte, vakbekwame en 
bevoegde docenten Duits in toenemende mate een knelpunt vormt. Ook blijkt 
uit de resultaten dat de belangstelling voor het vak Duits onder leerlingen 
ondanks de inspanningen van de afgelopen jaren nog steeds licht dalend is. 
 
Muziekactie 
Voor de derde keer op rij is er rondom de Dag van de Duitse taal een 
muziekactie voor scholieren. Leerlingen in heel Nederland zullen op 23 april 
eigen interpretaties opnemen van het nummer ‘Auf uns’ van de Duitse zanger 
Andreas Bourani en deze op de Facebook-actiepagina ‘Mach mit!’ plaatsen. 
 
  



 

Verdere acties en evenementen 
Veel scholen, universiteiten en bedrijven hebben voor de Dag van de Duitse 
taal eigen acties opgezet. Zo organiseren de docenten Duits van diverse 
Achterhoekse scholen op initiatief van Regio Achterhoek voor de tweede keer 
de ‘Dag van de buurtaal’. Vijfhonderd Nederlandse en Duitse leerlingen nemen 
deel aan deze euregionale manifestatie in het Textilmuseum Bocholt.   
 
Op de website van de Actiegroep Duits, www.machmit.nl, is een actueel en 
alfabetisch overzicht op plaats te vinden van alle landelijke acties. 
 
Noot voor de redactie: 
De resultaten van het onderzoek naar de positie van het vak Duits worden op 
donderdag 23 april op www.machmit.nl gepubliceerd. Mocht u het rapport 
voor die tijd al willen inzien, stuurt u dan een e-mail naar 
k.d.hammerling@uva.nl 
 


