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Voorwoord

Voor mbo’ers die verder durven te kijken dan de eigen grenzen ligt de wereld letterlijk aan hun 
voeten. 

Duitsland neemt in die wereld een unieke plaats in: het is verreweg onze belangrijkste 
handelspartner. Voor een succesvolle start op de arbeidsmarkt is kennis van de Duitse cultuur 
en taal bijna essentieel. Duitse bedrijven vinden dat belangrijk en vragen er om. Het mbo vindt 
het, vanuit de verantwoordelijkheid op te leiden voor de vraag op de arbeidsmarkt, haar taak 
mbo’ers die basis te bieden. En zoals het hoort bij een onderwijssector die vernieuwing en 
inspelen op de vraag van de regionale arbeidsmarkt als dagelijkse kost beschouwt, zoeken we 
dan naar mogelijkheden. Want of we het nu logisch vinden of niet: de Duitse taal en cultuur 
behoort in het mbo nog steeds niet tot de standaard van elke opleiding. Het mbo biedt 
studenten moderne vreemde talen aan in de context van het beroep waarvoor ze leren. De 
oplossing ligt in het keuzedeel. 

Veertien roc’s hebben zich actief ingezet als partner voor het ontwikkelen van de nu 
voorliggende keuzedelen Duits in de beroepscontext en het bijbehorende servicedocument. 
Dit voorjaar heeft het bedrijfsleven zich als actief lobbyist voor Duits als vast onderdeel van elke 
mbo-opleiding gepresenteerd. Die betrokkenheid is belangrijk. Mbo en bedrijfsleven bewijzen 
hier samen hoe onlosmakelijk ze met elkaar verbonden zijn en hoe belangrijk hun samenwerking 
is. En hoe grenzeloos deze samenwerking ook kan zijn.  

Jan van Zijl
voorzitter MBO Raad
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Verantwoording

Dit boekje is geschreven voor de deelnemers aan de conferentie Duits in het mbo op 27 
november 2015. Het is een tussenstand. Het initiatief Duits in het mbo is nog lang niet klaar 
met het werk. In deze uitgave laten we zien hoever we zijn. Veel van de producten die we voor 
ogen hebben zijn nog niet af, veel ambities moeten in de komende tijd nog waargemaakt 
worden. Maar we hebben met elkaar al heel veel bereikt. In dit boekje kunt u lezen wat er al 
is gerealiseerd en in het slothoofdstuk, “Duits in het mbo: eine Baustelle” ontvouwen we de 
plannen voor de nabije toekomst.

Duits in het mbo is een initiatief van docenten. In 2012 bestond de werkgroep uit slechts 
enkele vasthoudende mensen. Sindsdien is het netwerk gegroeid: docenten van 14 roc’s zijn 
actief betrokken bij de werkgroep en geven hun kennis en enthousiasme door aan de collega’s 
in hun school. Ook de bestuurders van het mbo zetten er hun schouders onder. Sinds 13 
november jongstleden hebben we een stuurgroep, die de belangen van Duits in het mbo in de 
beleidsgremia zal behartigen. 

De auteurs van de belangrijkste hoofdstukken dienen hier vermeld te worden. Marieke Bolk en 
Joyce van Berlo zijn de auteurs van hoofdstuk 3: “Van algemeen geformuleerde keuzedelen 
Duits naar de beroepscontext”. Ook hebben zij de regie gevoerd over de 21 uitwerkingen voor 
belangrijke beroepen die zijn opgesteld. Die komen binnenkort digitaal beschikbaar. Bij deze 
inkleuring van de keuzedelen Duits naar beroepen hebben ze gebruik gemaakt van de kennis 
van talrijke docenten. De hoofdstukken 4, 5 en 6, waarin de onderwijskundige visie wordt 
ontvouwd, zijn geschreven door Marianne Driessen. Ze heeft haar visie voortdurend getoetst aan 
de opvattingen van de docenten in onze werkgroep. Het is dus onze gemeenschappelijke visie 
geworden. 

Duits in het mbo heeft haar oorsprong in de grensstreek. Het netwerk de Ler(n)ende 
Euregio, waarin 10 roc’s en 34 Duitse scholen van beroepsonderwijs in de Euregio Rijn-Waal 
samenwerken, heeft vanaf het begin onderdak geboden aan het initiatief. De financiële en 
organisatorische ondersteuning van de Ler(n)ende Euregio was in de eerste jaren van essentieel 
belang. Later kregen we daarnaast de steun van de Ministeries van Onderwijs en Economische 
zaken. Vooral deze laatste heeft een aanzienlijke financiële bijdrage geleverd. 

Talloze docenten hebben bijgedragen aan het succes van Duits in het mbo. Ik wil hier in het 
bijzonder de mensen bedanken die aan de wieg stonden van Duits in het mbo en nog steeds 
hun bijdrage leveren: Kees van Eunen, Kerstin Hämmerling, Carin Banning en Han Verschuur. 
Ik verheug me op de conferentie op 27 november. Ik weet al dat het heel druk wordt.

Lambert Teerling
onafhankelijk adviseur voor beroepsopleidingen
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1. Het ontstaan van het initiatief Duits in het mbo: 
 verontrustende signalen in 2012

Het ontstaan van het initiatief Duits in het mbo: verontrustende signalen in 2012

Het netwerk “de ler(n)ende Euregio” - een samenwerkingsverband van Nederlandse en Duitse 
scholen voor Middelbaar beroepsonderwijs in de Euregio Rijn Waal - ontving in 2012 signalen 
van verontruste bedrijven en docenten dat het voortbestaan van het onderwijs in de Duitse 
taal binnen het Nederlandse mbo ernstig wordt bedreigd. Deskundigen uit de praktijk gaven 
te kennen dat reeds enkele jaren een trend waarneembaar is waarbij eisen ten aanzien van 
de beheersing van Duits in kwalificatiedossiers worden gereduceerd: zowel in kwalitatieve als 
kwantitatieve zin. Het instellen van generieke eisen voor Engels op niveau 4 als onderdeel van 
een algehele dominantie van het Engels worden vaak genoemd als oorzaak van een versnelling 
van deze trend.  

Volgens veel docenten komt Duits daardoor in de verdrukking en wordt het onderdeel in de 
zogenaamde vrije ruimte veel minder aangeboden en gekozen. Het leek erop dat het onderwijs 
in het Duits onbedoeld het slachtoffer wordt van wijzigingen in de wet- en regelgeving. Dit zou 
een zeer ernstige ontwikkeling zijn. Om de ernst van de situatie in kaart te brengen werd op 21 
september 2012 een conferentie rond dit onderwerp georganiseerd.

Bij deze conferentie werkte de Lerende Euregio – evenals bij navolgende initiatieven - nauw 
samen met de landelijke werkgroep Duits: “Mach mit!”1.

In de aankondiging voor de conferentie werd gesteld: “Kennis van de Duitse taal en cultuur is 
van groot belang voor de vakmensen die we opleiden in het middelbaar beroepsonderwijs. Die 
waarheid dringt bij velen nog steeds onvoldoende door. Want ondanks het feit dat iedereen 
weet dat onze welvaart sterk afhankelijk is van de economische band met Duitsland, dreigt 
het onderwijs in de Duitse taal in het mbo verder gemarginaliseerd te worden. Vanuit het 
bedrijfsleven komen steeds duidelijker signalen dat deze ontwikkeling moet worden gekeerd. In 
de grensstreek groeit gelukkig het bewustzijn dat jongeren tijdens hun vakopleiding in contact 
moeten worden gebracht met onze grootste handelspartner: daar is de betekenis van deze 
economische band immers elke dag zichtbaar. Maar er is veel meer nodig om het onderwijs in de 
Duitse taal en cultuur binnen het mbo de plaats te geven die het verdient.”

1 Macht mit! is een initiatief dat zich ten doel stelt de positie van de Duitse taal in Nederland te versterken. Hierin werken samen: de Duitse   
 Ambassade Den Haag, de Duits-Nederlandse Handelskamer, het Duitsland Instituut Amsterdam en het Goethe-Institut Niederlande
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September 2012. Lerende euregio organiseert conferentie in Kleef: “Versterk het onderwijs in de   
Duitse taal en cultuur in het mbo”

De opkomst was verrassend groot meer: dan 100 mensen nemen deel; 
voornamelijk docenten Duits en managers uit het mbo. Aan het eind van de conferentie werd 
een werkgroep geformeerd die de problematiek in kaart gaat brengen. 

Drie vragen staan op de voorgrond:

 a. Wat is het belang van Duits voor het mbo?
 b. Klopt het inderdaad dat het steeds slechter gaat met de positie van het vak?
 c. Zo ja, wat gaan we daar aan doen?
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 Bron CBS

a. Het belang van Duits voor het mbo: de economische factor

De eerste statistiek laat overtuigend zien dat de ons omringende landen de levensader zijn voor 
onze op export gerichte economie. Duitsland is voor ons verreweg het belangrijkste. Bijna een 
kwart van onze export gaat in 2011 naar Duitsland. Daarna volgen op grote afstand de andere 
ons omringende landen. Kijken we naar de importstroom naar Nederland dan is weer Duitsland 
verreweg onze belangrijkste handelsrelatie.

 

Duitsland als Handelspartner
  

Totale export van 
Nederland in 2014 
433,4 mld. euro
 
24,1 procent naar 
Duitsland

Totale import van 
Nederland in 2014  
433,4 mld. euro
 
16,4 procent uit 
Duitsland

62,7

37,0
35,4

Duitsland België

104,5

47,5

Frankrijk VK

35,5 36,8

Export Nederland 2014 in mld. euro

Duitsland België

62,7

37,0

China VK

35,4
25,4

Import Nederland 2014 in mld. euro
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Maar is Nederland voor Duitsland ook zo belangrijk? 

Handelspartners van Duitsland
  
 Totale import van Duitsland in 2014 910,14 mld euro
 9,6 procent uit Nederland

 Bron SBD 

Jazeker: Nederland is de derde handelspartner van Duitsland wereldwijd. Deze statistieken 
illustreren de enorme verwevenheid van de beide economieën. Maar laten we eens nader 
inzoomen en kijken hoe het staat met de relatie tussen Nederland en Noord Rijn Westfalen: de 
deelstaat waarmee we een groot deel van onze grens delen. Beide landen zijn zeer vergelijkbaar 
qua inwoneraantal en economische prestaties.

 Bron SBD, CBS - cijfers 2014

Noordrijn-Westfalen (NRW)

NL NRW

Grootte
Inwoners
Bevolkingsdichtheid
BBP
Economische Groei
Werkloosheid
Inflatie

41.500 km2

16,83 mln.
405 per km2

797 mld. €
0,9%
7,0%
-0,15%

34.088 km2

17,64 mln.
517 per km2

625 mld. €
1,3%
7,7%
0,9%

Nederland China

87,8
79,8

Frankrijk Italië

66,7

48,5

Import Duitsland 2014 in mld. euro
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 Bron SBD, CBS - cijfers 2015 

Hier is de verwevenheid nog groter dan bij een vergelijking van de beide nationale staten. 
Ongeveer een derde van onze uitvoer naar Duitsland gaat naar Noord Rijn Westfalen. Dat is ruim 
zes maal zoveel als onze export naar China. Confrontatie met de werkelijkheid aan de hand van 
harde cijfers ontlokt aan beleidsmakers en managers aan wie we deze gegevens presenteren 
steeds weer dezelfde reactie: We weten het eigenlijk wel, maar realiseren ons te weinig hoe 
fundamenteel belangrijk deze relatie is. Waarom doen we hier dan zo weinig mee?

Het is niet toevallig dat dit initiatief ontstaat in de grensregio. Daar is het meest zichtbaar 
hoe belangrijk de economische relatie met Duitsland is. Veel Nederlandse MKB bedrijven 
genereren hier een deel van hun omzet aan de andere kant van de grens. De detailhandel in de 
Nederlandse grenssteden is sterk gericht op het bedienen van Duitse klanten. Een inventarisatie 
van Duits-Nederlandse Handelskamer (DNHK) laat echter zien dat het belang nationaal is. 
Vestigingen van Duitse bedrijven zijn vooral te vinden in de Randstad. De maakindustrie 
in heel Nederland is voor een belangrijk deel afhankelijk van de toelevering van de Duitse 
automobielindustrie. De toeristenindustrie in de kuststreek draait voor een belangrijk deel op 
Duitse gasten.

Duits vooral belangrijk in het mbo
Maar moeten onze vakmensen daarom ook de Duitse taal beheersen? Engels is immers de 
gemeenschappelijke taal voor de globale economie? Onderzoek dat in 2012 werd uitgevoerd 
door de Duits Nederlandse Handelskamer en exportvereniging Fenedex leert anders. 

Handelspartner Noordrijn-Westfalen

Import NRW uit Nederland

Export NRW naar Nederland

Ter vergelijking:
Export Nederland naar China (2013)

37,4 mld. euro

19,4 mld. euro

7,7 mld. euro



Ja (87%)

Nee (10,9%)

Geen mening (2,1%)

Ja (7,7%)

Nee (87,1%)

Geen mening (5,2%)

Ja (66,3%)

Nee (29,5%)

Geen mening (4,2%)
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Duitse Taal

Zouden Nederlandse 
bedrijven meer omzet in 
Duitsland kunnen behalen 
wanneer zij de Duitse 
taal (nog) beter zouden 
beheersen?

Is het beheersen van het 
Engels voldoende om 
succesvol naar Duitsland te 
exporteren?

Voldoen uw medewerkers/
collega’s qua 
taalvaardigheid aan de 
verwachtingen van Duitse 
zakenpartners?

Uitkomsten enquête 2012 
van DNHK en Fenedex
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2 Duits in het gedrang, KBA augustus 2013.

Voor het succesvol samenwerken met Duitse handelspartners is het beheersen van de Duitse 
taal van groot belang. Volgens de bedrijven die handelsrelaties onderhouden met Duitse 
bedrijven die in deze enquête werden bevraagd is het meestal onvoldoende wanneer men 
in de Engelse taal communiceert. Dit wordt door de Duitse partner niet op prijs gesteld. De 
bedrijven verwachten dat door een betere beheersing van de Duitse taal de Nederlandse export 
naar Duitsland zal worden vergroot. De directe communicatie met Duitse klanten, collega’s en 
opdrachtgevers gebeurt in de meeste gevallen door medewerkers op mbo niveau. Juist in de 
roc’s zou daarom Duits als onmisbare tweede moderne vreemde taal (naast Engels) in het pakket 
moeten zitten.

b. Duits in het gedrang

Er zijn harde gegevens nodig om het vermoeden dat Duits in het mbo de laatste jaren is 
gemarginaliseerd te onderbouwen. Daarom gaf de ler(n)ende Euregio in 2013 het KBA 
(Kenniscentrums Beroepsonderwijs en Arbeidsmarkt) de opdracht een onderzoek te verrichten 
naar een mogelijke trend in de mate waarin Duits voorkomt in de achtereenvolgende generaties 
kwalificatiedossiers van relevante beroepen in de periode 2009 tot 2013.

Het onderzoeksrapport met als titel “Duits in het gedrang?” kwam tot de volgende conclusies: 

 – Er is sprake van een forse kwantitatieve vermindering van Duits. De vermindering 
wordt vooral veroorzaakt doordat taaleisen zijn vervangen door Engels als verplicht 
vak of  doordat de taaleisen in zijn geheel zijn komen te vervallen in bepaalde 
kwalificatiedossiers. De herziening van de kwalificatiedossiers heeft geleid tot    
een nog veel grotere kwantitatieve vermindering van Duits als (tweede) moderne   
vreemde taal. Aan dit aspect van de herzieningsoperatie lijken eerder overwegingen van 
technisch-organisatorische aard ten grondslag te liggen dan inhoudelijke.

 – In mindere mate is ook sprake van een kwalitatieve vermindering van Duits. Daar waar 
eisen gesteld worden aan Duits zijn de formuleringen in een aantal gevallen vager en 
niveau-aanduidingen ontbreken vaker. 

 – Kijken we naar de verantwoording van deze vermindering vanuit de onderliggende 
beroepsprofielen, dan ontbreekt daar een onderbouwing. De onderzoekers concluderen 
dat er, redenerend vanuit het voorkomen in de beroepscompetentieprofielen, steeds 
sprake is van een onterechte vermindering van Duits als moderne vreemde taal.2

De conclusies van het onderzoek spoorden dus met de uitspraken van docenten in het mbo die 
op de conferentie in 2012 zeiden: “We zien Duits verdwijnen, terwijl het niemands bedoeling 
is. Het zijn de veranderingen in de structuren en de keuzes van de Colleges van Bestuur van de 
roc’s die ongewild bewerkstelligen dat Duits uit het mbo verdwijnt.”
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c. Wat gaan we er aan doen?

In 2013 werd bekend dat er een geheel nieuwe opzet van de kwalificatiestructuur van het mbo 
zal worden ingevoerd. De werkgroep Duits, bestaande uit een vaste groep docenten Duits van 
verschillende roc’s, aangevuld met enkele experts, bepaalde een strategie met als belangrijkste 
doelen.

 – De nieuwe kwalificatiestructuur zal worden aangegrepen om de positie van het vak Duits 
te verbeteren. Trefwoord: keuzedelen.

 – Het onderwijs in de Duitse taal en cultuur in het mbo moet krachtig gestimuleerd 
worden, met als kenmerken: innovatieve didactiek van moderne vreemde talen onderwijs 
en leren in de beroepscontext

 – We hebben lesmateriaal nodig dat past bij deze ambitie
 – Er moet een eenduidige certificering voor vaardigheden Duitse taal en cultuur voor het 
mbo komen: de bedrijven moeten kwaliteit kunnen herkennen

 – We kunnen deze doelen alleen realiseren wanneer veel roc’s daarbij samenwerken.

Voor 2013 en 2014 zou de strategie gericht zijn op twee zaken: vergroten van het bewustzijn 
binnen en buiten de roc’s van het belang van Duits voor het mbo en het ontwikkelen van 
Keuzedelen Duits. 
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Het rapport “Duits in het gedrang” kreeg brede publieke aandacht. Burgemeesters en 
Kamerleden begonnen zich te roeren. De Nederlandse economie stagneerde. Het belang van 
de Duitse economie kwam hierdoor steeds nadrukkelijker op de voorgrond te staan. Het initiatief 
“Duits in het mbo” had de wind mee en kreeg steeds meer draagvlak. 
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2. De positie van Duits in de nieuwe      
 kwalificatiestructuur

a. Als eerste: wat gaat er veranderen?

In 2016 gaat er veel veranderen in de opbouw van de kwalificatiestructuur in het mbo.

De belangrijkste doelstellingen voor de nieuwe Kwalificatiestructuur zijn:
 – Doelmatiger: minder kwalificatiedossiers en kwalificaties
 – Transparanter: dunner en overzichtelijker
 – Flexibeler en innovatief onderwijs: mogelijkheid om sneller te actualiseren

Er is een geheel nieuw format voor de kwalificatiedossiers ontwikkeld. Ieder dossier bestaat 
straks uit drie onderdelen: de basis, profiel(en) en keuze(s). De basis bestaat uit beroepsgerichte 
basistaken en algemene basistaken. Bij de beroepsgerichte taken gaat het om de kerntaken die 
betrekking hebben op een beroepsgroep. Bij de algemene basistaken gaat het om moedertaal, 
rekenen, burgerschap en voor niveau 4 om Engels. Een kwalificatiedossier bestaat uit één 
gemeenschappelijk basisdeel en één of meer profielen. De verschillen tussen de beroepen 
in één dossier worden beschreven in het profiel. Het profiel bevat de kerntaken die verplicht 
zijn voor een specifieke beroep. Bijvoorbeeld, binnen de beroepsgroep bediening heb je de 
profielen voor gastheer/vrouw, de zelfstandig werkende gastheer/vrouw, de gastronoom/ 
sommelier en de leidinggevende bediening. Daarnaast zijn er keuzedelen. Keuzedelen hebben 
als functie: verdieping, verbreding of doorstroom. Er zijn generieke keuzedelen en keuzedelen 
die aan dossiers gekoppeld zijn. De laatste zijn bedoeld als een verrijking of verdieping van het 
beroepsprofiel. Het kan hier bijvoorbeeld gaan om een regionale invulling van de opleiding in 
overleg met het bedrijfsleven. De generieke keuzedelen zijn niet aan een dossier gekoppeld en 
kunnen dus voor veel beroepen worden aangeboden.

