Beste deelnemer,
U heeft zich aangemeld voor onze bijeenkomst op 7 oktober in Zwolle. De locatie is: Nieuwe
Buitensociëteit, Stationsplein 1, 8011 CW Zwolle.
Deze bijeenkomst staat in het teken van de positie Duits in het mbo. Om uw geheugen nog even op
te frissen herhalen wij de uitnodiging van deze bijeenkomst en sturen wij de
managementsamenvatting van het KBA onderzoek nog eens mee.
Aanleiding
In de vergadering van de Raad van Aangeslotenen van de Stichting Duits in de Beroepscontext in het
najaar van 2020 is door de Aangeslotenen de indruk uitgesproken dat het vak Duits geleidelijk
gemarginaliseerd wordt in het middelbar beroepsonderwijs als gevolg van ontwikkelingen die de
curricula van de opleidingen bepalen. Ons is destijds gevraagd de feiten hieromtrent in kaart te
brengen en na te denken over het antwoord op de vraag hoe deze trend te doorbreken.
Naar aanleiding van betreffende vergadering hebben we als bestuur van de Stichting het bureau KBA
(sinds jaar en dag gespecialiseerd in de kwalificatiestructuur in het mbo) onderzoek laten uitvoeren.
Dit onderzoek bevestigt het beeld rondom de ontwikkelingen van het vak Duits. Zowel kwantitatief als
kwalitatief (de eisen die gesteld worden) verliest het vak Duits in toenemende mate positie in de
kwalificatiedossiers van het mbo en ook als keuzedeel wordt het vak steeds minder aangeboden en
gekozen. Het onderzoek gaat ook in op de oorzaken van deze ontwikkeling.
Omdat de resultaten van dit onderzoek ook de partners bij de invulling van de kwalificatiestructuur
aangaan zijn zij besproken met diverse brancheorganisaties (Transport & Logistiek, Recreatie &
Toerisme, Horeca, Handel en MKB Techniek) en zijn zij ingebracht en besproken in het centrale
onderwijsoverleg van VNONCW. Betreffende organisaties gaven aan de geconstateerde ontwikkeling
in het onderzoek uiterst ongewenst en zorgwekkend te vinden en hebben ons gevraagd gezamenlijk
met hen actie te ondernemen om deze ontwikkeling te keren.
Actie
Mede gezien vorenstaande organiseren we als Stichting Duits in de Beroepscontext voor alle 17
aangesloten scholen een bijeenkomst op 7 oktober in Zwolle van 12.30 tot 16.00 uur. Hiervoor zijn
uitgenodigd medewerkers van betreffende scholen die besluiten nemen over de inhoud van curricula
en het aanbod aan keuzedelen voor de opleidingen waarvoor het vak Duits relevant is. Daarnaast
komen vertegenwoordigers van en werkgevers uit die branches waarvoor beheersing van Duits voor
de beroepen belangrijk is.
We hebben een programma samengesteld waarbij enerzijds de conclusies van het KBA-onderzoek
zullen worden toegelicht en besproken, en anderzijds vertegenwoordigers van relevante branches en
werkgevers alsmede de SBB zullen ingaan op het belang van Duits in het beroep.
We zouden het op prijs stellen als jullie vanuit jullie scholen een aantal vertegenwoordigers met
hierboven genoemd profiel afvaardigen. We rekenen op tenminste 3 a 4 personen per aangesloten
instelling.

Het programma:
12.30 uur Ontvangst en inloop met lunch in de foyer
13.15 uur Start van de plenaire bijeenkomst in de kleine bioscoopzaal
14.00 uur Gesprekken tussen het werkveld en onderwijs in brancheclusters in de foyer
15.00 uur Korte koffie/thee pauze

15.15 uur Plenair: Opbrengsten met conclusies per branche cluster in de kleine bioscoopzaal
16.00 uur Sluiting
Het is wenselijk dat u vooraf goed op de hoogte bent van de stand van zaken met betrekking tot de
positie van het vak Duits in uw instelling en het beleid hieromtrent.
Wij verheugen ons op uw komst.
Namens het stichtingsbestuur
Anika Plettenberg & Willem van Hees

