
Spreek 
de taal 
van de klant:

Economische relatie Nederland en 
Duitsland is van levensbelang! 

Opnieuw groeide in 2017 de wederzijdse 
handel tussen Nederland en Duitsland. 
Nederland exporteerde 91,4 miljard 
euro naar Duitsland: een groei van 9,1%. 
Nederland importeerde 86 miljard: een 
groei van 9,8 %. Daarmee is Duitsland 
verreweg de grootste handelspartner van 
Nederland. Omgekeerd is Nederland de 
belangrijkste handelspartner van Duitsland, 
na China en nog vóór de VS.
Nederland en de deelstaat Nordrhein-
Westfalen zijn wederzijds elkaars 
belangrijkste handelspartner. Van de 
totale Nederlandse export naar Duitsland 
in 2017 was 41 procent bestemd voor 
Nordrhein-Westfalen.
(DNHK Duits Nederlandse Handelskamer 2018)
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Een goede relatie met Duitse bedrijven kan 
van groot belang zijn voor de toekomst van uw 
bedrijf.

Veel Nederlandse bedrijven hebben direct 
of indirect te maken met Duitse klanten of 
opdrachtgevers. Een bedrijf waarvan het 
personeel zich in het Duits kan uitdrukken heeft 
een duidelijk marktvoordeel. De Nederlands-
Duitse Handelskamer heeft een onderzoek laten 
doen waaruit blijkt dat Duitse opdrachtgevers 
veelal geen genoegen nemen met Engels als 
voertaal. Wie Duits kan spreken heeft een 
streepje voor! 

Uit het onderzoek blijkt, dat het Nederlandse 
bedrijfsleven miljarden euro’s omzet misloopt 
omdat de medewerkers steeds slechter Duits 
spreken. De constatering dat Nederlanders 
steeds slechter Duits spreken klopt, maar in het 
middelbaar beroepsonderwijs wordt dat anders. 
Nadat het aanbod van het vak Duits in het 
MBO zich jarenlang in een neerwaartse spiraal 
bevond, is er nu een verheugende opleving. 
Duits wordt weer aan steeds meer ROC’s 
en daarbinnen bij steeds meer opleidingen 
aangeboden. Bij de keuzeprogramma’s van de 
ROC’s staat Duits opeens in de top vijf!

Vaardigheden in de Duitse taal 
toegesneden op bedrijf en beroep

Nu Duits binnen het MBO weer in de lift zit, 
kunnen we ons richten op de kwaliteit. Bedrijven 
hebben er behoefte aan dat hun medewerkers 
hun Duitse klanten te woord kunnen staan, weten 
welke omgangsvormen Duitsers op prijs stellen 
en minstens zo belangrijk: hun vaktaal beheersen. 
Duits in de Beroepscontext biedt een examen 
waarin de kandidaat die vaardigheden moet 
laten zien. Het examen is ontwikkeld in nauwe 
samenwerking met het Goethe-Institut. De kwaliteit 
van de examens wordt door het Goethe-Institut 
gegarandeerd. Het Goethe-Siegel is in heel 
Duitsland en daar buiten een vertrouwd keurmerk. 

Het certificaat Duits in de Beroepscontext kan 
afgesloten worden op niveau A2 of B1. De 
kandidaat heeft dan alle vaardigheden: spreken, 
schrijven, lezen en luisteren op minstens 
dat niveau afgesloten. De examens Duits 
in de Beroepscontext worden aangeboden 
door steeds meer scholen voor Middelbaar 
Beroepsonderwijs. Voor meer informatie: kijk op 
de website: http://Duitsmbo.nl of vraag ernaar 
bij de MBO-instelling bij u in de regio of stad.