Keuze a Keuze b Keuze c Keuze d

Profiel
1

Profiel
2

Profiel
3

Beroepsgerichte basis

Algemene basis



20

Deutsch für den BerufDuits in het MBO

De keuzedelen Duits die we hebben ontwikkeld zijn generieke keuzedelen. 
Er is een voorgeschreven aantal keuzeuren voor elk opleidingsniveau:
 Niveau 1: 240 klokuur studielast
 Niveau 2: 480 klokuur studielast
 Niveau 3: en 4 720 klokuur studielast 
 Niveau 4: die in 4 jaar aangeboden moeten worden 960 klokuur studielast. 
Er zijn keuzedelen met een omvang van 240, 480 en 720 klokuren studielast. 
 

b. Welke keuzes hebben we gemaakt bij de keuzedelen Duits in de    
 beroepscontext?

In het onderzoek “Duits in het gedrang” werd aangetoond dat in de afgelopen generaties 
kwalificatiedossiers steeds minder eisen werden gesteld aan de beheersing van een tweede 
moderne vreemde taal c.q. aan Duits. Die trend is ook in de basis- en de profieldelen van 
de nieuwe kwalificatiedossiers zichtbaar: er komen in dat deel alleen aspecten van Duitse 
taalvaardigheid voor wanneer die écht onontbeerlijk zijn voor de uitoefening van het beroep. 
Deze beroepsspecifieke taalvaardigheid is altijd gekoppeld aan een of meerdere kerntaken 
als vereiste vakkennis en -vaardigheden. Er wordt geen niveau genoemd. Het uitgangspunt 
bij examinering is of de kerntaak voldoende is: er behoeft niet te worden vastgesteld op welk 
niveau de kandidaat de vaardigheid in de Duitse taal in deze beroepssituatie beheerst. Dit heet: 
de eis is indicatief. Dit is een belangrijk verschil met de keuzedelen Duits in de beroepscontext 
zoals wij die ontwikkeld hebben: daar moet het beheersingsniveau ( A1, A2, B1 of B2) op elke 
vaardigheid wél worden gedemonstreerd. Omdat de aandacht voor Duits in basis- en profiel 
tot de meest essentiële vaardigheden is gereduceerd, wordt het belang van goede keuzedelen 
Duits des te groter. In veel gevallen is de betekenis van de Duitse taal en cultuur voor bedrijven 
en toekomstige arbeidskrachten vanuit een economisch- en arbeidsmarktperspectief zeer groot. 
De keuzedelen Duits in de beroepscontext komen tegemoet aan de wens tot versterking van 
de regionale component in het mbo, niet alleen in de grensregio’s, maar ook in regio’s met 
veel Duitstalige contacten. Ze kunnen ook bijdragen aan een betere organiseerbaarheid van 
het onderwijs door versnippering tegen te gaan door grotere groepen studenten Duits aan te 
kunnen bieden.

Inschatting van kansen voor Duits in het mbo
De keuzedelen zijn in 2013 ontwikkeld in een samenwerking tussen de werkgroep Duits in het 
mbo de kenniscentra Ecabo en Kenwerk. Deze kenniscentra hadden in dat jaar van SBB de 
opdracht gekregen generieke keuzedelen te ontwikkelen voor de moderne vreemde talen. De 
werkgroep was zich ervan bewust welke unieke kans hier geboden werd. 

Wanneer ons dit zou lukken, zou zich voor Duits in het mbo een geheel nieuwe, zeer gunstige 
situatie voordoen. Keuzedelen waren in 2013 in mbo/–land nog volledig onbekend. Wanneer we 
snel kwalitatief goede keuzedelen voor Duits zouden ontwikkelen, zou dat een kans bieden om 
Duits in de etalage te zetten. 
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c. Inhoud van de keuzedelen Duits in de beroepscontext

De volledige tekst van de keuzedelen Duits in de beroepscontext A2 en B1 zijn in de bijlage 
achterin opgenomen. Hier geven we de belangrijkste uitgangspunten weer van de keuzedelen. 

Het belangrijkste uitgangspunt - dat ook in de naam tot uitdrukking komt – is dat het 
onderwijs in de Duitse taal en cultuur in de beroepscontext moet gebeuren. Het mbo biedt 
unieke mogelijkheden om Duits te verbinden met realistische situaties. Dit is een belangrijk 
uitgangspunt van de didactiek van de moderne vreemde talen: content language integrated 
learning. De betekenis van dit concept wordt in deel twee (onderwijsmodel) nader uitgewerkt. 
Leren van een taal in de beroepscontext leidt tot effectieve taalverwerving. Duits in de 
beroepscontext is motiverend voor jongeren die een beroepskeuze hebben gemaakt. 

Een tweede uitgangspunt is dat de keuzedelen zijn gebaseerd op het Europees Referentiekader 
Moderne Vreemde Talen (ERK), oftewel het Common European Framework of Reference 
for Languages (CEFR). Dit is door de Raad van Europa ontwikkeld. We willen hiermee 
herkenbaarheid, transfermogelijkheden en mogelijkheden voor (internationale) certificering 
bereiken. 

Er is een keuzedeel ontwikkeld voor verschillende niveaus:

De beheersingsniveaus van talen (A1 t/m B2) mogen niet verward worden met de niveau-
aanduidingen van een mbo-opleiding. Het kan best zijn dat iemand van een niveau 2 opleiding 
de taal beheerst op niveau B1. En andersom: iemand van een niveau 4 opleiding kan best niet 
verder komen dan niveau A2 van een taal.

A2 (basisgebruiker/beginner)
Het keuzedeel A2 heeft als ondertitel: praktische redzaamheid in de beroepscontext en 
is bedoeld voor studenten die binnenkomen met een laag niveau Duits en die graag een 
beginnersniveau willen behalen. Het doel is om ten minste drie, maar liefst alle vijf vaardigheden 
af te sluiten op A2 niveau. Afhankelijk van de soort opleiding of de ambitie van de student kan 
ervoor worden gekozen om een of twee vaardigheden op A1 af te sluiten. 

Een keuzedeel Duits in de beroepscontext A1 is door de werkgroep niet nader uitgewerkt. A1 
wordt voor mbo-studenten te weinig relevant. Het heeft nauwelijks toegevoegde waarde voor de 
beroepsuitoefening en is moeilijk toetsbaar.

B1 (onafhankelijke gebruiker/half gevorderde)
Het keuzedeel B1 is bedoeld voor studenten die binnenkomen met een basisniveau Duits en die 
graag een niveau van zelfredzaamheid willen behalen. Het doel is om ten minste drie, maar liefst 
alle vijf vaardigheden af te sluiten op B1 niveau. Afhankelijk van de soort opleiding of de ambitie 
van de student kan ervoor worden gekozen om een of twee vaardigheden op A2 af te sluiten. 

B2 (onafhankelijke gebruiker/gevorderde)
Het keuzedeel B2 is bedoeld voor studenten die binnenkomen met een zelfredzaam-niveau 
Duits en die graag een gevorderden-niveau willen behalen dat nodig is om zelfstandig in een 
Duitstalige context te kunnen werken. 
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Het doel is om ten minste drie, maar liefst alle vijf vaardigheden af te sluiten op B2 niveau. 
Afhankelijk van de soort opleiding of de ambitie van de student kan ervoor worden gekozen om 
een of twee vaardigheden op B1 af te sluiten. 

Op alle niveaus aandacht voor cultuur en bedrijfscultuur
De keuzedelen Duits in de beroepscontext bieden niet alleen beroepsgericht Duits aan, maar 
ook vaardigheid in sociale situaties die zich voordoen bij het contact met Duitse bedrijven en 
personen in Nederland en in Duitsland. Daar hoort ook bij het leren omgaan met de verschillen 
in culturen tussen Nederland en Duitsland: thuis, in de maatschappij en op het werk. Heel 
belangrijk is dat in de keuzedelen eisen worden gesteld aan de kennis van de specifieke 
bedrijfscultuur en technische en beroepsspecifieke voorschriften die typisch zijn voor de 
beroepsuitoefening in Duitsland. Ook wordt er kennis verondersteld van vakjargon in het Duits. 
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3. Van algemeen geformuleerde keuzedelen Duits   
 naar de beroepscontext.

Mooi dat er nu keuzedelen Duits in de beroepscontext zijn, maar hoe gaan we die keuzedelen nu 
in een échte context van een bepaald beroep zetten?

De ideeën die we daar over hebben, kunnen we realiseren omdat de ministeries van 
Economische zaken en Onderwijs ons een eenmalige subsidie geven. We besluiten om voor de 
scholen een servicedocument te ontwikkelen met drie onderdelen:

 – uitwerkingen van de keuzedelen naar de context van minstens 21 beroepen,
 – een onderwijskundig model voor het geven van onderwijs in de Duitse taal en cultuur in 
de beroepscontext,

 – een aanpak voor toetsing, examinering en certificering.

We hebben nu de middelen om deskundigen te betalen voor het ontwikkelen van deze 
materialen. Die ontwikkeling gebeurt in nauwe samenspraak met de werkgroep. 

De ontwikkeling van handreikingen voor de inkleuring van de context per beroep. 

De handreiking is een hulpmiddel om de algemeen beschreven inhoud van het keuzedeel 
Duits in de beroepscontext een beroepsgerichte invulling te geven. De handreikingen zijn in 
samenwerking met vakdocenten en docenten Duits tot stand gekomen. Per opleidingscluster 
van een bepaalde sector is gewerkt aan een invulling, passend bij het betreffende beroep. 
Bij de generieke ‘can-do-statements’ uit het keuzedeel worden representatieve voorbeelden 
gegeven van beroepshandelingen uit het kwalificatiedossier waarbij taalvaardigheid nodig is. 
Het zijn praktische voorbeelden van hoe taalvaardigheden in die beroepscontext kunnen worden 
ingevuld. Ze laten zien welke mogelijkheden het kwalificatiedossier biedt bij het leren van taal 
in de beroepscontext. Hiermee willen we docenten ondersteunen bij het nader uitwerken van 
keuzedelen Duits voor de opleidingsclusters die zij bedienen in de onderwijspraktijk. 
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Lijst met ontwikkelde beroepsspecifieke handreikingen

KD Profielen

1. Keuken • Kok
• Zelfstandig werkend kok (3)
• Gespecialiseerd kok (4)
• Leidinggevende keuken (4)

2. Bediening • Gastheer/-vrouw (2) 
• Zelfstandig werkend gastheer/-vrouw (3) 
• Gastronoom/sommelier (4) 
• Leidinggevende bediening (4)

3. Ondernemer Horeca/Bakkerij • Ondernemer bakkerij
• Manager/ondernemer horeca
• Meewerkend horeca ondernemer

4. Travel, Leisure & Hospitality • P1 Zelfstandig medewerker leisure & hospitality (3)
• P2 Zelfstandig medewerker travel & hospitality (3)
• P3 Leidinggevende leisure & Hospitality (4)
• P4 Leidinggevende travel & Hospitality (4)

5. Mbo -Verpleegkundige • Mbo -Verpleegkundige ziekenhuis (ZH)
• Mbo -Verpleegkundige verpleeg- en 

verzorgingshuizen en thuiszorg (VVT)
• Mbo -Verpleegkundige geestelijke gezondheidszorg 

(GGZ)
• Mbo -Verpleegkundige gehandicaptenzorg (GHZ)

6. Verzorgende IG • Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg (VVT) 
• Gehandicaptenzorg (GHZ) 
• Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) 
• Kraamzorg (KZ)

7. SPW • Pedagogisch medewerker kinderopvang (3)
• Gespecialiseerd pedagogisch medewerker
• Onderwijsassistent (4)

8. Logistiek • P1 Logistiek medewerker 2 
• P2 Parts-/baliemedewerker 2 
• P3 Logistiek teamleider 3

9. Supervisors logistiek • Logistiek supervisor
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10. Goederenvervoer • Chauffeur wegvervoer

11. Secretariële beroepen
• Secretaresse (3)
• Managementassistent/ Directiesecretaresse (4)

12. Juridisch administratieve beroepen • Juridisch-administratief dienstverlener (3)
• Medewerker human resource management (HRM) (4)

13. Financieel administratieve beroepen • P1: Financieel administratief medewerker (3) 
• P2: Bedrijfsadministrateur (4)
• P3: Junior assistent-accountant (4)

14. Marketing en communicatie • Medewerker marketing&communicatie (4)
• Medewerker evenementenorganisatie (4)

15. Commercie • Commercieel medewerker
• Contactcenter medewerker
• Intercedent
• (Junior) accountmanager
• Assistent-manager internationale handel
• Vestigingsmanager groothandel

16. Advies en leiding in de verkoop • Eerste verkoper
• Verkoopspecialist
• Verkoopadviseur
• Verkoopspecialist groene detailhandel

17. ICT- en mediabeheer • ICT-beheerder (4)
• Netwerk- en mediabeheerder (4)

18. Applicatieontwikkeling • Applicatieontwikkelaar (4)

19. ICT support • Medewerker ICT (2)
• Medewerker beheer ICT (3)
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Op 27 november 2015: • 19 KD’s gescreend
• 18 servicedocumenten met daarin 56 profielen 

(opleidingen)

Deze handreikingen kunnen vanaf 1 december 2015 gedownload worden van de site van de 
lerende euregio: www.lerende-euregio.com
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1. Leeswijzer Handreiking taalprofielen Keuzedelen   
 Duits in de beroepscontext

1.1 Inleiding

Deze handreiking hoort bij de keuzedelen Duits in de beroepscontext en specifiek bij (de) 
kwalificatiedossier(s): Bediening en Keuken.

De handreiking is een hulpmiddel om de algemeen beschreven inhoud van het keuzedeel Duits 
in de beroepscontext door middel van beroepsspecifieke aanwijzingen een beroepsgerichte 
invulling te geven. De keuzedelen Duits zijn namelijk omwille van toepasbaarheid generiek 
uitgewerkt voor alle mbo-opleidingen. Dit doet echter geen recht aan de specifieke invulling 
van het gebruik van een moderne vreemde taal in een beroepscontext. Zo zijn  niet voor alle 
beroepen alle taalvaardigheden even relevant of zijn soms juist tientallen meer en minder 
relevante beroepsvoorbeelden aan te wijzen. 
In deze handreiking is in samenwerking met vakdocenten en docenten Duits per 
opleidingscluster van een bepaalde sector gewerkt aan een invulling passend bij het 
betreffende beroep. Bij de generieke ‘can-do-statements’ uit het keuzedeel worden 
representatieve voorbeelden gegeven van beroepshandelingen uit het kwalificatiedossier 
waarbij taalvaardigheid nodig is. Het zijn praktische voorbeelden van hoe taalvaardigheden in 
die specifieke beroepscontext kunnen worden ingevuld. Ze laten zien welke mogelijkheden het 
kwalificatiedossier biedt bij het leren van taal in de beroepscontext. Hiermee willen we docenten 
ondersteunen bij het nader uitwerken van keuzedelen Duits voor de opleidingsclusters die zij 
bedienen in de onderwijspraktijk. Het overzicht is niet uitputtend en het staat een ieder vrij om 
het aan te vullen.

De handreiking bestaat uit de volgende onderdelen:
 – Tabel taalprofiel (hoofdstuk 2)
 – Tabel algemene vaardigheden Duits: taal- en bedrijfscultuur (hoofdstuk 2)

De handreiking is onderdeel van het ‘Servicedocument Keuzedelen Duits in de beroepscontext 
Duits in het mbo: Deutsch für den Beruf’.  Hierin wordt het belang en de positie van (keuzedelen) 
Duits in het mbo weergegeven. Tevens wordt beschreven op welke wijze Duits in het mbo  kan 
worden aangeboden.

1.2 Leeswijzer tabel taalprofiel

De taalprofielen zijn uitgewerkt in handzame tabellen per kwalificatiedossier (KD): 
 
 Naam KD & taalniveau  Over welk dossier en welk taalniveau gaat het?
 
 Context Waar is de beroepsbeoefenaar werkzaam?
 
 Verantwoording Hoe talig is het dossier? Welke talen komen voor en wat is het   
   indicatieve niveau hiervan?

A

C

B
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Luisteren

Beschrijving Keuzedeel Duits A2: Selectie voorbeelden beroepsspecifieke invulling 
taalvaardigheid

 ‘Can do statements’ uit het keuzedeel Beroepsspecifiek(e) voorbeeld(en) voor alle profielen 
(afgeleid uit het basisdeel van het KD)

Indien van toepassing: Beroepsspecifiek(e) 
voorbeeld(en) per profiel

Format Taalprofiel.

Nadat is aangegeven op welk kwalificatiedossier het taalprofiel betrekking heeft (A) wordt 
in de tabel beschreven wat  de context (B) is waarin een medewerker werkzaam is en de 
verantwoording (C) voor  de noodzaak van het gebruik van een moderne vreemde taal binnen 
het beroep. Aangegeven wordt ‘hoe talig’ het betreffende dossier is. 
Als er in het verantwoordingsdeel van het KD specifiek Duits en/of een (tweede) m.v.t. zijn 
benoemd, dan wordt dit en de bijbehorend niveau(s) hier (C) in de tabel aangegeven. Let 
wel: dit zijn indicatieve niveaus. Onderwijsinstellingen zijn niet verplicht deze taalniveaus op 
het aangegeven niveau af te toetsen, ze zijn bedoeld als niveau-indicatie bij het invullen van 
beroepsgerichte handelingen. 

Vervolgens worden in de tabel per taalvaardigheid (D) van links naar rechts beschreven:

 – de inhoud van het keuzedeel Duits in ‘can do statements’ (E). Voor alle duidelijkheid: de 
beschrijving in deze kolom komen rechtstreeks uit het keuzedeel zelf en zijn dus één op 
één overgenomen.

 – representatieve voorbeelden van beroepsgerichte invulling van de taalvaardigheden (F).

De kolom met beroepsspecifieke voorbeelden geeft allereerst die voorbeelden weer die voor 
alle profielen van het betreffende KD gelden (het zgn. basisdeel uit het KD). Daar waar essentieel 
worden de beroepsspecifieke voorbeelden aangevuld met voorbeelden specifiek geldend voor 
één of meerdere profielen (G). 

De beroepsspecifieke voorbeelden zijn afgeleid van het dossier. Uiteraard in eerste instantie 
zoveel als mogelijk gebaseerd op vaardigheden die in het dossier reeds benoemd zijn als ‘ook 
noodzakelijk in een m.v.t’. Echter, er zijn ook voorbeelden opgenomen van beroepsvaardigheden 
die in het Nederlands zo vaak voorkomen dat deze ook relevant zijn wanneer je het beroep in 
een moderne vreemde taal gaat uitoefenen. Vervolgens is de lijst aangevuld met voorbeelden 
van vakdocenten en docenten Duits uit de praktijk. De genoemde voorbeelden zijn bedoeld als 
handvat. Het is ook zeker geen totaaloverzicht van alle denkbare handelingen.

D

F
E

G
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2. Uitwerking Taalprofiel context Bediening 

2.1 Taalprofiel Bediening A2

 Context De medewerker in de bediening werkt in een omgeving waarin   
   hij mondeling communiceert met internationale gasten.
 Verantwoording In de bediening zal het voornamelijk gaan om mondeling   
   communiceren met internationale gasten en collega’s. Dit   
   maakt dat met name luisteren, spreken en gesprekken voeren   
   voor de bediening belangrijke vaardigheden zijn. Het KD   
   bediening is een ‘redelijk talig’ KD. 

