Handreikingen voor de inkleuring van de context per beroep
De onderstaande 17 handreikingen zijn bedoeld om het keuzedeel Duits in de beroepscontext
een beroepsgerichte invulling te geven. Ze 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 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 hun onderwijspraktijk.
Voor een groot aantal beroepen hebben we nu dus concrete handreikingen voor de inhoudelijke
vormgeving van het onderwijs in de Duitse taal en cultuur in de specifieke beroepscontext. We
weten dat veel ROC’s onze uitwerkingen (gaan) gebruiken voor de lessen beroepsgericht Duits
in hun opleidingen.
Het zal opvallen dat er relatief weinig uitwerkingen zijn voor de technische domeinen. Daar zit
geen opzet achter. De docenten in ons netwerk hebben aangegeven aan welke uitwerkingen de
meeste behoefte bestaat. Deze wensen waren voor ons leidend.
Wanneer er behoefte bestaat aan andere uitwerkingen willen we dat graag van u horen. Maar
net zoals bij de nu gepubliceerde reeks geldt: zonder uw medewerking gaat het niet gebeuren.
Wie dus met een verzoek komt, mag van ons een verzoek om medewerking aan de betreffende
uitwerking verwachten.
Nadere informatie over de wijze waarop deze handreikingen tot stand zijn gekomen en hoe
deze in de praktijk gebruikt kunnen worden vindt u in de pdf’s.
De volgende uitwerkingen kunnen vanaf deze pagina als PDF worden gedownload:
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administratieve beroepen
advies en leiding in verkoop
applicatieontwikkeling
bediening en keuken
chauffeur wegvervoer
commercie
ict-en mediabeheer
ict-support
juridisch-administratieve beroepen
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logistiek
marketing communicatie en
evenementen
ondernemer horeca bakkerij
pedagogisch werker
secretariële beroepen
travel en leisure
MBO-verpleegkundige
verzorgende IG