In de verantwoordingsinformatie van het KD staat aangegeven:
 – een MVT bij Zelfstandig werkend gastheer-/vrouw (3), indicatief niveau: gesprekken 
voeren op A1

 – een MVT bij Gastronoom/sommelier &  Leidinggevende bediening (4), indicatief niveau: 
gesprekken voeren en spreken op A2

NB. Voor de communicatie in dit beroep achten we voor dit keuzedeel toch minimaal niveau A2 
vereist.
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Luisteren

Beschrijving Keuzedeel Duits A2: Selectie voorbeelden beroepsspecifieke 
invulling taalvaardigheid

• kan gesprekken tussen moedertaalsprekers, 
bijvoorbeeld gesprekken tussen buitenlandse 
collega’s, zakenrelaties, opdrachtgevers, 
gasten en klanten verstaan

• kan het onderwerp in gesprekken om hem 
heen, wanneer er langzaam en duidelijk 
gesproken wordt over eenvoudige en 
vertrouwde onderwerpen en die van direct 
belang zijn voor hem bepalen

• kan zinnen en de meest frequente woorden 
die betrekking hebben op gebieden die van 
direct persoonlijk belang zijn (bijvoorbeeld 
basisinformatie over zichzelf en zijn 
beroepscontext) begrijpen

• kan hoofdzaken in korte, heldere en 
eenvoudige boodschappen, uitleg en 
aankondigingen begrijpen

• kan eenvoudige aanwijzingen en instructies (in 
werkverband), bijvoorbeeld over de werking 
van een apparaat begrijpen

• kan hoofdpunten van korte en duidelijke 
boodschappen, aankondigingen in 
werkverband of berichten op radio en tv als 
onderwerp en context bekend zijn en wanneer 
er langzaam en duidelijk wordt gesproken 
begrijpen

• kan op basis van een idee over de betekenis 
van het geheel van korte teksten over 
alledaagse en concrete werk gerelateerde 
onderwerpen, de waarschijnlijke betekenis 
van onbekende woorden uit de context 
afleiden

Alle profielen (basisdeel)
B1-K1-W2: Neemt reserveringen aan:
• De medewerker in de bediening neemt 

reserveringen aan. 
B1-k1-W3: Ontvangt gasten:
• Ontvangt gasten.
B1-K1-W4: Adviseert gasten en neemt de bestelling 
op:
• Neemt de bestelling op.
B1-K1-W7: Creëert en onderhoudt sfeer:
• Richt zich op specifieke wensen en behoeften 

van gasten en neemt wensen van gasten tot 
uitgangspunt van het eigen handelen.
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Lezen

Beschrijving Keuzedeel Duits A2: Selectie voorbeelden beroepsspecifieke 
invulling taalvaardigheid

• kan korte, eenvoudige brieven, circulaires, 
faxen en e-mails over vertrouwde 
onderwerpen, die hij in zijn werk tegenkomt, 
begrijpen

• kan alledaagse borden en mededelingen, 
bijvoorbeeld als hij onderweg is voor zijn 
werk, begrijpen

• kan specifieke voorspelbare informatie in 
eenvoudige, alledaagse (werk)teksten zoals 
advertenties, menu’s en dienstregelingen, 
lijsten, overzichten en formulieren vinden en 
begrijpen

• kan specifieke informatie in eenvoudig 
schriftelijk materiaal dat hij tegenkomt zoals 
brieven, brochures of korte krantenartikelen 
die gebeurtenissen beschrijven vinden

• kan korte, eenvoudige, persoonlijke brieven 
en goed gestructureerde instructies bij 
apparatuur die men in het dagelijks leven of 
werk tegenkomt begrijpen

Alle profielen (basisdeel)
Praktijkvoorbeelden: 
B1-K1-W2: Neemt reserveringen aan:
• De medewerker in de bediening kan 

reserveringen in het Duits lezen.
• De medewerker kan specifieke informatie over 

allergieën en dieetwensen in het Duits lezen. 
B1-K1-W4: Adviseert gasten en neemt de bestelling 
op:
• Kan de menukaart in het Duits lezen.
• Kan etiketten in het Duits lezen.
• Kan aanvullende informatie (bijvoorbeeld op 

internet) over producten in het Duits lezen
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Gesprekken voeren

Beschrijving Keuzedeel Duits A2: Selectie voorbeelden beroepsspecifieke 
invulling taalvaardigheid

• kan sociale contacten tot stand brengen 
door in alledaagse (werk)situaties op 
een eenvoudige manier (on)bekenden te 
groeten, afscheid te nemen, zichzelf of 
anderen voor te stellen, te bedanken, te 
reageren op uitnodigingen, suggesties en 
verontschuldigingen indien direct tot hem 
gericht en langzaam en duidelijk gesproken, 
en ze zelf doen

• kan met medewerking van de gesprekspartner 
het gesprek op gang houden

• kan op eenvoudige wijze voorkeur en mening 
over vertrouwde alledaagse onderwerpen 
uitdrukken

• kan zeggen wat hij denkt in een formele 
vergadering als hij rechtstreeks wordt 
aangesproken, op voorwaarde dat hij, indien 
nodig, om herhaling kan vragen

• kan aangeven dat hij de gesprekspartner 
volgt en begrijpt, als de gesprekspartner zich 
daarvoor inspant, wat er gedaan moet worden

• kan op correcte, eenvoudige en duidelijke 
wijze informatie over (werk gerelateerde) 
reizen vragen en maakt gebruik van het 
openbaarvervoer

• kan op correcte, eenvoudige en duidelijke 
wijze informatie vragen over (werk 
gerelateerde) zaken en doet eenvoudige 
transacties in winkels, postkantoren en 
banken, bijvoorbeeld voor zijn werk

• kan informatie over hoeveelheden, nummers, 
prijzen, etc. die hij nodig heeft voor zijn werk 
geven en ontvangen

• kan eenvoudige aanwijzingen en (werk)
instructies geven en opvolgen

• kan binnen eenvoudige en dagelijkse 
werktaken waarin gevraagd wordt om een 
eenvoudige en directe uitwisseling van 
informatie communiceren

Alle profielen (basisdeel)
B1-K1-W2: Neemt reserveringen aan
• Hij informeert naar (speciale) wensen bij 

reserveringen.
B1-k1-W3: Ontvangt gasten:
• Ontvangt en begroet gasten en staat ze 

vriendelijk te woord. Bijvoorbeeld:
 – het aannemen van jassen of het verwijzen naar 

de mogelijkheid, de jas(sen) op te hangen
 – de small talk voordat er gevraagd wordt of men 

een aperitief wenst: waar men vandaan komt, 
op vakantie of familiebezoek, manier van reizen 
naar Nederland etc.

 – intussen zijn de menukaarten verstrekt en pas 
dan vraagt men, of men een aperitief wenst

B1-K1-W7: Creëert en onderhoudt sfeer:
• Kan in contact met gasten voor de sfeer 

eenvoudige gesprekken over sociale 
onderwerpen voeren in het Duits. Zie ook bij 
‘small talk’ hierboven. 

• Checkt regelmatig of gasten tevreden zijn, geeft 
prioriteit aan signalen, zorgen en problemen van 
gasten en neemt deze serieus.

B1-K1-W8: Rekent de bestelling(en) af en neemt 
afscheid:
• Rekent vlot en accuraat bestellingen af en 

reageert gepast op signalen en opmerkingen van 
gasten.

• Verwijst bij het afhandelen van klachten naar zijn 
leidinggevende.
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Spreken

Beschrijving Keuzedeel Duits A2: Selectie voorbeelden beroepsspecifieke 
invulling taalvaardigheid

• kan op een eenvoudige manier zijn familie, 
collega’s, opdrachtgevers, klanten, gasten, 
woonomstandigheden, onderwijservaring, 
huidige of meest recente baan en producten 
en diensten vanuit zijn werk beschrijven

• kan in eenvoudige bewoording mensen, 
plaatsen en eigendommen beschrijven

• kan een eenvoudig, kort, vooraf ingeoefend 
praatje over een bekend onderwerp (product 
of dienst) houden, of een aankondiging of 
mededeling doen

• kan op eenvoudige vragen als hij om 
herhaling kan vragen, en enige hulp geboden 
wordt bij het formuleren van het antwoord, 
reageren

Alle profielen (basisdeel)
B1-K1-W4: Adviseert gasten en neemt de bestelling 
op:
• kan korte, vooraf geoefende informatie over het 

menu-aanbod aan gasten presenteren in het 
Duits.

• Geeft een begrijpelijke en correcte toelichting 
of een advies over dranken, producten en 
gerechten, waarbij hij taal en benaderingswijze 
op de gast afstemt.

• Biedt gasten alternatieven aan ten behoeve van 
extra verkoop, bijvoorbeeld een broodje vooraf. 

Specifiek voor profiel Zelfstandig werkend 
gastheer-/vrouw (3) / Gastronoom/sommelier (4) 
en Leidinggevende bediening (4) 
K3: Geeft leiding en voert beheerstaken uit:
• kan collega’s korte, eenvoudige informatie of 

instructie geven in het Duits

Schrijven

Beschrijving Keuzedeel Duits A2: Selectie voorbeelden beroepsspecifieke 
invulling taalvaardigheid

• kan een korte, eenvoudige boodschap 
noteren als om herhaling of herformulering 
gevraagd wordt

• kan korte eenvoudige aantekeningen of 
boodschappen gerelateerd aan zaken van 
onmiddellijke noodzaak, bijvoorbeeld werk 
(e-mail, bestelformulier, offerte, aanvraag, 
klachtenformulier etc.) schrijven

• kan een aantal eenvoudige frases en zinnen 
over familie, leefomstandigheden, educatieve 
achtergrond, huidige of meest recente baan 
schrijven

• kan eenvoudig persoonlijke brieven om 
dankbaarheid of verontschuldigingen over 
te brengen, bijvoorbeeld aan een collega, 
opdrachtgever, klant of gast schrijven

Alle profielen (basisdeel)
Praktijkvoorbeelden: 
B1-K1-W2: Neemt reserveringen aan:
• kan een reserveringsbevestiging in het Duits 

schrijven en versturen.
B1-K1-W4: Adviseert gasten en neemt de bestelling 
op:
• Kan een menukaart in het Duits maken
• Kan de bestelling opnemen op schrift in het Duits
B1-K1-W8: Rekent de bestelling(en) af en neemt 
afscheid:
• Kan de rekening opmaken in het Duits 
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Taal- en bedrijfscultuur

Beschrijving Keuzedeel Duits A2: Selectie voorbeelden beroepsspecifieke 
invulling vaardigheid

• Past omgangsvormen die in Duitsland en in 
Duitse bedrijven gebruikelijk zijn toe

• Past waar relevant, kennis van afwijkende 
normen/voorschriften in het buurland, 
bijvoorbeeld op het gebied van kwaliteit, 
arbeidsomstandigheden, milieu en veiligheid, 
toe die gebruikt worden in de beroepscontext 

• Kent valkuilen van interculturele communicatie 
en kan daarop anticiperen 

• Kan middels communicatieve vaardigheden 
in een Duits-Nederlands contact 
cultuurverschillen overbruggen 

• Is zich bewust van interculturele vooroordelen 
en daadwerkelijke cultuurverschillen en 
struikelblokken 

• Past omgangsvormen die in Duitsland en in 
Duitse bedrijven gebruikelijk zijn toe

Alle profielen (basisdeel)
Zie apart deel ‘beschrijving beroepscultuur’
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3. Uitwerking Taalprofiel context Secretariële beroepen 

3.1 Taalprofiel Secretariële beroepen B1
 
 Taalprofiel Secretariële beroepen B1

 Context De medewerker in deze beroepengroep kan werkzaam zijn in   
   elke arbeidsorganisatie (groot, klein, profit, nog-   
   profit) waar sprake is van een leidinggevende, directie, manager   
   of managementteam. Binnen  haar werkzaamheden komt de   
   medewerker zowel mondeling als schriftelijk in contact met in- en  
   externen, ook in een moderne vreemde taal. Afhankelijk van de   
   organisatie waar de medewerker werkzaam is, komt gebruik van   
   de moderne vreemde taal meer of minder voor.
 Verantwoording In het secretaressevak speelt (zowel mondeling als schriftelijk)   
   communiceren met zowel interne als externe contacten een   
   grote rol. De medewerker is bovendien een ‘spin in het web’   
   en moet daarom naast schriftelijke en mondeling communiceren   
   ook de nodige documenten lezen om haar werkzaamheden   
   goed te kunnen uitvoeren. Luisteren en (vooral) spreken komen   
   in mindere mate voor.
 
In de verantwoordingsinformatie van het KD staat aangegeven:

 – een MVT naar keuze bij Secretaresse, indicatief niveau B1 (luisteren, lezen, gesprekken 
voeren, schrijven) en A2 voor spreken

 – een MVT bij Managementassistent, indicatief niveau: B2 (luisteren, lezen, gesprekken 
voeren, schrijven)  en B1 voor Spreken.
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Luisteren

Beschrijving Keuzedeel Duits B1: Selectie voorbeelden beroepsspecifieke 
invulling taalvaardigheid

• kan in het algemeen de hoofdpunten van 
een uitgebreide discussie over zijn eigen 
vakgebied om hem heen, wanneer er duidelijk 
gearticuleerd wordt in de standaardtaal 
volgen

• kan ongecompliceerde korte praatjes over 
vertrouwde onderwerpen uit zijn eigen vak- 
of interessegebied in grote lijnen, wanneer 
er duidelijk gearticuleerde standaardtaal 
gesproken wordt, volgen

• kan zowel eenvoudige als meer 
complexe technische informatie, zoals 
gebruiksaanwijzingen voor apparaten, die hij 
nodig heeft in zijn vakgebied begrijpen

• kan gedetailleerde aanwijzingen met 
betrekking tot zijn werkzaamheden opvolgen

• kan hoofdpunten van radionieuwsberichten 
en eenvoudig geluidsmateriaal over 
vertrouwde onderwerpen in zijn vakgebied, 
indien langzaam en duidelijk gepresenteerd, 
begrijpen

• kan de betekenis van onbekende woorden en 
zinnen en over onderwerpen die gerelateerd 
zijn aan zijn vakgebied en interesses aan de 
hand van de context herleiden

Alle profielen (basisdeel)
• Verstrekt n.a.v. bijvoorbeeld een beluisterd 

zakelijk en/ of persoonlijk (telefoon)gesprek, een 
beluisterde (bedrijfs)presentatie, een beluisterd 
werkoverleg, een beluisterd interview, de 
gevraagde informatie

• Volgt instructies en gedetailleerde aanwijzingen 
op van zijn leidinggevende m.b.t. zijn werk

• Neemt juiste beslissingen over wie welke 
(telefoon)gesprekken moet afhandelen na het 
doel van het gesprek en de vragen/klachten van 
de spreker (de relatie) genoteerd te hebben

Specifiek voor alle profielen 
Niet van toepassing
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Lezen

Beschrijving Keuzedeel Duits B1: Selectie voorbeelden beroepsspecifieke 
invulling taalvaardigheid

• kan de beschrijving van gebeurtenissen, 
gevoelens en wensen in persoonlijke en 
zakelijke brieven begrijpen

• kan de feitelijke informatie in eenvoudige 
zakelijke brieven goed genoeg begrijpen om 
adequaat te kunnen reageren

• kan in alledaags materiaal, zoals brieven, 
brochures en korte officiële documenten 
relevante informatie vinden en begrijpen

• kan significante punten herkennen in 
eenvoudige (kranten)artikelen over bekende 
onderwerpen

• kan duidelijk geschreven, ondubbelzinnige 
instructies bij een apparaat begrijpen

• kan de betekenis van onbekende woorden 
in vertrouwde of werk gerelateerde teksten 
binnen de context afleiden

Alle profielen (basisdeel)
• Leest ter voorbereiding op de vergadering de 

stukken door en kan de informatie begrijpen
• Leest mails/documenten (zoals brochures van 

hotels/restaurants/opleidingen/bedrijven, 
websites, advertenties, menu’s) door en kan 
relevante info vinden en begrijpen

Specifiek voor profiel Secretaresse
Niet van toepassing

Specifiek voor profiel Managementassistent/
Directiesecretaresse
• benoemt doel en doelgroep van teksten en 

controleert deze op feitelijke juiste inhoud en 
eventuele discrepanties
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Gesprekken voeren

Beschrijving Keuzedeel Duits B1: Selectie voorbeelden beroepsspecifieke 
invulling taalvaardigheid

• kan in sociale (werk)contacten gevoelens 
over alledaagse zaken of vakgebonden 
onderwerpen uitdrukken en hierop reageren

• kan zijn persoonlijke mening en standpunt 
duidelijk overbrengen en ernaar vragen in 
gesprekken over onderwerpen die binnen het 
eigen interesse- en/of werkgebied liggen

• kan commentaar op standpunten van anderen 
geven

• kan duidelijk en verstaanbaar spreken
• kan aan routinematige formele discussies 

in standaardtaal over vertrouwde (werk 
gerelateerde) onderwerpen (feitelijke 
informatie, instructies, praktische problemen) 
deelnemen

• kan de belangrijkste standaardtransacties 
die zich voor doen bij het reizen, het regelen 
van vervoer of onderdak en bij contacten met 
autoriteiten tijdens een (werk)bezoek aan het 
buitenland afhandelen

• kan bij het bespreken van hoe verder te gaan 
met een klus of mogelijke oplossingen voor 
iets, duidelijk zeggen wat hij ervan vindt en 
waarom

• kan minder routinematige situaties in winkels, 
postkantoren, banken of bij leveranciers, 
bijvoorbeeld bij het terugbrengen van een 
aankoop of bij klachten over producten en/of 
diensten afhandelen

• kan feitelijke informatie achterhalen en 
doorgeven

• kan om gedetailleerde aanwijzingen en 
informatie vragen en opvolgen

• kan in beperkte mate initiatieven in een 
vraaggesprek nemen, bijvoorbeeld over een 
nieuw onderwerp beginnen

• kan face-to-face gesprekken over bekende 
onderwerpen waarvoor persoonlijke interesse 
bestaat voeren

• kan herhalen wat iemand heeft gezegd om te 
bevestigen dat men elkaar begrepen heeft

Alle profielen (basisdeel)
• beantwoordt (standaard)vragen (telefonisch, face-

to-face) van derden, en neemt juiste beslissingen 
over wie welke (telefoon)gesprekken moet 
afhandelen

• voert zakelijke gesprekken (bijvoorbeeld 
reserveert (regionale) locaties en faciliteiten voor 
een te houden bijeenkomst)

• legt bezoekers/relaties zaken m.b.t. het 
af te leggen bezoek en/of route naar de 
locatie duidelijk uit en communiceert daarbij 
onderhoudend over alledaagse onderwerpen 
(weer, verkeer)

• regelt (telefonisch) afspraken van en voor de 
leidinggevende(n) met zowel interne als externe 
werkrelaties

Specifiek voor profiel Secretaresse
Niet van toepassing

Specifiek voor profiel Managementassistent/
Directiesecretaresse
• onderhoudt contact met internen en derden voor 

het verkrijgen van aanvullende informatie
• kan adequaat reageren tijdens gesprekken 

(bijvoorbeeld met leveranciers over de prijs 
van goederen en diensten, leveringen, overige 
gemaakte afspraken of tijdens het reserveren van 
(regionale) locaties en faciliteiten)

• overlegt met projectleiders over de (financieel) 
administratieve kant van projecten en stemt 
activiteiten m.b.t. de financiële administratie met 
hen af
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Spreken

Beschrijving Keuzedeel Duits B1: Selectie voorbeelden beroepsspecifieke 
invulling taalvaardigheid

• kan eenvoudige beschrijvingen over allerlei 
vertrouwde onderwerpen binnen zijn 
interessegebied geven

• kan gedetailleerd verslag doen van (werk)
ervaringen, en kan daarbij gevoelens en 
reacties beschrijven

• kan echte of verzonnen gebeurtenissen 
beschrijven, bijvoorbeeld vanuit zijn werk

• kan verhalen en over zijn dromen, 
verwachtingen en ambities vertellen

• kan plannen uitleggen en toelichten
• kan een eenvoudige, voorbereide presentatie 

geven over een onderwerp binnen zijn 
werkveld en de producten/diensten van zijn 
bedrijf, die ondanks afwijkend accent en 
intonatie over het algemeen duidelijk genoeg 
is om zonder moeilijkheden te volgen en 
waarin de hoofdpunten redelijk gedetailleerd 
geformuleerd zijn

• kan hierop volgende vragen beantwoorden
• kan eventueel wel om herhaling vragen als het 

spreektempo hoog lag

Alle profielen (basisdeel)
• legt aan gasten zaken m.b.t. het af te leggen 

bezoek en/of route naar de locatie duidelijk uit 
(aan individuen, kleine en grote groepen)

• geeft instructies voorafgaand aan een 
bijeenkomst/vergadering/overleg (zoals 
huishoudelijke zaken/regels, waar aanwezigheid 
door te geven, enzovoort)

• houdt een eenvoudig, vooraf bereide presentatie 
over het bedrijf/de producten/diensten.

Specifiek voor profiel Secretaresse
Niet van toepassing

Specifiek voor profiel Managementassistent/
Directiesecretaresse
• stelt voor of tijdens de bijeenkomst, afhankelijk 

van het onderwerp, de (dag)voorzitter en de 
deelnemers voldoende op de hoogte over 
zaken van organisatorische, logistieke of 
communicatieve aard

• presenteert de standaardinformatie (over 
bijvoorbeeld het bedrijf of producten en 
diensten) op een manier die de belangstelling 
trekt

• ondersteunt bij het organiseren van 
rondleidingen binnen de organisatie en 
presenteert de informatie op een manier die de 
belangstelling trekt
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Schrijven

Beschrijving Keuzedeel Duits B1: Selectie voorbeelden beroepsspecifieke 
invulling taalvaardigheid

• kan (persoonlijke) brieven schrijven over (werk)
ervaringen, gevoelens en gebeurtenissen

• kan een korte, eenvoudige zakelijke brief en/
of e-mail schrijven

• kan notities/berichten schrijven waarin 
eenvoudige informatie van onmiddellijke 
relevantie voor vrienden, mensen van 
diensten, docenten en anderen die in zijn 
dagelijks leven een rol spelen, overgebracht 
wordt, waarbij de belangrijke punten 
begrijpelijk overkomen

• kan een kort eenvoudig verslag volgens een 
vastgestelde standaard waarin routinematige, 
feitelijke informatie doorgegeven wordt en 
redenen voor het ondernemen van bepaalde 
acties aangegeven worden, schrijven

• kan eenvoudige, gedetailleerde 
beschrijvingen over een aantal bekende 
onderwerpen binnen het eigen interesse- of 
werkgebied maken

• kan verslag van (werk)ervaringen doen en kan 
daarbij gevoelens en reacties beschrijven in 
eenvoudige lopende tekst

• kan een gebeurtenis tijdens het werk, een 
recent (werk)uitstapje beschrijven– waar 
gebeurd of verzonnen

Alle profielen (basisdeel)
• maakt tijdens vergaderingen aantekeningen/ 

notuleert kort verslag en stelt na afloop 
beknopte (vergader)verslagen, actielijsten en/of 
besluitenlijsten op

• kan veel voorkomende taal- en typefouten in 
e-mails, brieven en teksten corrigeren

• schrijft e-mails, brieven naar zakelijke relaties 
en zorgt voor een reactie op de ontvangen 
e-mails/post: (bijvoorbeeld een uitnodiging, 
bedankbriefje, condoleancebriefje, aanvraag, 
bestelling, eenvoudige klachtenbrief) 

• verwerkt korte teksten op basis van concepten, 
instructies of eigen aantekeningen t.b.v. te maken 
samenvatting, eenvoudig verslag, voorstel

• noteert afspraken inclusief aanvullende notities 
van en voor de leidinggevende(n), van zowel 
interne als externe werkrelaties

Specifiek voor profiel Secretaresse
Niet van toepassing

Specifiek voor profiel Managementassistent/
Directiesecretaresse
• ondersteunt de leidinggevende bij het opstellen 

en verspreiden van voorlichtingsmateriaal zoals 
informatie, publicaties, pers- en nieuwsberichten
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Taal- en bedrijfscultuur

Beschrijving Keuzedeel Duits A2: Selectie voorbeelden beroepsspecifieke 
invulling vaardigheid

• Past omgangsvormen die in Duitsland en in 
Duitse bedrijven gebruikelijk zijn toe

• Past waar relevant, kennis van afwijkende 
normen/voorschriften in het buurland, 
bijvoorbeeld op het gebied van kwaliteit, 
arbeidsomstandigheden, milieu en veiligheid, 
toe die gebruikt worden in de beroepscontext 

• Kent valkuilen van interculturele communicatie 
en kan daarop anticiperen 

• Kan middels communicatieve vaardigheden 
in een Duits-Nederlands contact 
cultuurverschillen overbruggen 

• Is zich bewust van interculturele vooroordelen 
en daadwerkelijke cultuurverschillen en 
struikelblokken 

• Past omgangsvormen die in Duitsland en in 
Duitse bedrijven gebruikelijk zijn toe

Alle profielen (basisdeel)
Zie apart deel ‘beschrijving beroepscultuur’

Specifiek voor profielen
Zie apart deel ‘beschrijving beroepscultuur’
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Deutsch für den BerufDuits in het MBO

1 Met ‘cultuur’ wordt hier vooral bedoeld: de alledaagse cultuur.

4. Hoe leer je Duits?

Visie op het leren van een vreemde taal

Hoe kan een vreemde taal, zoals Duits, worden geleerd in een omgeving – school of bedrijf – 
waar vaak slechts beperkte tijd is om hier aandacht aan te geven? Het leren van een vreemde 
taal is immers een moeilijke en complexe opgave. Een taal leren doe je niet door een vaste set 
opgaven of taken te oefenen. Ook leer je op latere leeftijd een taal niet ‘vanzelf’ door je erin 
onder te dompelen. Er is meer voor nodig. Naast een concreet gevoelde ‘taalnood’ vereist het 
bewuste inspanning en deskundige begeleiding. Dit kan op verschillende, elkaar aanvullende, 
manieren worden vormgegeven: met stages, via ict, geïntegreerd onderwijs, tweetalig onderwijs, 
zelfstandig leren in een talencentrum, et cetera. Naast het feit dat taalonderwijs gewoon van 
goede kwaliteit moet zijn (dus effectief) moet het ook goed (dus efficiënt) worden georganiseerd. 
Dit hoofdstuk gaat in op de positionering en vormgeving van goed vreemde-talenonderwijs 
vanuit de didactische doelstellingen voor het keuzedeel Duits.

Visie keuzedeel Duits

De ontwikkelaars van het keuzedeel Duits hebben een duidelijke visie op wat ze met dit 
keuzedeel beogen: het bieden van generieke taaleisen voor Duits voor een brede groep 
van studenten waarbij het leren van de taal verbonden wordt met het kennismaken met de 
Duitse beroepscontext. Dit betekent dat in het keuzedeel ook aandacht behoort te zijn voor 
die zaken die in de Duitse beroepscontext anders zijn dan in Nederland: niet alleen sociaal-
culturele1 aspecten zoals omgangsvormen maar ook meer ‘technische’ zaken zoals kennis van 
voorschriften, regelgeving, maatvoering enzovoort. Daar hoort dan als vanzelfsprekend een 
kennismaking met deze Duitse beroepscontext bij, in de vorm van stages, werkbezoeken, 
gastdocentschappen enzovoort. Tot slot zou er gestreefd moeten worden om de 
beroepsspecifieke eisen uit het kwalificatiedossier te integreren in het onderwijsprogramma van 
het keuzedeel zodat de beschikbare uren, menskracht en middelen zo efficiënt mogelijk kunnen 
worden ingezet.



VOORBEELD

44

Grensoverschrijdend Duits leren in de beroepscontext: de unieke kansen binnen 
de Euregio Rijn Waal. De aanpak van ROC Nijmegen

ROC Nijmegen is al vele jaren actief binnen het project Lerende Euregio, wat gezien de ligging 
van ons roc ten opzichte van de Duitse grens natuurlijk niet vreemd is. De grens met onze 
oosterburen ligt namelijk zo’n 10 kilometer verderop, en van daaruit zijn het nog eens zo’n 15 
kilometer naar Kleve. Op een doorsnee zaterdag kun je in beide steden dan ook veel gasten uit 
het buurland aantreffen, die in de winkels op zoek zijn naar producten die daar goedkoper zijn 
dan in hun eigen land, of simpelweg een bezoek brengen aan de lokale horeca. Voor heel veel 
van onze studenten is het dan ook noodzaak om de taal van de buren in elk geval te verstaan, 
maar liefst ook te spreken. Het project Lerende Euregio levert daaraan een grote bijdrage.  

 Na twee dagen intensief samen trainen in luistervaardigheden in de taal van het 
 buurland ontstaan vriendschappen.

Zo nemen studenten van de opleiding Detailhandel al enkele jaren deel aan de wedstrijd 
Euregionale Verkoper van het Jaar. Na een intensieve training proberen studenten van 5 roc’s en 
9 Berufskollegs via een halve finale door te stoten naar de grote finale in de Stadthalle in Kleve. 
Opgave is het om als Nederlandse verkoper een Duitse klant zo goed mogelijk te bedienen 
en omgekeerd. Uiteindelijk leidt tot dit een Nederlandse en een Duitse winnaar. De studenten 
bereiden zich voor met hulp van een vaste buddy uit het buurland, die zelf uiteraard ook 
deelneemt aan de wedstrijd. In 2014 won onze studente Glen Hulsen de eerste prijs, samen met 
een student/Auszubildende uit Münster.

Vanuit onze afdeling Uiterlijke Verzorging bestaat er een samenwerking met Berufskolleg 
Kleve op het gebied van kappers/Friseure. Deze samenwerking begint met een dag waarop 
ze allereerst hun Duitse buddy leren kennen middels een soort fotoshoot met aansluitend 
een presentatie, om vervolgens rondom een bepaald thema (in 2014 was dat ‘Ibiza’, in 2015 
‘Weihnachten’) elkaars kapsel en make-up doen, om dit tot slot op een catwalk te presenteren. 
Daarnaast staat een gezamenlijk bezoek aan de grote beurs Hairfashion in Düsseldorf op het 
programma en wordt gezamenlijk een bedrijfsbezoek aan L’Oréal afgelegd.
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Binnen de afdelingen Logistiek en Mechatronica vinden projecten plaats met scholen in Münster 
en Duisburg. Hier is Engels vaak de communicatietaal, omdat dat binnen die vakgebieden vaak 
gebruikelijk is. Het project met Duisburg heeft als thema de wasstraat. Studenten aan beide 
zijden van de grens ontwerpen een autowasstraat met een vooraf afgesproken schaalgrootte. 
Deze wasstraat moet echter compatibel zijn waar het om de aansturing gaat. Dat wil zeggen 
dat ze geregeld met elkaar moeten communiceren om hierover afstemming te vinden. Aan het 
einde van de projectperiode komen de studenten bij elkaar en wordt bekeken of de wasstraat 
functioneert met de aansturing van de partner uit het buurland. Het bedrijfsleven is bij dit 
project intensief betrokken, zowel in het voortraject als in de jurering bij het vaststellen van de 
winnaar. In 2014 won een wasstraat die als thema ‘beleving’ had. Tijdens het wasproces klonk 
er muziek en waren er zeepbellen te zien, waardoor de klant de wasstraat als een feestelijke 
gebeurtenis ervaart.

Nijmeegse en Duitse jongeren bouwen aan een wasstraat

Binnen ROC Nijmegen worden de projecten van de Lerende Euregio gezien als nuttig, boeiend 
en voor onze regio zelfs vaak als onmisbaar. 

Plan van invoering Keuzedelen:

Binnen ROC Nijmegen is nog niet helemaal helder hoe keuzedelen Duits ingevoerd en 
geïmplementeerd gaan worden. Hierover worden in de komende weken besluiten genomen. 
Vast staat wel dat wij in het schooljaar 2016-2017 met een aantal pilots gaan starten, waaronder 
een voor het vak Duits. 
Het keuzedeel Duits moet een verbinding gaan vormen tussen een aantal activiteiten waar het 
ROC Nijmegen zich mee bezighoudt, en waarbinnen de Duitse taal en cultuur een belangrijke rol 
spelen. Internationalisering, het Excellentieprogramma en de Lerende Euregio smelten zo samen 
tot een keuzedeel Duits. 

Voor een aanzienlijk deel van onze studenten zal het keuzedeel Duits een goede manier zijn om 
de opleiding af te sluiten met een certificaat Duits op A2 of B1 niveau, maar ons staat voor ogen 
dat veel van onze studenten eerst een bilateraal programma volgen in het kader van de Lerende 



VOORBEELD

46

Euregio, bijvoorbeeld een mobiliteit, gevolgd door een gezamenlijk tandemproject, zoals 
hierboven beschreven bij onder andere Detailhandel en Mechatronica. 

Excellente studenten kunnen vervolgens aansluitend een stage in het Euregiogebied gaan 
volgen, bij een aantal door ons geselecteerde, innovatieve bedrijven, die de meerwaarde van 
buitenlandstages inzien. Zowel de studenten als de bedrijven ontvangen hiervoor een certificaat/
oorkonde zodat voor de omgeving duidelijk is dat het hier om een uitzonderlijke vorm van stage 
in combinatie met internationalisering gaat.

Het ROC Nijmegen denkt zo een goed aanbod te leveren aan studenten, zodat ze goed 
voorbereid worden op een euregionale markt, en betere arbeidskansen krijgen binnen het 
buurland.

Paul Marcelis, Projectleider van het netwerk de Ler(n)ende Euregio
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Visie en beleid van de onderwijsinstelling

Vormgeving van goed onderwijs in het keuzedeel Duits kan niet alleen worden
overgelaten aan de individuele docent Duits. Op het niveau van het College van Bestuur zal een 
duidelijke visie moeten bestaan over de plaats van het keuzedeel Duits in het curriculum:

 – Op welke manier wil een roc het leren van Duits verbinden met internationalisering en 
internationale mobiliteit? 

 – Hoeveel keuzevrijheid wil men bieden voor het keuzedeel Duits?
 – Welke kaders wil men stellen? 
 –  Is een aanbod van de drie sectorale varianten voldoende of streeft men naar een veel 
breder aanbod? 

 – Hoeveel uren zijn noodzakelijk voor de lessen Duits en hoeveel tijd kan worden gebruikt 
voor stages en werkbezoeken in Duitsland? 

 – In hoeverre is het overige personeel Duits georiënteerd? 
 – Op welke wijze wordt het leren van Duits geïntegreerd in de beroepstaken en verbonden 
met interculturele competenties? 

 – Wat is de rol en de positie van de docenten Duits? 
Deze en andere vragen kunnen in een beleidsplan verder worden uitgewerkt en beantwoord. 
Van hieruit kan een instelling werken aan concrete stappen tot implementatie van het keuzedeel 
Duits in de curricula van de diverse opleidingen.

Twee leerlijnen

Bij de vormgeving van beroepsgericht onderwijs wordt vaak gesproken van twee leerlijnen die 
onderling met elkaar verbonden zijn: een integratieve leerlijn en een cursorische. Voor het leren 
van een vreemde taal zoals Duits betekent de integratieve leerlijn: toepassing van en integratie 
met de beroepsgerichte inhoud door een vorm van ‘onderdompeling’ in de taal. Hierbinnen 
wordt geprobeerd zo veel mogelijk het proces van natuurlijke taalverwerving te benaderen: leren 
door te doen

De cursorische leerlijn moet daarbij taalkundige ondersteuning bieden: het leren van woorden 
en uitdrukkingen, grammaticale correctheid, het opbouwen van leesvaardigheid, schrijfregels, 
briefconventies enzovoort. Deze leerlijn kan parallel aan de integratieve leerlijn lopen en kan 
sterk gestuurd zijn (klassikaal), erg open (zelfstandig leren in een open-leercentrum, leren met 
ict) of een tussenvorm (cursorische workshops met open inschrijving).

Leerlijnen

Integratieve leerlijn (taal in vak)

Cursorische leerlijn (taal in vak) Duitse 
lessen

Leren en 
werken in 
het Duits
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De doelstelling van het keuzedeel Duits is om de integratieve leerlijn leidend te laten zijn: de taal 
Duits is geen doel op zich, maar steeds een middel tot communicatie met een Duits-sprekende 
partner in de beroepscontext. Deze benadering is een belangrijk kenmerk van effectieve 
taalverwerving. De cursorische leerlijn moet daarbij ondersteunend en op maat zijn: zo veel 
mogelijk naar behoefte van de individuele deelnemer.

a. De integratieve leerlijn

Een belangrijk middel om vorm te geven aan de integratieve leerlijn voor het keuzedeel Duits zijn 
buitenlandse stages. Buitenlandse stages of andere vormen van mobiliteit, zoals werkbezoeken 
en excursies, fungeren voor veel studenten en docenten als katalysator om het Duits (beter) te 
leren. Tijdens een stage in Duitsland groeit het zelfvertrouwen van studenten – ook om Duits te 
spreken – en de motivatie neemt toe om later dóór te gaan met het leren van deze taal. 

Een andere vorm van ‘onderdompeling’  of integratieve leerlijn biedt Content and Language 
Integrated Learning (CLIL). Bij CLIL is er duidelijk sprake van twee doelen: het leren van 
‘content’ en het leren van Duits door – geheel of gedeeltelijk – gebruik te maken van Duits als 
instructietaal, ook wel ‘language medium teaching’ genoemd. Het houdt in dat de studenten 
onderling en met de vakdocenten in het Duits communiceren en dat ook het lesmateriaal 
volledig in het Duits wordt aangeboden. Het Duits wordt zo op een ‘natuurlijke’ manier geleerd. 
Een goede taalkundige begeleiding door een docent Duits is hierbij wél van groot belang.

Natuurlijk staat daar wel een andere investering tegenover. Docenten Duits moeten geschoold 
worden in de speciale didactiek van het inhoudsgeoriënteerde leren en vakdocenten moeten 
voldoende Duits kennen (of leren) én didactisch worden geschoold in de speciale CLIL-didactiek, 
waarbij aandacht voor het Nederlands niet ontbreekt. De samenwerking tussen docenten 
Duits en vakdocenten is cruciaal en moet dus goed georganiseerd worden. Er moet materiaal 
gevonden of ontwikkeld worden, bij voorkeur materiaal dat oorspronkelijk in het Duits is 
geschreven. 

Wanneer meer dan 50 procent van de lesstof in het Duits wordt aangeboden, spreken we van 
‘tweetalig’ onderwijs. In feite is dit een ver doorgevoerde vorm van CLIL. 
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Onderdompeling in de logistiek

Een mooi voorbeeld van Content and Language Integrated Learning vonden we bij het mbo 
College voor Transport, Logistiek en Mobiliteit van ROC Twente in Almelo. Docent Duits Andreas 
Geisler gebruikt sinds twee jaar geen Nederlandse mbo methode voor Duits meer, maar 
uitsluitend materiaal van een Duitse uitgever gericht op het onderwijs in logistiek voor Duitse 
beroepsopleidingen: Alles auf Lager (Winkler Verlag)

We spreken met Andreas en drie van zijn mbo-4 leerlingen. Ton heeft op het vmbo vier jaar 
Duits gehad, Joep 1 jaar en Robin drie, ze volgen allen de opleiding niveau 4 Logistiek. Ze 
hebben plannen om straks door te gaan naar het HBO: Robin naar de opleiding logistiek en de 
andere twee naar de opleiding small business: met de bedoeling een eigen logistiek bedrijf te 
beginnen. 

Al het onderwijs gebeurt in de beroepscontext: de lessen en de toetsen zijn gebaseerd op 
hetzelfde materiaal dat Duitse jongeren in de logistieke mbo opleidingen volgen. Een groot deel 
van Andreas lessen bestaat uit het werken aan logistieke opdrachten, zoals voorraadbeheer, 
laden en lossen en afhandelen van vrachtbrieven. Alles gebeurt in het Duits. Het belang van het 
onderwijs in de Duitse taal en cultuur is voor deze leerlingen volstrekt duidelijk: Almelo bevindt 
zich op een knooppunt van de A1 tussen de Randstad en Duitsland. Alle logistieke processen 
draaien om de handel tussen beide landen. Dat merken deze leerlingen tijdens hun stage. 

Studenten van roc van Twente en Hansa Berufskolleg uit Münster
oefenen met een vorkheftruck

Robin: Ik werk bij mijn stage op de klantenafdeling van een groot logistiek bedrijf hier in Almelo. 
Dus automatisch dat ik Duitse opdrachtgevers aan de lijn krijg. Wanneer ik weet dat ik een Duitse 
klant moet bellen bereid ik me natuurlijk eerst even voor. Ik weet natuurlijk om welke producten 
het gaat: de vorige keer dus tuinstoelen. Dan kijk ik eerst even op een site om de belangrijkste 
begrippen in die branche te weten en dan gaan we bellen. Na een paar keer gaat dat vanzelf.
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Ton: Het hele leuke van het werken met deze methode is, dat je niet over woordenschat hoeft 
na te denken, of iets van buiten hoeft te leren: dat gaat vanzelf omdat het bij je beroep past. 
Voor ons beroep is het natuurlijk vooral heel belangrijk dat je met klanten kunt praten en kunt 
telefoneren. 

Het afgelopen jaar heeft deze klas deel genomen aan een uitwisselingsproject met het Hansa 
Berufskolleg uit Münster in het kader van de lerende Euregio. 

Joep: De uitwisseling met de school in Münster heeft ons heel erg geholpen. We hebben met de 
leerlingen van die school twee projecten gedaan: eerst kwamen ze bij ons en toen hebben we 
vooral praktische zaken gedaan rond vorkheftrucks. Uiteindelijk hebben we een soort wedstrijd 
gedaan in het rijden op de vorkheftruck. De tweede keer waren we op bezoek bij hen en toen 
ging het om een meer theoretisch logistiek onderwerp. De Duitse leerlingen spreken geen 
Nederlands en beginnen dus in het Engels. Dat zouden wij ook kunnen doen, maar dan merk je 
dat Duits voor ons veel gemakkelijker is en dus voor je het weet gaat alles over en weer in het 
Duits. Bij deze tweede uitwisseling moesten we samen met onze Duitse medeleerlingen een 
presentatie over een logistiek onderwerp voorbereiden. De Duitse leerlingen doen dat dan in 
het Engels en wij in het Duits. Je staat voor een hele groep waar ook nog vertegenwoordigers 
van bedrijven bij zitten een verhaal in het Duits te houden. Weet je waarom dat goed gaat: 
eenvoudig omdat je moet! 

De aankomende periode gaan de lessen over zeescheepvaart. Andreas gebruikt dan de films die 
horen bij de Duitse methode ter introductie en de Duitse huiswerkopdrachten voor logistiek die 
erbij horen worden hier gebruikt als afsluitende proeven voor lezen en schrijven in het Duits. 

Ton: We bereiden ons nu voor op de toets spreekvaardigheid. Daarbij moet iedereen een 
website maken voor z’n stagebedrijf die moet in het Duits zijn. De software daarvoor is simpel; 
het is hier immers geen ICT opleiding. Het gaat erom dat je Bedrijfscommunicatie in het Duits 
beheerst. Iedereen van ons maakt een website in het Duits en houdt aan de hand daarvan een 
presentatie in het Duits. 

Andreas: ik denk dat het niveau best hoog is. Wanneer ik naar toetsen op B1 kijk weet ik zeker 
dat we daarboven zitten. Ik realiseer me nu dat Joep op het vmbo maar 1 jaar Duits heeft gehad. 
We hebben vier jaar lang maar twee uur Duits gehad en één uitwisselingsproject, dus dat moet 
voor hem best wel pittig geweest zijn. 

De leerlingen geven ook aan dat niet iedereen bij logistiek de motivatie op kan brengen om op 
dit niveau Duits te leren. 

Robin: Voor ons die logistiek manager willen worden hier in de grensregio is het geen punt van 
discussie dat we goed Duits moeten kunnen, voor sommige leerlingen die logistiek medewerker 
of chauffeur worden is dat niet zo belangrijk. Voor hen is het vaak al voldoende wanneer ze zich 
in gesprekken met Duitse collega’s een beetje kunnen redden.

Andreas: daarom zou het zo goed zijn dat het keuzedeel echt een keuzedeel wordt: dan heb op 
je op dit ambitieuze niveau alleen leerlingen die er voor gekozen hebben. 
(Interview Lambert Teerling)
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b. De cursorische leerlijn

De cursorische leerlijn wordt meestal vormgegeven door taallessen, onder leiding van een 
docent Duits. De didactische doelstelling van het keuzedeel Duits is om de lessen Duits te laten 
aansluiten bij de toepassing die op dat moment aan de orde is in de integratieve leerlijn. Dus 
bijvoorbeeld leren interviewen als voorbereiding op een werkbezoek aan een Duits bedrijf, 
oefenen met handleidingen lezen als voorbereiding op technische lessen in het Duits et cetera. 
Ook de meer ‘traditionele’ aspecten van het leren van een vreemde taal zoals het regelmatig 
leren van woorden (in de context), het aanleren van grammaticale constructies, het oefenen van 
uitspraak et cetera, kunnen in de Duitse les een plaats krijgen.

In de cursorische leerlijn worden ook kennis en vaardigheden geleerd met betrekking tot de 
Duitse beroepscontext en (bedrijfs)cultuur. Hier kan de relatie worden gelegd met de concrete 
ervaringen in de stage of het werkbezoek.

De docent Duits en de vakdocent

Bij de vormgeving van beide leerlijnen is samenwerking tussen de docent Duits en de 
vakdocenten van groot belang. Vakdocenten spelen vooral een rol in de integratieve leerlijn. De 
docent Duits is daarbij ondersteunend. Omgekeerd kan de vakdocent ondersteuning bieden aan 
de cursorische leerlijn door vakterminologie te verzamelen die in het Duits nodig is.

In de integratieve leerlijn kunnen ook vakdocenten uit Duitsland een rol spelen. Zij kunnen als 
gastdocent optreden voor onderdelen van het vakgerichte curriculum en kunnen een bron van 
inspiratie zijn voor de Nederlandse vakdocenten en de docenten Duits.
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5. Vormgeving van het onderwijs

Inleiding

Het keuzedeel Duits is 240 uur groot. Dit kan op verschillende manieren worden vertaald naar 
een curriculum. Globaal gezien zijn er de volgende opties:

 – uitsmeren over álle leerjaren
 – concentreren in één leerjaar
 – een tussenvorm

De keuze hangt af van de visie die de instelling heeft op de positionering van het keuzedeel 
Duits en de praktische haalbaarheid en organiseerbaarheid van een bepaalde keuze.

Lang & dun

In dit scenario wordt het keuzedeel Duits uitgesmeerd over alle leerjaren van de opleiding. 
Gemiddeld betekent dit 80 uur per leerjaar bij een 3-jarige opleiding. Daarbij moeten deze 
80 uur worden verdeeld over een integratief deel (stages, excursies, vaklessen in het Duits) en 
een cursorisch deel (taallessen). Idealiter wordt het integratieve deel voor het grootste deel 
vormgegeven door een stage in Duitsland. 

Voor het leren van een vreemde taal is een lang & dun curriculum vanuit leerpsychologisch 
perspectief niet ideaal, vooral wanneer de stage níet in Duitsland plaatsvindt. Er zit vaak teveel 
tijd tussen de lessen (‘één uur per week is géén uur’) en de blootstelling aan de Duitse taal is 
te weinig. Tussendoor vindt taalverlies plaats. Vaak wordt voor lang & dun gekozen omdat dit 
makkelijk te roosteren is en omdat men het kent vanuit het voortgezet onderwijs.

Kort & dik

In dit scenario wordt het keuzedeel Duits aangeboden als een korte, zeer intensieve cursus 
binnen maximaal één leerjaar van het curriculum. Binnen deze korte periode wordt een intensief 
programma aangeboden van 240 uur dat zowel integratief als cursorisch is. Bij 40 lesweken zou 
er gemiddeld 6 uur per week aan het keuzedeel Duits kunnen worden besteed. Wanneer er 50% 
zou opgaan aan vaklessen in het Duits, stages en werkbezoeken aan Duitsland (het integratieve 
deel) blijven er nog 3 uur per week aan lessen Duits over! Dat biedt enorme kansen voor 
blijvende leereffecten. 
Een kort & dik curriculum heeft het meeste weg van een talencursus zoals ze in het bedrijfsleven 
worden aangeboden en is een vorm van ‘just-in-time’-leren als er ook werkelijk in een Duitse 
context kan worden gewerkt.
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Er tussenin

Het keuzedeel Duits kan ook in delen worden opgesplitst en aangeboden in twee leerjaren. 
Bijvoorbeeld in het eerste leerjaar ligt de nadruk op de cursorische leerlijn waarbij de studenten 
worden voorbereid op een stage of een aantal werkbezoeken in Duitsland. Daarna volgt in het 
tweede leerjaar de stage/werkbezoeken in Duitsland, waarbij de studenten op afstand (ict, 
e-learning) worden begeleid door de docent Duits, als vorm van cursorische ondersteuning. Op 
deze manier kunnen per leerjaar 120 uur worden besteed.

Dit scenario kan ook worden gebruikt om CLIL in te voeren. In het eerste leerjaar ligt de nadruk 
op lessen Duits en slechts enkele vaklessen in het Duits. In het tweede leerjaar is het omgekeerd: 
veel vaklessen in het Duits en minder lessen Duits ter ondersteuning.

De beroepsspecifieke taaleisen Duits

In een aantal kwalificatiedossiers staan beroepsspecifieke taaleisen benoemd voor Duits of 
voor een moderne vreemde taal naar keuze. Dat betekent dat de instelling voor deze mvt 
zowel onderwijs als examinering moet aanbieden. Er zullen dus uren voor ingeroosterd moeten 
worden. Wanneer ook het keuzedeel Duits wordt aangeboden kunnen deze uren worden 
toegevoegd aan de 240 uur van het keuzedeel. Op deze manier wordt zowel het keuzedeel als 
het beroepsspecifieke deel Duits versterkt. Bij de examinering is het echter wel noodzakelijk om 
het beroepsspecifieke deel te laten meetellen bij de betreffende kerntaken. Het keuzedeel moet 
ook geëxamineerd worden maar telt niet mee voor diplomering2.

2 Bij die kwalificatiedossiers waarin veel beroepsspecifieke eisen voor Duits staan vermeld kan geen keuzedeel Duits worden aangeboden   
 omdat keuzedelen geen overlap mogen vormen met het kwalificatiedossier zelf. Ze moeten altijd een aanvulling of verdieping bieden.
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Deltion College: 
Keuzedeel Duits in de beroepscontext met inzet van stage in het buitenland.

Onze opleidingen bereiden studenten voor op een goede instroom op de arbeidsmarkt, bieden 
doorstroommogelijkheden naar vervolgopleidingen en dragen bij aan hun mogelijkheden 
tot volwaardige participatie in de samenleving. Mbo-ers moeten worden voorbereid op een 
dynamische arbeidsmarkt die al lang niet meer begrensd is tot Nederland. Deltion College 
vindt het belangrijk goed op deze ontwikkelingen in te spelen. Internationalisering levert 
volgens Deltion een grote bijdrage aan de persoonlijke ontwikkeling van studenten tot mondiale 
burgers. Tevens bereidt het hen voor op het beroepsmatige functioneren in een internationale 
samenleving. Versterkte taalcompetenties en een buitenlandse stage zijn voor de hand liggende 
instrumenten om dit voor elkaar te krijgen. De vraag is nu hoe we deze instrumenten zo 
goed mogelijk in kunnen bouwen in de nieuwe curricula. De keuzedelen bieden hiervoor een 
oplossing.

Het versterken van de taalcompetenties kan door middel van het aanbieden van het keuzedeel 
Duits. Momenteel zit Duits bij een aantal opleidingen in het kwalificatiedossiers en de studenten 
van die opleidingen hebben al enkele jaren de mogelijkheid om stage te lopen in Duitsland. Dit 
kan zijn in hotels, bungalowparken, maar ook in ziekenhuizen en in supermarkten en warenhuizen. 
Vaak gaan ze met maar weinig voorkennis van de Duitse taal deze stages in. De ervaring leert 
echter dat ze na enkele weken in Duitsland te zijn, zich behoorlijk kunnen redden. 

Ook de bedrijven geven aan dat de taalontwikkeling met sprongen vooruit gaat vanaf het begin 
van de stage en enkele weken daarna. Het feit dat ze ondergedompeld worden in de taal en 
wel moeten, is voor ons het beste bewijs dat ze nooit zoveel Duits kunnen leren als in een stage 
in Duitsland. Lesuren kunnen hier niet tegenop. Een mooi voorbeeld wat dit illustreert is een 
project wat één van de collega’s heeft uitgevoerd: “Ohne Deutsch nach Berlin”. Hij heeft een 
groep studenten van afdeling detailhandel die geen Duits in het kwalificatiedossier hebben naar 
Berlijn gestuurd om stage te lopen bij Karstad en de supermarktketen Kaiser. Vooraf hebben de 
studenten een crashcourse Duits van 10 lessen gekregen om zich in de basis te kunnen redden. 
Zij hebben hun volledige stage in Berlijn gelopen. Zij hebben kennis gemaakt met het land, 
de mensen en de cultuur. In de bedrijven hebben ze volledig meegewerkt in de winkel en of 
magazijn. Aan het eind van de stage hebben ze voor de leidinggevende van de bedrijven een 
korte presentatie gegeven in het Duits waarin ze verbetervoorstellen hebben gedaan. 
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Binnen de horeca afdeling lopen studenten stage in de grote hotelketens als Hilton, NH, 
Estrel, Mercure etc. Ze doen hun stage in de F&B of in de frontoffice (receptie). Tijdens de 
functioneringsgesprekken krijgen we vaak te horen hoe snel de Nederlandse studenten zich 
aanpassen, hoe flexibel ze zijn en hoe snel ze zich de Duitse taal eigen maken. Wat hieruit 
voortvloeit is dat sommige studenten al tijdens hun stage een vast dienstverband krijgen 
aangeboden. Een van onze oud studenten werkt op dit moment bij het Adlon hotel als 
supervisor housekeeping. Een andere student die nu nog stage loopt heeft ook al een baan 
aangeboden gekregen terwijl hij nog moet afstuderen.

Dit zijn mooie voorbeelden van hoe de Duitse taal bijdraagt aan het inspelen op de dynamische 
arbeidsmarkt die al lang niet meer begrensd is tot Nederland. Vanaf augustus 2016 zal Duits 
in veel gevallen als keuzedeel aangeboden worden en is in sommige gevallen helemaal uit de 
kwalificatiedossiers gehaald. Bovenstaande voorbeelden geven een idee hoe het keuzedeel 
Duits ingericht en uitgevoerd kan worden. Door studenten tijdens het leerproces onder te 
dompelen in de Duitse taal wordt het leerrendement verhoogd en het leerproces versneld. 
Een buitenlandse stage draagt bij aan deze onderdompeling. Daarom is het voor sommige 
opleidingen interessant om het keuzedeel Internationalisering te koppelen aan het keuzedeel 
Duits (indien het keuzedeel Internationalisering ook gekoppeld is aan de kwalificatie). Door 
deze twee keuzedelen te combineren, of aan elkaar te koppelen, ontstaat er een aantrekkelijke 
leerroute voor de student om de eigen taalcompetenties binnen korte tijd te versterken. Er zijn 
ook mogelijkheden om een taaltraining te doen bij het Goethe instituut in Berlijn. Studenten 
kunnen daar een zogenaamde Intensivkurs volgen van twee weken. Als zij dit doen voorafgaand 
aan hun stage heeft dit direct effect op hun talenkennis. Deze kennis kan direct ingezet worden 
in de stage.

Dit zelfde idee is eventueel toepasbaar voor de andere moderne vreemde talen.

Jurgen Verbaanschott
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6. Vormgeving van de examinering

Visie op examineren

Keuzedelen, dus ook het keuzedeel Duits, zijn verplicht onderdeel van de opleiding. Het 
resultaat (voldoende/onvoldoende) van het examen dat afgelegd wordt voor ieder keuzedeel 
heeft nog geen invloed op de diplomering van de student. Wel is het hebben van een 
examenresultaat voor voldoende keuzedelen (de omvang is per soort opleiding beschreven) 
een vereiste voor diplomering. Een keuzedeel dat met goed resultaat is behaald, wordt op het 
diploma vermeld. Het streven is om vanaf het schooljaar 2018-2019 keuzedelen wel onderdeel te 
maken van de slaag-zakbeslissing.
Hoewel het behaalde resultaat in ieder geval tot 2018 niet meetelt in de zak/slaagregeling valt 
de examinering van het keuzedeel Duits wel onder het waarderingskader van de Inspectie. De 
examinering moet dus voldoen aan de eisen die aan kwalificerende examinering worden gesteld. 
Een van die eisen is dat de examinering transparant moet zijn. Dat betekent onder andere dat 
studenten die binnen hun opleiding het keuzedeel Duits kiezen, van tevoren horen te weten 
waar ze aan het einde van de rit op worden beoordeeld en hoe hun examen eruit zal zien. Een 
duidelijke omschrijving van het examen (inhoud en proces) is dus noodzakelijk. 

Beoordelen en examineren

Het beoordelen van de taalvaardigheid Duits van een student kan op veel manieren en op 
veel momenten. Om het taalonderwijs effectief te laten zijn zou een student op minimaal drie 
momenten in zijn keuzedeel Duits moeten worden beoordeeld:
 1. Bij de start van het keuzedeel: om zijn beginniveau vast te stellen
 2. Op een (of meerdere) moment(en) gedurende het leerproces: om zijn vorderingen te   
  meten
 3. Aan het einde van het keuzedeel: om zijn eindniveau vast te stellen.

Start (beginniveau, intake)

Het leerproces (integraal en cursorisch)

Einde (eindniveau, 
examinering)
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De laatste meting is de summatieve eindtoets of het examen. Dit is een kwalificerende 
beoordeling. Alle overige beoordelingen zijn formatieve beoordelingen. Ze zijn diagnostisch van 
aard en bedoeld om het leren te sturen of om studenten te groeperen. Er kunnen natuurlijk meer 
dan drie beoordelingen plaatsvinden, voor verschillende vaardigheden, verschillende niveaus en 
verschillende doelen.

Er zijn keuzedelen A2, B1 en B2 voor Duits. Om het taalonderwijs goed te kunnen vormgeven 
en de student de grootste kans op succes te bieden is het van groot belang om bij het begin te 
bepalen wat het niveau van elke individuele student is. Een intaketoets kan daar bij behulpzaam 
zijn. Andere vormen van niveaubepaling zijn echter ook mogelijk, zoals bijvoorbeeld een aantal 
proeflessen Duits. Op basis van deze niveaubepaling kan de student het keuzedeel op het juiste 
niveau kiezen.

Tussentijdse beoordeling of feedback tijdens het leerproces is belangrijk om het leren te sturen 
en op gang te houden. Het is motiverend om een beoordeling te krijgen en studenten werken 
er graag voor. Deze beoordelingen kunnen scores op toetsen zijn, maar ook andere vormen zijn 
mogelijk, zoals beoordelingen van portfolio-opdrachten, beoordelingen door anderen dan de 
docent (de praktijkbegeleider, mede-studenten) en resultaten op interactieve apps of games in 
het Duits.

Examinering is de eindbeoordeling. Op dat moment laat de student zien wat hij kan in het Duits. 
Een student gaat pas op voor het examen als hij er klaar voor is en de slaagkans bijna 100% is. 
Er zijn dus al vele beoordelingen aan vooraf gegaan waarin de student vertrouwen heeft kunnen 
opbouwen in zijn kunnen. Ook voor het keuzedeel Duits geldt dat het examen eigenlijk een 
proeve van bekwaamheid is: je laat zien dat je bekwaam bent in Duits voor je beroep.

Visie en uitgangspunten

In de visie van de ontwikkelgroep van het keuzedeel Duits zou examinering moeten bestaan uit 
verschillende vormen examinering die samen tot een eindoordeel leiden. De examenmix die hier 
gepresenteerd wordt is tot stand gekomen op basis van de volgende vijf uitgangspunten:

 1. Examinering in lijn met het leren
 Dit betekent dat de beoordeling betrekking moet hebben op zowel de onderdelen uit   
 de integrale leerlijn als uit de cursorische leerlijn. Ervaringen in Duitsland, in een Duits   
 bedrijf, tijdens een Duitse week, tijdens lessen in het Duits moeten ook gewaardeerd   
 kunnen worden, naast dat wat er in de lessen Duits is geleerd.

 2. Balans tussen hoge validiteit en hoge betrouwbaarheid
 Gestandaardiseerde examens bieden een hoge betrouwbaarheid, maar zijn niet altijd   
 voldoende valide (de taken zijn niet altijd ‘levensecht’). Een assessment in een proeve   
 of op de werkplek kan valide zijn (erg authentiek), maar is niet altijd van een hoge    
 betrouwbaarheid. Het examenmodel moet hierin een evenwicht zoeken.

 3. Aansluiting bij andere modellen van taaltoetsing in het mbo 
 Het examenmodel moet herkenbaar zijn voor het mbo en het bedrijfsleven. Daarom moet   
 het zoveel mogelijk aansluiten bij examenmodellen van internationale taalexamens.
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 4. Uitvoerbaarheid
 Het examenmodel moet uitvoerbaar zijn in de context van het mbo qua kosten en    
 organiseerbaarheid.

 5. Hoge ‘face validity’
 Met ‘face validity’ of ‘gezichtsvaliditeit wordt bedoeld: in hoeverre wordt het examenmodel  
 begrepen en geaccepteerd door de buitenwereld. Het examenmodel moet begrepen en   
 geaccepteerd worden door de belangrijkste stakeholders van het mbo (studenten,   
 docenten, ouders, werkgevers) en ook door de inspectie van het onderwijs.

Examenmix

Op basis van deze uitgangspunten is voor het keuzedeel Duits in het mbo gekozen voor de 
volgende examenmix:

Een gestandaardiseerd, digitaal examen voor Lezen en Luisteren
Dit onderdeel biedt een hoge betrouwbaarheid en is qua vorm en inhoud vergelijkbaar met de 
centrale examens voor Nederlands en Engels. Ook internationale taalexamens maken gebruik 
van een dergelijk onderdeel voor de receptieve vaardigheden. Het is uitvoerbaar omdat het 
kan worden ingekocht en groepsgewijs kan worden afgenomen. Bovendien biedt een dergelijk 
betrouwbaar gestandaardiseerd examen een hoge gezichtsvaliditeit. Tot slot spiegelt dit 
onderdeel qua vorm het beste de cursorische leerlijn.

Een assessment voor de vaardigheden Spreken, Gesprekken voeren en Schrijven, 
gebaseerd op ervaringen in de beroepscontext
Dit onderdeel biedt een hoge validiteit omdat het is gebaseerd op eigen ervaringen in de 
beroepscontext (die door de kandidaat in een compact dossier worden aangeleverd) en is 
qua vorm en inhoud vergelijkbaar met de instellingsexamens voor Nederlands en Engels. Ook 
internationale taalexamens maken gebruik van een dergelijk onderdeel voor de productieve 
vaardigheden. Het is uitvoerbaar omdat het op dezelfde manier kan worden georganiseerd als 
dat bij Nederlands en Engels gebeurt. Tot slot spiegelt dit onderdeel qua vorm het beste de 
integrale leerlijn. 

Examinering Duits in het mbo

Mondeling examen
voor Spreken en 
Gesprekken voeren

Gestandaardiseerde 
digitale toets voor 
Lezen en Luisteren

Dossier

Examen
Schrijven+
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Het gestandaardiseerde examen: Lezen en Luisteren

Voor de receptieve vaardigheden Lezen en Luisteren wordt gekozen (inkopen of ontwikkelen) 
voor een gestandaardiseerd, digitaal examen dat aan de volgende eisen behoort te voldoen:

 – Het examen is gerelateerd aan het ERK
 –  Het examen duurt maximaal 90 minuten
 – Lezen en Luisteren worden gecombineerd in één examen afgenomen of het zijn twee 
examens die samen niet langer dan 90 minuten duren.

 – Het examen is adaptief of biedt voldoende niveau-varianten van A1 – B2
 – Het examen wordt web-based aangeboden (geen installatie van software)
 –  Het examen wordt automatisch nagekeken
 – Het examen geeft een niveau-indicatie plus een algemene score
 –  De contexten van de aangeboden items is algemeen beroepsgericht/zakelijk
 – Er is een syllabus en een voorbeeldtoets of voorbeelditems beschikbaar
 – Het examen biedt verschillende vraagvormen
 – Het examen biedt een goede prijs/kwaliteit verhouding en levert een besparing op van 
docent-uren voor het construeren, afnemen en nakijken van een examen voor lezen en 
luisteren

Een dergelijk gestandaardiseerd, digitaal examen dient te worden afgenomen onder 
gecontroleerde examencondities. 

Het assessment: Spreken, Gesprekken voeren en Schrijven

Het assessment moet worden afgenomen onder examencondities. Dat betekent dat het een 
gecontroleerde omgeving moet zijn waarbij het zeker is dat de kandidaat zelf de prestaties 
levert en waarbij de condities voor alle kandidaten gelijk zijn om zo de betrouwbaarheid van 
het examen te waarborgen. Voorafgaand aan het assessment levert de kandidaat een compact 
dossier in waarin zijn eigen ervaringen in de beroepscontext zijn beschreven die voldoende 
aanleiding bieden voor zowel een gesprek als een spreekopdracht. De taalassessor bekijkt dit 
dossier vooraf en bepaalt enkele gespreksonderwerpen.
De taalassessor is iemand die de Duitse taal voldoende machtig is én bekwaam is in het 
beoordelen volgens de criteria van het ERK. In de meeste gevallen zal dit de docent Duits 
zijn. Om de betrouwbaarheid te waarborgen is het aan te bevelen om, volgens het ‘vier-ogen-
principe’, het assessment af te nemen met twee assessoren, waarbij één de rol van examinator 
heeft die het examen afneemt (en het gesprek voert). Als dit niet mogelijk is dan moet het 
examen worden opgenomen op een memo-recorder. Ook is het dan aan te bevelen om niet de 
eigen studenten te beoordelen maar die van de collega.
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Spreken en Gesprekken voeren

Het assessment voor Spreken en Gesprekken voeren heeft een vast format (een toetsmatrijs). 
Er zitten een of meerdere onderdelen in die vallen onder Spreken (monoloog) en een of 
meerdere onderdelen die vallen onder Gesprekken voeren. Een van de gespreksonderwerpen 
zal betrekking hebben op de (bedrijfs)cultuur in Duitsland/Duitse bedrijven. De examinator voert 
het gesprek met de kandidaat. In het geval van twee kandidaten kan de examinator ook vragen 
om een gesprek met elkaar te voeren.

Schrijven 

Het assessment voor Schrijven wordt bij voorkeur aansluitend op het assessment voor Spreken/
Gesprekken voeren uitgevoerd. Ook hier geldt dat het schrijfexamen een vast format heeft 
(een toetsmatrijs). De invulling daarvan kan verschillen. Dat betekent dat de kandidaat een of 
meerdere schrijfopdrachten krijgt die gerelateerd zijn aan een van de thema’s uit het beroep 
of de branche. Een andere opzet kan zijn dat één schrijfexamen, op een ander tijdstip dan het 
mondelinge examen, groepsgewijs wordt afgenomen, net als het examen voor lezen en luisteren. 
Omdat schrijven in een beroepssituatie altijd op de computer gebeurt is het logisch om dit ook 
in het examen te doen. Het is dan belangrijk om dit in een gecontroleerde examensetting te 
doen.

Competenties van een taalassessor Duits

Om te kunnen beoordelen of een kandidaat voldoet aan de niveau-eisen voor het keuzedeel 
‘Duits in de beroepscontext’ moet de beoordelaar competent zijn. De minimale vereisten zijn dat 
de beoordelaar zelf voldoende taalvaardig is in het Duits (minimaal niveau B2, liefst C1 of C2) en 
voldoende op de hoogte is van de Duitse (bedrijfs)cultuur in een of meerdere beroepscontexten. 
Daarnaast moet een taalassessor Duits in staat zijn het niveau van taalprestaties te beoordelen 
aan de hand van de prestatie-indicatoren uit het Europees Referentiekader voor de talen (ERK). 
Als onderdeel hiervan moet een taalassessor zo objectief mogelijk kunnen observeren en moet 
hij interviewtechnieken kunnen toepassen om een gesprek te voeren in het Duits om het juiste 
niveau uit te lokken. Ook moet hij in staat zijn om mondeling en schriftelijk te rapporteren over 
het resultaat naar zowel de kandidaat als naar zijn collega’s. Tot slot moet een taalassessor Duits 
in staat zijn om kritisch te reflecteren op zijn eigen handelen en gebruikt hij feedback om zijn 
handelen te verbeteren.
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Objectief observeren valt nog niet mee

Afgelopen najaar mocht ik weer een training taalassessor mvt verzorgen. Deze keer was het 
een open inschrijving, met docenten van verschillende roc’s en verschillende talen. Nou, heel 
verschillend waren ze nou ook weer niet: het waren docenten Engels en één docente Duits. Dat 
is meestal zo, de docenten Duits (en ook eventueel Frans of Spaans) zijn veruit in de minderheid. 
Toch zorg ik er altijd voor voldoende oefenmateriaal mee te nemen voor deze docent(en) Duits. 
Ik heb een dikke map met schrijfsels van studenten in het Duits en een heleboel filmpjes op mijn 
harddisk van gesprekken en spreekopdrachten in het Duits. En natuurlijk zijn veel onderwerpen 
en oefeningen voor alle mvt gelijk, zoals bijvoorbeeld het goed leren interpreteren van de 
beschrijvingen in het ERK en het leren objectief te observeren. Daarnaast leren de docenten 
Engels van het kijken naar Duitse filmpjes en omgekeerd. Wat daarbij steeds weer opvalt is 
dat, omdat bijna iedere Nederlander (dus ook de docent Duits!) wel aardig Engels kent, de 
beoordelingen van deze taal vaak strenger is dan die van de andere talen. Alsof we iets wat we 
zelf al kunnen vanzelf lager waarderen en omgekeerd.

Dit viel deze keer vooral op in het laatste dagdeel van de training. Dan werken we altijd met 
‘levend materiaal’: eigen studenten of in dit geval enkele medewerkers van CINOP (een ict-
medewerker en twee secretaresses). 

De eerste twee kandidaten spraken Engels en we waren het snel eens over het niveau. Ook de 
docente Duits kon dit goed inschatten. Als laatste kwam Anneke, een ervaren secretaresse. Zij 
zou het assessment in het Duits doen. Ze was attent, leergierig, sociaal, vriendelijk en verder 
alles wat je van een goede secretaresse mag verwachten. Maar het gesprek in het Duits, dat over 
eenvoudige alledaagse zaken ging, stokte regelmatig omdat ze niet op de juiste woorden kon 
komen. Het lukte haar ook niet om een omschrijving in andere bewoordingen te vinden. 

De examinator hielp haar steeds weer op weg en moest het gesprek gaande houden. Anneke 
bleef er echter vrolijk en vriendelijk onder. Tot mijn verbazing vonden alle docenten Engels het 
geweldig! Dit vonden ze allemaal een B1!. De docente Duits had zich echter niet om te tuin laten 
leiden en noteerde heel correct een A2. Bij nader inzien gaven de docenten Engels toe dat ze 
vooral onder de indruk waren omdat ze zelf dit niveau Duits niet hadden. Een heel leerzaam 
moment voor allen! 

Marianne Driessen
Senior consultant en trainer bij CINOP
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7. Duits in het mbo: eine Baustelle

In 2013 en 2014 is gewerkt aan het servicedocument dat in de afgelopen hoofdstukken werd 
beschreven: we hebben keuzedelen, een uitwerking voor een aantal belangrijke beroepen en 
een visie op onderwijs in de Duitse taal en cultuur. Die visie wordt door velen gedeeld: “Ja 
dat willen we graag taalonderwijs dat ingebed is in het beroep waardoor de studenten veel 
gemotiveerder zullen worden. En ook een duidelijke kwaliteitsstandaard voor Duits in het mbo, 
die door het bedrijfsleven gewaardeerd en erkend wordt.” Daar zullen we met zijn allen toch nog 
heel veel voor moeten doen. Laten we dus de mouwen opstropen en verder gaan met ons werk 
op de Baustelle. Om te beginnen:

 –  Invoering van de keuzedelen. Een heel nieuw hoofdstuk in het mbo. Ons uitgangspunt 
is dat we de invoering van de keuzedelen Duits in de beroepscontext alleen tot een 
succes kunnen maken wanneer we dat samen doen. De MBO Raad is het ideale platform 
om ervaringen uit te wisselen en samen te leren. We beginnen in 2016. Een aantal van 
de scholen zal de keuzedelen aanbieden. We weten al dat ze dat doen op verschillende 
manieren. Dat is geen probleem: de keuzedelen Duits zijn zeer flexibel in de organisatie 
in te passen. De ervaringen in 2016 gaan we uitwisselen en wat we leren delen we met 
het hele scholenveld.

 –  Zicht op beroeps- en bedrijfsculturen. Wie goed gekeken heeft naar de uitwerkingen, 
ziet dat er een belangrijk veld nog helemaal blank is: de beroepsspecifieke vaardigheden 
voor taal en cultuur. De beste manier om relevante verschillen te achterhalen met 
betrekking tot de bedrijfscultuur tussen Nederland en Duitsland, blijkt het interviewen 
van deskundigen; mensen uit de praktijk, die een diepgaand inzicht hebben in beide 
werelden. De Ler(n)ende Euregio start een project over de bedrijfscultuur in beide 
landen. De cultuur van een hele reeks belangrijke beroepen zal aan beide kanten van de 
grens worden onderzocht. De essentie van deze verschillen zal in de uitwerkingen van de 
keuzedelen worden opgenomen. Daarnaast zal een uitvoerige publicatie verschijnen in 
juni 2016.

 –  Certificering van de keuzedelen. Vanaf het eerste begin was het de wens van de 
docenten in onze werkgroep om aansluiting te vinden bij het Goethe-Instituut. Er is 
geen beter keurmerk denkbaar voor de kwaliteit van Duits in het mbo dan dat van het 
Goethe-Instituut. Al langere tijd zijn we in gesprek met het Goethe-Institut. Het is onze 
intentie om samen te komen tot een vorm van toetsing en examinering die aansluit bij 
de methodiek die gebruikt wordt bij het Goethe-Zertifikat. We zullen daarbij nauw gaan 
samenwerken met de zeven hbo-instellingen die een lerarenopleiding Duits aanbieden.
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Keuzedeel mbo

Duits in de beroepscontext A2

behorend bij één of
meerdere kwalificaties mbo

Op dit moment is een wijziging van de WEB in voorbereiding waarmee de positie van keuzedelen in de kwalificatiestructuur wordt
geregeld. Dat betekent dat op dit moment nog geen keuzedelen kunnen worden vastgesteld. Wel ontwikkelen de kenniscentra
keuzedelen die de instellingen in het zogeheten vrijwillige jaar kunnen aanbieden in de vrije ruimte.

In de kwalificatiestructuur worden daarom al criteria opgenomen waarin wordt verwezen naar het keuzedeel. Op die manier wordt
gewaarborgd dat door de kenniscentra voorgestelde keuzedelen na toetsing hun plaats kunnen krijgen in de kwalificatiestructuur.
Vanzelfsprekend treden voorschriften over keuzedelen pas in werking na aanvaarding van het genoemde wetsvoorstel door de
Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal.

BIJLAGE
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1. Algemene informatie
D1: Duits in de beroepscontext A2

Studielast

240

Branchevereisten

ja ,
in de vorm van mogelijke certificering door het Goethe-instituut.
 

Certificaten

Nee

Behorend bij kwalificatiedossier(s)/profiel(en)

Zie bijlage op www.kwalificatiesmbo.nl

Toelichting

Aanleiding
Dit keuzedeel Duits in de beroepscontext A2 (Praktische redzaamheid in de beroepscontext) is ontwikkeld op initiatief van het
netwerk ‘de Lerende Euregio’. In dit samenwerkingsverband van Nederlandse en Duitse scholen voor beroepsonderwijs in de
Euregio Rijn Waal nemen zes ROC’s deel. Daarnaast wordt samengewerkt met relevante partijen uit het bedrijfsleven en de
overheid. Leadpartner is ROC Nijmegen. Deze ROC’s zijn zich bewust van het immense belang van kennis van de Duitse taal en
cultuur voor bedrijven en toekomstige arbeidskrachten vanuit een economisch en arbeidsmarktperspectief. In oktober en
november 2013 hebben tal van leerbedrijven (onder meer het georganiseerde bedrijfsleven in de Achterhoek) en de gezamenlijke
burgemeesters van de steden in alle grensprovincies zich sterk gemaakt voor een stevige positie van Duits in alle
kwalificatiedossiers. De keuzedelen worden ondersteund door VNO-NCW Midden/Achterhoek. De Duitse Ambassade Den Haag, de
Duits-Nederlandse Handelskamer, het Duitsland Instituut Amsterdam en het Goethe Institut Niederlande in de vorm van de
‘Actiegroep Duits’ voor het ‘versterken van Duits in het mbo’. Meer informatie vindt men op www.lerende-euregio.com.
Kenniscentrum Kenwerk heeft in samenwerking met Ecabo namens de gezamenlijke kenniscentra de verantwoordelijkheid op zich
genomen voor de ontwikkeling van dit keuzedeel.

ERK als uitgangspunt
De inhoud van dit keuzedeel Duits is gebaseerd op het document Referentiekader Moderne Vreemde Talen (MVT) in het mbo
(Cinop, 2012). Dit is een vereenvoudigde uitwerking van het internationaal erkende Europees Referentiekader voor de talen
(ERK), oftewel het Common European Framework of Reference for Languages (CEFR). Deze is door de Raad van Europa ontwikkeld
(Council of Europe, Cambridge 2001). Er is voor gekozen om de inhoud van deze documenten als uitgangspunt te nemen en zoveel
mogelijk in stand te houden. Dit vanwege de herkenbaarheid, status, transfermogelijkheden en mogelijkheden voor
(internationale) certificering (mogelijk via het Goethe-instituut).

Het landelijk format voor de beschrijving van een keuzedeel is niet volledig in te vullen voor het beschrijven van een keuzedeel
Taal. Het format is van oorsprong bedoeld voor de beschrijving van een keuzedeel bestaande uit beroepshandelingen die
weergegeven worden in kerntaken en werkprocessen. Bij taal gaat het echter om kennis en vaardigheden die in een bepaalde
context worden toegepast om kerntaken en werkprocessen ook in de Duitse taal te kunnen uitvoeren. Desondanks is voor het
keuzedeel Duits in de beroepscontext A2 hetzelfde format gebruikt. Op enkele punten wijkt de beschrijving van het landelijke
format af en/of wordt deze niet geheel ingevuld (geen werkprocessen). Dit wordt in deze preambule toegelicht en verantwoord.

Aantal sbu’s
Het aantal studiebelastingsuren voor dit keuzedeel is vastgesteld op 240. Dit komt neer op circa 3 lesuren per week (afhankelijk
van de opleidingsduur). Er zijn echter diverse factoren die bepalen of dit aantal uren toereikend is voor het behalen van het
gewenste niveau tijdens de gehele opleidingsduur, zoals de motivatie van studenten, groepsgrootte, groepssamenstelling,
gebruikte methode, etc. Aan te bevelen is zorg te dragen voor zo gunstig mogelijke condities.

Taal in de beroepscontext
Aangezien dit keuzedeel aan uiteenlopende kwalificatiedossiers gekoppeld moet kunnen worden, kan het keuzedeel uiteraard in
de uitwerking niet alle betreffende beroepscontexten bevatten. Het beschrijvingsniveau is daarom van algemene aard (gebaseerd
op het Referentiekader), maar wel gericht op Duits in de beroepscontext. ‘Het toepassen van Duits in de beroepscontext’ wordt
als ‘kerntaak’ gezien. De vijf taalvaardigheden zoals benoemd in het ERK zijn opgenomen in de lijst van kennis en vaardigheden.
Voor de beschrijving van de taalkennis en –vaardigheden zijn vanuit het referentiekader de ‘algemene omschrijving van het
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D1: Duits in de beroepscontext A2

beheersingsniveau’ en de ‘globale descriptoren’ uit het ERK gebruikt. Omdat het in dit keuzedeel uitsluitend gaat om beschrijving
van kennis- en vaardigheden, is deze lijst uitgebreid. De kerntaak inclusief kennis en vaardigheden kan per
kwalificatiedossier/profiel worden ingekleurd voor een specifieke branche c.q. beroep.

Beoogd eindniveau A2: praktische redzaamheid in de beroepscontext
Het bereiken van het A2-niveau, praktische redzaamheid in de beroepscontext, is het uitgangspunt. Hiervoor moet echter ook
niveau A1 worden beheerst en geactiveerd. Bij de taalkennis en –vaardigheden worden daarom zowel de beheersingsvoorschriften
voor niveau A1 als A2 beschreven. Voor niet alle beroepen zijn alle taalvaardigheden even relevant. In de praktijk is het daarom
ook mogelijk om, afhankelijk van de beroepscontext, twee taalvaardigheden eventueel op het lagere niveau A1 af te sluiten. In
een bij dit keuzedeel behorend servicedocument zal dit nader worden uitgewerkt. In dit servicedocument vindt u ook aanvullende
handreikingen voor de uitwerking van dit keuzedeel in de onderwijspraktijk.

In de beschrijving van verantwoordelijkheid en zelfstandigheid wordt geen onderscheid gemaakt tussen de mbo-niveaus met
behulp van de NLQF-descriptoren. Dit is gedaan omdat er binnen de taalniveaus geen onderscheid is tussen wat iemand op niveau
1, 2, 3 of 4 zou moeten beheersen. Het gaat om het te bereiken taalniveau, niet om het bereiken van een specifiek mbo-niveau.
Wel is het niveau van zelfstandigheid omschreven dat hoort bij het ERK-niveau.

Omschrijving taalniveau A2
Qua taalniveau gaat het bij niveau A2 om basale kennis van het Duits om zich te kunnen redden in standaardsituaties in de
beroepscontext. Dit betekent dat de beroepsbeoefenaar standaardzinnen en de meest frequente woorden begrijpt als het gaat
om gebieden die hemzelf aangaan. Hij volgt, leest en begrijpt de belangrijkste punten in korte, duidelijke, eenvoudige
boodschappen, aankondigingen, teksten, brieven en instructies. Hij vindt specifieke, voorspelbare informatie in dit soort
teksten. De beroepsbeoefenaar communiceert en gaat korte sociale gesprekken aan over eenvoudige en alledaagse taken die een
eenvoudige en directe uitwisseling van informatie over vertrouwde onderwerpen en activiteiten betreffen. Ook stelt en
beantwoordt hij vragen. Hij schrijft korte, eenvoudige notities, boodschappen en persoonlijke brieven of e-mails over dit soort
onderwerpen.
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Complexiteit

De beroepsbeoefenaar gebruikt het Duits bij standaardwerkzaamheden in zijn beroep in internationale contacten met collega’s,
klanten, gasten en opdrachtgevers. Ook gebruikt hij het Duits als hij voor zijn werk verblijft in een land waar Duits gesproken
wordt en hij zaken moet regelen.

Op dit niveau (A2) gaat het om redzaamheid in standaardsituaties binnen de beroepscontext. De beroepsbeoefenaar gebruikt
hierbij basale kennis en vaardigheden voor het gebruik van (vak)taal, een basiswoordenschat en grammatica.

Verantwoordelijkheid en zelfstandigheid

Bij het luisteren is de beroepsbeoefenaar afhankelijk van langzaam en duidelijk articulerende spreker(s) bij het voeren van
gesprekken met zijn gesprekspartner(s). Deze heeft hij nodig om het gesprek op gang te houden, omdat hij gewoonlijk zelf niet
voldoende in staat is om het gesprek zelfstandig gaande te houden. Bij het lezen gaat het om korte, eenvoudige en alledaagse
teksten. Hierbij wordt de beroepsbeoefenaar voor het begrijpen visueel ondersteund door de layout en indeling van de tekst. Hij
spreekt in eenvoudige bewoordingen en kan vertellen in standaardpatronen en eenvoudige constructies over alledaagse en
vertrouwde onderwerpen. Hij schrijft korte, eenvoudige notities en boodschappen over alledaagse zaken. Hij gebruikt
standaardpatronen en eenvoudige zinsconstructies en maakt nog systematisch elementaire fouten. Op dit niveau kan de
beroepsbeoefenaar beperkt informatie overbrengen.

Vakkennis en vaardigheden

De beginnend beroepsbeoefenaar:
§ Vakkennis
§ De beginnend beroepsbeoefenaar bezit kennis van:
§ - de basiswoordenschat van zo’n 800 à 1500 woorden (zie ERK)
§ - vaktaal zoals die voor het beroep waarvoor wordt opgeleid nodig is
§ - beheerst elementaire grammatica waarbij de nadruk ligt op het leren van woorden en vaste uitdrukkingen binnen zijn

communicatieve taken
 
§ Vaardigheden
§ De beginnend beroepsbeoefenaar:
§ Luisteren, beheersingsvoorschrift A1:
§ - kan vertrouwde woorden en basiszinnen begrijpen die zichzelf, zijn familie en directe concrete omgeving betreffen, wanneer

de mensen langzaam en duidelijk spreken
§ - kan instructies die zorgvuldig en langzaam aan hem gericht zijn begrijpen
§ - kan korte, eenvoudige aanwijzingen opvolgen
§

§ Luisteren, beheersingsvoorschrift A2:
§ - kan gesprekken tussen moedertaalsprekers, bijvoorbeeld gesprekken tussen buitenlandse collega’s, zakenrelaties,

opdrachtgevers, gasten en klanten verstaan
§ - kan het onderwerp in gesprekken om hem heen, wanneer er langzaam en duidelijk gesproken wordt over eenvoudige en

vertrouwde onderwerpen en die van direct belang zijn voor hem bepalen
§ - kan zinnen en de meest frequente woorden die betrekking hebben op gebieden die van direct persoonlijk belang zijn

(bijvoorbeeld basisinformatie over zichzelf en zijn beroepscontext) begrijpen
§ - kan hoofdzaken in korte, heldere en eenvoudige boodschappen, uitleg en aankondigingen begrijpen
§ - kan eenvoudige aanwijzingen en instructies (in werkverband), bijvoorbeeld over de werking van een apparaat begrijpen
§ - kan hoofdpunten van korte en duidelijke boodschappen, aankondigingen in werkverband of berichten op radio en tv als

onderwerp en context bekend zijn en wanneer er langzaam en duidelijk wordt gesproken begrijpen
§ - kan op basis van een idee over de betekenis van het geheel van korte teksten over alledaagse en concrete werk gerelateerde

onderwerpen, de waarschijnlijke betekenis van onbekende woorden uit de context afleiden
§

§ Lezen, beheersingsvoorschrift A1:
§ - kan korte, eenvoudige berichten op een ansichtkaart of in een e-mail begrijpen
§ - kan bekende namen, woorden en simpele standaardzinnetjes in eenvoudige mededelingen in de meest voorkomende

alledaagse en werksituaties herkennen
§ - kan zich een idee vormen van de inhoud van eenvoudige informatieve materialen en korte eenvoudige beschrijvingen, vooral

als er visuele ondersteuning bij is
§ - kan korte, eenvoudig geschreven aanwijzingen en werkinstructies opvolgen
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§

§ Lezen, beheersingsvoorschrift A2:
§ - kan korte, eenvoudige brieven, circulaires, faxen en e-mails over vertrouwde onderwerpen, die hij in zijn werk tegenkomt,

begrijpen
§ - kan alledaagse borden en mededelingen, bijvoorbeeld als hij onderweg is voor zijn werk, begrijpen
§ - kan specifieke voorspelbare informatie in eenvoudige, alledaagse (werk)teksten zoals advertenties, menu’s en

dienstregelingen, lijsten, overzichten en formulieren vinden en begrijpen
§ - kan specifieke informatie in eenvoudig schriftelijk materiaal dat hij tegenkomt zoals brieven, brochures of korte

krantenartikelen die gebeurtenissen beschrijven vinden
§ - kan korte, eenvoudige, persoonlijke brieven en goed gestructureerde instructies bij apparatuur die men in het dagelijks leven

of werk tegenkomt begrijpen
§

§ Gesprekken voeren, beheersingsvoorschrift A1:
§ - kan zich voorstellen, groeten en afscheid nemen
§ - kan mensen om informatie vragen en informatie geven
§ - kan zaken regelen als het gaat om cijfers, hoeveelheden, kosten en tijd voor zijn werk
§ - kan eenvoudige vragen stellen en beantwoorden, en eenvoudige uitspraken doen op het gebied van directe behoeften of over

zeer vertrouwde (werk gerelateerde) onderwerpen en reageert op dergelijke uitspraken
§ - kan over zichzelf en andere mensen, bijvoorbeeld collega’s, opdrachtgevers, klanten of gasten vragen stellen en beantwoorden
§

§ Gesprekken voeren, beheersingsvoorschrift A2:
§ - kan sociale contacten tot stand brengen door in alledaagse (werk)situaties op een eenvoudige manier (on)bekenden te

groeten, afscheid te nemen, zichzelf of anderen voor te stellen, te bedanken, te reageren op uitnodigingen, suggesties en
verontschuldigingen indien direct tot hem gericht en langzaam en duidelijk gesproken, en ze zelf doen

§ - kan met medewerking van de gesprekspartner het gesprek op gang houden
§ - kan op eenvoudige wijze voorkeur en mening over vertrouwde alledaagse onderwerpen uitdrukken
§ - kan zeggen wat hij denkt in een formele vergadering als hij rechtstreeks wordt aangesproken, op voorwaarde dat hij, indien

nodig, om herhaling kan vragen
§ - kan aangeven dat hij de gesprekspartner volgt en begrijpt, als de gesprekspartner zich daarvoor inspant, wat er gedaan moet

worden
§ - kan op correcte, eenvoudige en duidelijke wijze informatie over (werk gerelateerde) reizen vragen en maakt gebruik van het

openbaarvervoer
§ - kan op correcte, eenvoudige en duidelijke wijze informatie vragen over (werk gerelateerde) zaken en doet eenvoudige

transacties in winkels, postkantoren en banken, bijvoorbeeld voor zijn werk
§ - kan informatie over hoeveelheden, nummers, prijzen, etc. die hij nodig heeft voor zijn werk geven en ontvangen
§ - kan eenvoudige aanwijzingen en (werk)instructies geven en opvolgen
§ - kan binnen eenvoudige en dagelijkse werktaken waarin gevraagd wordt om een eenvoudige en directe uitwisseling van

informatie communiceren
§

§ Spreken, beheersingsvoorschrift A1:
§ - kan zichzelf, wat hij doet, waar hij woont en de mensen in de naaste omgeving in eenvoudige uitdrukkingen en zinnen

beschrijven
§ - kan een zeer korte en vooraf geoefende mededeling voorlezen, bijvoorbeeld een toost uitbrengen of een spreker introduceren
§

§ Spreken, beheersingsvoorschrift A2:
§ - kan op een eenvoudige manier zijn familie, collega’s, opdrachtgevers, klanten, gasten, woonomstandigheden,

onderwijservaring, huidige of meest recente baan en producten en diensten vanuit zijn werk beschrijven
§ - kan in eenvoudige bewoording mensen, plaatsen en eigendommen beschrijven
§ - kan een eenvoudig, kort, vooraf ingeoefend praatje over een bekend onderwerp (product of dienst) houden, of een

aankondiging of mededeling doen
§ - kan op eenvoudige vragen als hij om herhaling kan vragen, en enige hulp geboden wordt bij het formuleren van het antwoord,

reageren
§

§ Schrijven, beheersingsvoorschrift A1:
§ - kan een korte, eenvoudige mededeling doen, bijvoorbeeld voor het zenden van groeten aan collega’s, klanten of gasten
§ - kan op formulieren persoonlijke details, bijvoorbeeld naam, nationaliteit en adres invullen
§ - kan eenvoudige frases en zinnen over zichzelf, collega’s, opdrachtgevers, klanten of gasten over waar ze wonen en wat ze doen

schrijven
§

§ Schrijven, beheersingsvoorschrift A2:
§ - kan een korte, eenvoudige boodschap noteren als om herhaling of herformulering gevraagd wordt
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§

§ Lezen, beheersingsvoorschrift A2:
§ - kan korte, eenvoudige brieven, circulaires, faxen en e-mails over vertrouwde onderwerpen, die hij in zijn werk tegenkomt,

begrijpen
§ - kan alledaagse borden en mededelingen, bijvoorbeeld als hij onderweg is voor zijn werk, begrijpen
§ - kan specifieke voorspelbare informatie in eenvoudige, alledaagse (werk)teksten zoals advertenties, menu’s en

dienstregelingen, lijsten, overzichten en formulieren vinden en begrijpen
§ - kan specifieke informatie in eenvoudig schriftelijk materiaal dat hij tegenkomt zoals brieven, brochures of korte

krantenartikelen die gebeurtenissen beschrijven vinden
§ - kan korte, eenvoudige, persoonlijke brieven en goed gestructureerde instructies bij apparatuur die men in het dagelijks leven

of werk tegenkomt begrijpen
§

§ Gesprekken voeren, beheersingsvoorschrift A1:
§ - kan zich voorstellen, groeten en afscheid nemen
§ - kan mensen om informatie vragen en informatie geven
§ - kan zaken regelen als het gaat om cijfers, hoeveelheden, kosten en tijd voor zijn werk
§ - kan eenvoudige vragen stellen en beantwoorden, en eenvoudige uitspraken doen op het gebied van directe behoeften of over

zeer vertrouwde (werk gerelateerde) onderwerpen en reageert op dergelijke uitspraken
§ - kan over zichzelf en andere mensen, bijvoorbeeld collega’s, opdrachtgevers, klanten of gasten vragen stellen en beantwoorden
§

§ Gesprekken voeren, beheersingsvoorschrift A2:
§ - kan sociale contacten tot stand brengen door in alledaagse (werk)situaties op een eenvoudige manier (on)bekenden te

groeten, afscheid te nemen, zichzelf of anderen voor te stellen, te bedanken, te reageren op uitnodigingen, suggesties en
verontschuldigingen indien direct tot hem gericht en langzaam en duidelijk gesproken, en ze zelf doen

§ - kan met medewerking van de gesprekspartner het gesprek op gang houden
§ - kan op eenvoudige wijze voorkeur en mening over vertrouwde alledaagse onderwerpen uitdrukken
§ - kan zeggen wat hij denkt in een formele vergadering als hij rechtstreeks wordt aangesproken, op voorwaarde dat hij, indien

nodig, om herhaling kan vragen
§ - kan aangeven dat hij de gesprekspartner volgt en begrijpt, als de gesprekspartner zich daarvoor inspant, wat er gedaan moet

worden
§ - kan op correcte, eenvoudige en duidelijke wijze informatie over (werk gerelateerde) reizen vragen en maakt gebruik van het

openbaarvervoer
§ - kan op correcte, eenvoudige en duidelijke wijze informatie vragen over (werk gerelateerde) zaken en doet eenvoudige

transacties in winkels, postkantoren en banken, bijvoorbeeld voor zijn werk
§ - kan informatie over hoeveelheden, nummers, prijzen, etc. die hij nodig heeft voor zijn werk geven en ontvangen
§ - kan eenvoudige aanwijzingen en (werk)instructies geven en opvolgen
§ - kan binnen eenvoudige en dagelijkse werktaken waarin gevraagd wordt om een eenvoudige en directe uitwisseling van

informatie communiceren
§

§ Spreken, beheersingsvoorschrift A1:
§ - kan zichzelf, wat hij doet, waar hij woont en de mensen in de naaste omgeving in eenvoudige uitdrukkingen en zinnen

beschrijven
§ - kan een zeer korte en vooraf geoefende mededeling voorlezen, bijvoorbeeld een toost uitbrengen of een spreker introduceren
§

§ Spreken, beheersingsvoorschrift A2:
§ - kan op een eenvoudige manier zijn familie, collega’s, opdrachtgevers, klanten, gasten, woonomstandigheden,

onderwijservaring, huidige of meest recente baan en producten en diensten vanuit zijn werk beschrijven
§ - kan in eenvoudige bewoording mensen, plaatsen en eigendommen beschrijven
§ - kan een eenvoudig, kort, vooraf ingeoefend praatje over een bekend onderwerp (product of dienst) houden, of een

aankondiging of mededeling doen
§ - kan op eenvoudige vragen als hij om herhaling kan vragen, en enige hulp geboden wordt bij het formuleren van het antwoord,

reageren
§

§ Schrijven, beheersingsvoorschrift A1:
§ - kan een korte, eenvoudige mededeling doen, bijvoorbeeld voor het zenden van groeten aan collega’s, klanten of gasten
§ - kan op formulieren persoonlijke details, bijvoorbeeld naam, nationaliteit en adres invullen
§ - kan eenvoudige frases en zinnen over zichzelf, collega’s, opdrachtgevers, klanten of gasten over waar ze wonen en wat ze doen

schrijven
§

§ Schrijven, beheersingsvoorschrift A2:
§ - kan een korte, eenvoudige boodschap noteren als om herhaling of herformulering gevraagd wordt
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§ - kan korte eenvoudige aantekeningen of boodschappen gerelateerd aan zaken van onmiddellijke noodzaak, bijvoorbeeld werk
(e-mail, bestelformulier, offerte, aanvraag, klachtenformulier etc.) schrijven

§ - kan een aantal eenvoudige frases en zinnen over familie, leefomstandigheden, educatieve achtergrond, huidige of meest
recente baan schrijven

§ - kan eenvoudig persoonlijke brieven om dankbaarheid of verontschuldigingen over te brengen, bijvoorbeeld aan een collega,
opdrachtgever, klant of gast schrijven

§

§ Duitse (bedrijfs)cultuur
§ - past omgangsvormen die in Duitsland en in Duitse bedrijven gebruikelijk zijn toe
§ - past waar relevant, kennis van afwijkende normen/voorschriften in het buurland, bijvoorbeeld op het gebied van kwaliteit,

arbeidsomstandigheden, milieu en veiligheid, toe die gebruikt worden in de beroepscontext
§ - kent valkuilen van interculturele communicatie en kan daarop anticiperen
§ - kan middels communicatieve vaardigheden in een Duits-Nederlands contact cultuurverschillen overbruggen
§ - is zich bewust van interculturele vooroordelen en daadwerkelijke cultuurverschillen en struikelblokken
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Keuzedeel mbo

Duits in de beroepscontext B1

behorend bij één of
meerdere kwalificaties mbo

Op dit moment is een wijziging van de WEB in voorbereiding waarmee de positie van keuzedelen in de kwalificatiestructuur wordt
geregeld. Dat betekent dat op dit moment nog geen keuzedelen kunnen worden vastgesteld. Wel ontwikkelen de kenniscentra
keuzedelen die de instellingen in het zogeheten vrijwillige jaar kunnen aanbieden in de vrije ruimte.

In de kwalificatiestructuur worden daarom al criteria opgenomen waarin wordt verwezen naar het keuzedeel. Op die manier wordt
gewaarborgd dat door de kenniscentra voorgestelde keuzedelen na toetsing hun plaats kunnen krijgen in de kwalificatiestructuur.
Vanzelfsprekend treden voorschriften over keuzedelen pas in werking na aanvaarding van het genoemde wetsvoorstel door de
Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal.
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1. Algemene informatie
D1: Duits in de beroepscontext B1

Studielast

240

Branchevereisten

ja ,
in de vorm van mogelijke certificering door het Goethe-instituut.
 

Certificaten

Nee

Behorend bij kwalificatiedossier(s)/profiel(en)

Zie bijlage op www.kwalificatiesmbo.nl

Toelichting

Aanleiding
Dit keuzedeel Duits in de beroepscontext B1 (Zelfstandig taalgebruiker in de beroepscontext) is ontwikkeld op initiatief van het
netwerk ‘de Lerende Euregio’. In dit samenwerkingsverband van Nederlandse en Duitse scholen voor beroepsonderwijs in de
Euregio Rijn Waal nemen zes ROC’s deel. Daarnaast wordt samengewerkt met relevante partijen uit het bedrijfsleven en de
overheid. Leadpartner is ROC Nijmegen. Deze ROC’s zijn zich bewust van het immense belang van kennis van de Duitse taal en
cultuur voor bedrijven en toekomstige arbeidskrachten vanuit een economisch en arbeidsmarktperspectief. In oktober en
november 2013 hebben tal van leerbedrijven (onder meer het georganiseerde bedrijfsleven in de Achterhoek) en de gezamenlijke
burgemeesters van de steden in alle grensprovincies zich sterk gemaakt voor een stevige positie van Duits in alle
kwalificatiedossiers. De keuzedelen worden ondersteund door VNO-NCW Midden/Achterhoek. De Duitse Ambassade Den Haag, de
Duits-Nederlandse Handelskamer, het Duitsland Instituut Amsterdam en het Goethe Institut Niederlande in de vorm van de
‘Actiegroep Duits’ voor het ‘versterken van Duits in het mbo’. Meer informatie vindt men op www.lerende-euregio.com.
Kenniscentrum Kenwerk heeft in samenwerking met Ecabo namens de gezamenlijke kenniscentra de verantwoordelijkheid op zich
genomen voor de ontwikkeling van dit keuzedeel.

ERK als uitgangspunt
De inhoud van dit keuzedeel Duits is gebaseerd op het document Referentiekader Moderne Vreemde Talen (MVT) in het mbo
(Cinop, 2012). Dit is een vereenvoudigde uitwerking van het internationaal erkende Europees Referentiekader voor de talen
(ERK), oftewel het Common European Framework of Reference for Languages (CEFR). Deze is door de Raad van Europa ontwikkeld
(Council of Europe, Cambridge 2001). Er is voor gekozen om de inhoud van deze documenten als uitgangspunt te nemen en zoveel
mogelijk in stand te houden. Dit vanwege de herkenbaarheid, status, transfermogelijkheden en mogelijkheden voor
(internationale) certificering (mogelijk via het Goethe-instituut).

Het landelijk format voor de beschrijving van een keuzedeel is niet volledig in te vullen voor het beschrijven van een keuzedeel
Taal. Het format is van oorsprong bedoeld voor de beschrijving van een keuzedeel bestaande uit beroepshandelingen die
weergegeven worden in kerntaken en werkprocessen. Bij taal gaat het echter om kennis en vaardigheden die in een bepaalde
context worden toegepast om kerntaken en werkprocessen ook in de Duitse taal te kunnen uitvoeren. Desondanks is voor het
keuzedeel Duits in de beroepscontext B1 hetzelfde format gebruikt. Op enkele punten wijkt de beschrijving van het landelijke
format af en/of wordt deze niet geheel ingevuld (geen werkprocessen). Dit wordt in deze preambule toegelicht en verantwoord.

Aantal sbu’s
Het aantal studiebelastingsuren voor dit keuzedeel is vastgesteld op 240. Dit komt neer op circa 3 lesuren per week (afhankelijk
van de opleidingsduur). Er zijn echter diverse factoren die bepalen of dit aantal uren toereikend is voor het behalen van het
gewenste niveau tijdens de gehele opleidingsduur, zoals de motivatie van de studenten, de groepsgrootte en -samenstelling,
gebruikte methode, etc. Aan te bevelen is zorg te dragen voor zo gunstig mogelijke condities.

Taal in de beroepscontext
Aangezien dit keuzedeel aan uiteenlopende kwalificatiedossiers gekoppeld moet kunnen worden, kan het keuzedeel uiteraard in
de uitwerking niet alle betreffende beroepscontexten bevatten. Het beschrijvingsniveau is daarom van algemene aard (gebaseerd
op het Referentiekader), maar wel gericht op Duits in de beroepscontext. ‘Het toepassen van Duits in de beroepscontext’ wordt
als ‘kerntaak’ gezien. De vijf taalvaardigheden zoals benoemd in het ERK zijn opgenomen in de lijst van kennis en vaardigheden.
Voor de beschrijving van de taalkennis en –vaardigheden zijn vanuit het referentiekader de ‘algemene omschrijving van het
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beheersingsniveau’ en de ‘globale descriptoren’ uit het ERK gebruikt. Omdat het in dit keuzedeel uitsluitend gaat om beschrijving
van kennis- en vaardigheden, is deze lijst uitgebreid. De kerntaak inclusief kennis en vaardigheden kan per dossier/profiel worden
ingekleurd voor een specifieke branche c.q. beroep.

Beoogd eindniveau B1: Zelfstandig taalgebruiker in de beroepscontext
Het bereiken van het B1-niveau is het uitgangspunt. Hiervoor moet echter ook niveau A2 worden beheerst en worden geactiveerd.
Bij de taalkennis en –vaardigheden worden daarom zowel de beheersingsvoorschriften voor niveau A2 als B1 beschreven. Voor niet
alle beroepen zijn alle taalvaardigheden even relevant. In de praktijk is het daarom ook mogelijk om, afhankelijk van de
beroepscontext, twee taalvaardigheden eventueel op het lagere niveau A2 af te sluiten. In een bij dit keuzedeel behorend
servicedocument zal dit nader worden uitgewerkt. In dit servicedocument vindt u ook aanvullende handreikingen voor de
uitwerking van dit keuzedeel in de onderwijspraktijk.

In de beschrijving van verantwoordelijkheid en zelfstandigheid wordt geen onderscheid gemaakt tussen de mbo-niveaus met
behulp van de NLQF-descriptoren. Dit is gedaan omdat er binnen taalniveaus geen onderscheid is tussen wat iemand op niveau 1,
2, 3 of 4 zou moeten beheersen. Het gaat om het te bereiken taalniveau, niet om het bereiken van een specifiek mbo-niveau. Wel
is het niveau van zelfstandigheid omschreven dat hoort bij het ERK-niveau.

Omschrijving taalniveau B1
Qua taalniveau gaat het bij niveau B1 om specialistische kennis van het Duits om diverse specifieke situaties in de
beroepscontext te kunnen afhandelen. Het niet goed kunnen communiceren in het Duits kan afbreuk doen aan het succesvol
volbrengen van werkzaamheden. Dit betekent dat de beroepsbeoefenaar de hoofdpunten van gesprekken en mediaberichten
begrijpt wanneer in duidelijke taal wordt gesproken over actuele en/of vertrouwde zaken. Hij begrijpt teksten die bestaan uit
zeer frequente dagelijkse (werk)taal en beschrijvingen van persoonlijke gebeurtenissen, gevoelens of wensen. De
beroepsbeoefenaar kan zelfstandig de meeste situaties aan die zich kunnen voordoen tijdens een reis voor zijn werk in het gebied
waar de betreffende taal wordt gesproken. Hij kan onvoorbereid deelnemen aan een gesprek over vertrouwde, dagelijkse of
persoonlijke onderwerpen. Hij benoemt persoonlijke zaken door uitingen op eenvoudige wijze aan elkaar te verbinden. Hij
redeneert en verklaart kort meningen en plannen en kan producten en diensten van zijn bedrijf naar behoren in het Duits
presenteren. Vertelt een verhaal, een anekdote uit zijn werkcontext en reageert daarop. Hij schrijft een korte, eenvoudige,
samenhangende tekst of brief over vertrouwde of persoonlijke onderwerpen, waarin ook indrukken en ervaringen worden
beschreven.
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Complexiteit

De beroepsbeoefenaar komt intensief in aanraking met en gebruikt het Duits en zijn kennis over de Duitse cultuur intensief bij
standaard en specifieke werkzaamheden in zijn beroep in internationale contacten met collega’s, klanten, gasten en
opdrachtgevers. Ook gebruikt hij het Duits als hij voor zijn werk verblijft in een land waar Duits gesproken wordt en hij zaken
moet regelen. Het gaat hier om specialistische kennis van het Duits om diverse specifieke situaties in de beroepscontext te
kunnen afhandelen. Het niet goed kunnen communiceren in het Duits kan afbreuk doen aan het succesvol volbrengen van
werkzaamheden.

Dit niveau is tevens gericht op doorstroming naar het hbo.

Verantwoordelijkheid en zelfstandigheid

De beroepsbeoefenaar heeft een zelfstandige functie en moet zelfstandig in staat zijn de Duitse taal te gebruiken voor het
verrichten van beroepswerkzaamheden. Bij het luisteren is de beroepsbeoefenaar afhankelijk van een normaal en duidelijk
articulerende spreker(s) en bij het voeren van gesprekken van zijn gesprekspartner(s). Hij is in staat zelf een gesprek te beginnen,
te voeren en af te sluiten. Bij het lezen gaat het om wat langere, eenvoudige en goed gestructureerde teksten over alledaagse of
werk gerelateerde onderwerpen. Hij kan de betekenis van woorden afleiden uit de context. De beroepsbeoefenaar spreekt
langzaam en met pauzes, maar hij is goed te volgen. De woordenschat is voldoende en hij is grammaticaal redelijk accuraat. Dit
laatste geldt ook voor teksten die hij schrijft over vertrouwde of werk gerelateerde onderwerpen. Hij is in staat om producten en
diensten van zijn bedrijf schriftelijk en mondeling naar behoren te presenteren.

Vakkennis en vaardigheden

De beginnend beroepsbeoefenaar:
§ Vakkennis
§ De beginnend beroepsbeoefenaar bezit kennis van:
§ - de basiswoordenschat van enkele duizenden woorden (zie ERK).
§ - vaktaal zoals die voor het beroep waarvoor wordt opgeleid nodig is
§ - expliciet aangeboden grammaticaregels
§ - belangrijke talige conventies
§ - belangrijke compenserende strategieën
 
§ Vaardigheden
§ De beginnend beroepsbeoefenaar
§ Luisteren, beheersingsvoorschrift A2:
§ - kan gesprekken tussen moedertaalsprekers, bijvoorbeeld gesprekken tussen buitenlandse collega’s, zakenrelaties,

opdrachtgevers, gasten en klanten verstaan
§ - kan het onderwerp in gesprekken om hem heen, wanneer er langzaam en duidelijk gesproken wordt over eenvoudige en

vertrouwde onderwerpen en die van direct belang zijn voor hem bepalen
§ - kan zinnen en de meest frequente woorden die betrekking hebben op gebieden die van direct persoonlijk belang zijn

(bijvoorbeeld basisinformatie over zichzelf en zijn beroepscontext) begrijpen
§ - kan hoofdzaken in korte, heldere en eenvoudige boodschappen, uitleg en aankondigingen begrijpen
§ - kan eenvoudige aanwijzingen en instructies (in werkverband), bijvoorbeeld over de werking van een apparaat begrijpen
§ - kan hoofdpunten van korte en duidelijke boodschappen, aankondigingen in werkverband of berichten op radio en tv als

onderwerp en context bekend zijn en wanneer er langzaam en duidelijk wordt gesproken begrijpen
§ - kan op basis van een idee over de betekenis van het geheel van korte teksten over alledaagse en concrete werk gerelateerde

onderwerpen, de waarschijnlijke betekenis van onbekende woorden uit de context afleiden
§

§ Luisteren, beheersingsvoorschrift B1:
§ - kan in het algemeen de hoofdpunten van een uitgebreide discussie over zijn eigen vakgebied om hem heen, wanneer er

duidelijk gearticuleerd wordt in de standaardtaal volgen
§ - kan ongecompliceerde korte praatjes over vertrouwde onderwerpen uit zijn eigen vak- of interessegebied in grote lijnen,

wanneer er duidelijk gearticuleerde standaardtaal gesproken wordt, volgen
§ - kan zowel eenvoudige als meer complexe technische informatie, zoals gebruiksaanwijzingen voor apparaten, die hij nodig

heeft in zijn vakgebied begrijpen
§ - kan gedetailleerde aanwijzingen met betrekking tot zijn werkzaamheden opvolgen
§ - kan hoofdpunten van radionieuwsberichten en eenvoudig geluidsmateriaal over vertrouwde onderwerpen in zijn vakgebied,

indien langzaam en duidelijk gepresenteerd, begrijpen
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§ - kan de betekenis van onbekende woorden en zinnen en over onderwerpen die gerelateerd zijn aan zijn vakgebied en interesses
aan de hand van de context herleiden

§

§ Lezen, beheersingsvoorschrift A2:
§ - kan korte, eenvoudige brieven, circulaires, faxen en e-mails over vertrouwde onderwerpen, die hij in zijn werk tegenkomt,

begrijpen
§ - kan alledaagse borden en mededelingen, bijvoorbeeld als hij onderweg is voor zijn werk, begrijpen
§ - kan specifieke voorspelbare informatie in eenvoudig, alledaagse (werk)teksten zoals advertenties, menu’s en

dienstregelingen, lijsten, overzichten en formulieren vinden en begrijpen
§ - kan specifieke informatie in eenvoudig schriftelijk materiaal dat hij tegenkomt zoals brieven, brochures of korte

krantenartikelen die gebeurtenissen beschrijven, vinden
§ - kan korte, eenvoudige, persoonlijke brieven en goed gestructureerde instructies bij apparatuur die men in het dagelijks leven

of werk tegenkomt begrijpen
§

§ Lezen, beheersingsvoorschrift B1:
§ - kan de beschrijving van gebeurtenissen, gevoelens en wensen in persoonlijke en zakelijke brieven begrijpen
§ - kan de feitelijke informatie in eenvoudige zakelijke brieven goed genoeg begrijpen om adequaat te kunnen reageren
§ - kan in alledaags materiaal, zoals brieven, brochures en korte officiële documenten relevante informatie vinden en begrijpen
§ - kan significante punten herkennen in eenvoudige (kranten)artikelen over bekende onderwerpen
§ - kan duidelijk geschreven, ondubbelzinnige instructies bij een apparaat begrijpen
§ - kan de betekenis van onbekende woorden in vertrouwde of werk gerelateerde teksten binnen de context afleiden
§

§ Gesprekken voeren, beheersingsvoorschrift A2:
§ - kan sociale contacten tot stand brengen door in alledaagse (werk)situaties op een eenvoudige manier (on)bekenden te

groeten, afscheid te nemen, zichzelf of anderen voor te stellen, te bedanken, te reageren op uitnodigingen, suggesties en
verontschuldigingen indien direct tot hem gericht en langzaam en duidelijk gesproken

§ - kan met medewerking van de gesprekspartner het gesprek op gang houden
§ - kan op eenvoudige wijze voorkeur en mening over vertrouwde alledaagse onderwerpen uitdrukken
§ - kan zeggen wat hij denkt in een formele vergadering als hij rechtstreeks aangesproken wordt, op voorwaarde dat hij, indien

nodig, om herhaling kan vragen
§ - kan aangeven dat hij de gesprekspartner volgt en begrijpt, als de gesprekspartner zich daarvoor inspant en vraagt wat er

gedaan moet worden
§ - kan op correcte, eenvoudige en duidelijke wijze informatie over (werk gerelateerde) reizen vragen en maakt gebruik van het

openbaarvervoer
§ - kan op correcte, eenvoudige en duidelijke wijze informatie over (werk gerelateerde) zaken vragen en doet eenvoudige

transacties in winkels, postkantoren en banken, bijvoorbeeld voor zijn werk
§ - kan informatie over hoeveelheden, nummers, prijzen, etc. die hij nodig heeft voor zijn werk geven en ontvangen
§ - kan eenvoudige aanwijzingen en (werk)instructies geven en opvolgen
§ - kan binnen eenvoudige en dagelijkse werktaken waarin gevraagd wordt om een eenvoudige en directe uitwisseling van

informatie communiceren
§

§ Gesprekken voeren, beheersingsvoorschrift B1:
§ - kan in sociale (werk)contacten gevoelens over alledaagse zaken of vakgebonden onderwerpen uitdrukken en hierop reageren
§ - kan zijn persoonlijke mening en standpunt duidelijk overbrengen en ernaar vragen in gesprekken over onderwerpen die binnen

het eigen interesse- en/of werkgebied liggen
§ - kan commentaar op standpunten van anderen geven
§ - kan duidelijk en verstaanbaar spreken
§ - kan aan routinematige formele discussies in standaardtaal over vertrouwde (werk gerelateerde) onderwerpen (feitelijke

informatie, instructies, praktische problemen) deelnemen
§ - kan de belangrijkste standaardtransacties die zich voor doen bij het reizen, het regelen van vervoer of onderdak en bij

contacten met autoriteiten tijdens een (werk)bezoek aan het buitenland afhandelen
§ - kan bij het bespreken van hoe verder te gaan met een klus of mogelijke oplossingen voor iets, duidelijk zeggen wat hij ervan

vindt en waarom
§ - kan minder routinematige situaties in winkels, postkantoren, banken of bij leveranciers, bijvoorbeeld bij het terugbrengen

van een aankoop of bij klachten over producten en/of diensten afhandelen
§ - kan eenvoudige feitelijke informatie achterhalen en doorgeven
§ - kan om gedetailleerde aanwijzingen en informatie vragen en opvolgen
§ - kan in beperkte mate initiatieven in een vraaggesprek nemen, bijvoorbeeld over een nieuw onderwerp beginnen
§ - kan eenvoudige face-to-face gesprekken over bekende onderwerpen waarvoor persoonlijke interesse bestaat voeren
§ - kan herhalen wat iemand heeft gezegd om te bevestigen dat men elkaar begrepen heeft
§

6 van 8

78



BIJLAGE

D1-K1: Het toepassen van Duits in de beroepscontext B1

§ Spreken, beheersingsvoorschrift A2:
§ - kan op een eenvoudige manier zijn familie, collega’s, opdrachtgevers, klanten, gasten, woonomstandigheden,

onderwijservaring, huidige of meest recente baan en producten en diensten vanuit zijn werk beschrijven
§ - kan in eenvoudige bewoordingen mensen, plaatsen en eigendommen beschrijven
§ - kan een eenvoudig, kort, vooraf ingeoefend praatje over een bekend onderwerp (product of dienst) houden of doet een

aankondiging of mededeling
§ - kan op eenvoudige vragen reageren als hij om herhaling kan vragen en enige hulp geboden wordt bij het formuleren van het

antwoord
§

§ Spreken, beheersingsvoorschrift B1:
§ - kan eenvoudige beschrijvingen over allerlei vertrouwde onderwerpen binnen zijn interesse gebied geven
§ - kan gedetailleerd verslag doen van (werk)ervaringen, en kan daarbij gevoelens en reacties beschrijven
§ - kan echte of verzonnen gebeurtenissen beschrijven, bijvoorbeeld vanuit zijn werk
§ - kan verhalen en over zijn dromen, verwachtingen en ambities vertellen
§ - kan plannen uitleggen en toelichten
§ - kan een eenvoudige, voorbereide presentatie geven over een onderwerp binnen zijn werkveld en de producten/diensten van

zijn bedrijf, die ondanks afwijkend accent en intonatie over het algemeen duidelijk genoeg is om zonder moeilijkheden te
volgen en waarin de hoofdpunten redelijk gedetailleerd geformuleerd zijn

§ - kan hierop volgende vragen beantwoorden
§ - kan eventueel wel om herhaling vragen als het spreektempo hoog lag
§

§ Schrijven, beheersingsvoorschrift A2:
§ - kan een korte, eenvoudige boodschap noteren als om herhaling of herformulering gevraagd kan worden
§ - kan korte eenvoudige aantekeningen of boodschappen schrijven gerelateerd aan zaken van onmiddellijke noodzaak,

bijvoorbeeld werk (e-mail, bestelformulier, offerte, aanvraag, klachtenformulier etc.)
§ - kan een aantal eenvoudige frases en zinnen schrijven over familie, leefomstandigheden, educatieve achtergrond, huidige of

meest recente baan
§ - kan heel eenvoudige persoonlijke brieven om dankbaarheid of verontschuldigingen over te brengen schrijven, bijvoorbeeld

aan een collega, opdrachtgever, klant of gast
§

§ Schrijven, beheersingsvoorschrift B1:
§ - kan vrij gedetailleerde (persoonlijke) brieven schrijven over (werk)ervaringen, gevoelens en gebeurtenissen
§ - kan een korte, eenvoudige zakelijke brief en/of e-mail schrijven
§ - kan notities/berichten schrijven waarin eenvoudige informatie van onmiddellijke relevantie voor vrienden, mensen van

diensten, docenten en anderen die in zijn dagelijks leven een rol spelen overgebracht wordt, waarbij de belangrijke punten
begrijpelijk overkomen

§ - kan heel korte rapporten volgens een vastgestelde standaard waarin routinematige, feitelijke informatie doorgegeven wordt
en redenen voor het ondernemen van bepaalde acties aangegeven worden schrijven

§ - kan eenvoudige, gedetailleerde beschrijvingen over een aantal bekende onderwerpen binnen het eigen interesse- of
werkgebied maken

§ - kan verslag van (werk)ervaringen doen en kan daarbij gevoelens en reacties beschrijven in eenvoudige lopende tekst
§ - kan een gebeurtenis tijdens het werk, een recent (werk)uitstapje beschrijven– waar gebeurd of verzonnen
§ Duitse (bedrijfs)cultuur
§ - past omgangsvormen die in Duitsland en in Duitse bedrijven gebruikelijk zijn toe
§ - past waar relevante kennis van afwijkende normen/voorschriften in het buurland, bijvoorbeeld op het gebied van kwaliteit,

arbeidsomstandigheden, milieu en veiligheid, die gebruikt worden in de beroepscontext toe
§ - kent valkuilen van interculturele communicatie en kan daarop anticiperen
§ - kan middels communicatieve vaardigheden in een Duits-Nederlands contact cultuurverschillen overbruggen
§ - is zich bewust van interculturele vooroordelen en daadwerkelijke cultuurverschillen en struikelblokken
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