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Nederland vierde op 18 april de Dag van de Duitse taal. Duitslandweb
maakte daar een hele Duitse taalweek van: aandacht voor het vak
Duits op school, vooral op het MBO, de favoriete Duitse muziek van
Nederlandse muziekexperts en veel mooie Duitse woorden:
Dierenvoetbal en oorlogsrelieken bij ﬁnale ‘Slam mit!’
(19-4-2013) Een gedicht over oorlog en vrede en een voordracht over een giraﬀe
die een doelpunt scoort; de ﬁnale van de Duitse Poetry Slam 'Slam mit!' stond bol
van variatie. Op 18 april, de Dag van de Duitse Taal, namen twaalf scholieren het
tegen elkaar op in Café Brecht in Amsterdam. In het Duits. Op de achtergrond
lonkten drie blinkende bekers. Lees verder >>
De mooiste Duitse woorden en muziek
(18-4-2013) Het regende mooie en mysterieuze Duitse woorden en muziek op
Facebook en twitter op de Dag van de Duitse taal. Het is onmogelijk ze allemaal
te noemen. Een verzameling op Duitslandweb: van bauchpinseln tot
Zwetschgenkuchen, van Neue Deutsche Welle via Bach naar Duitse metal. Lees
verder >>
Bondsdag praat over eenvoudig Duits taalgebruik
(18-4-2013) Terwijl in Nederland de Dag van de Duitse taal plaatsvindt, debatteert
het Duitse parlement op 18 april over eenvoudig taalgebruik. De aanpak hiervan
laat ﬂink te wensen over, vindt de SPD. Nederland doet dit volgens de
sociaaldemocraten beter. Lees verder >>
Knokken voor Duits op ROC's
(18-4-2013) Wie spreekt er straks nog Duits in het bedrijfsleven? Op ROC’s wordt
steeds minder Duits onderwezen. Dat constateerde Duitslandweb vorig jaar al, en
sindsdien is de positie van het vak verder verslechterd. Lees verder >>
Webgids Duits voor mbo
(18-4-2013) Handige links voor mbo-docenten Duits. Docenten kunnen er hun
voordeel mee doen en de lijst aanvullen via de reageerknop. Lees verder >>
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Actiegroep Duits - een jaar later
(17-4-2013) De eerste Dag van de Duitse taal in 2012 werd met Duitse
lievelingswoorden die aan ballonnen de lucht in vlogen, met de inzet van
tientallen onderwijsinstellingen en met veel aandacht in de media voor het belang
van een goede beheersing van de Duitse taal een groot succes. Daaruit zijn veel
nieuwe initiatieven voortgekomen. Lees verder >>
Taalcolumn: 'Shitstorm' - een typisch Duits woord
(17-4-2013) Niet meer weg te denken uit de Duitse media: de Shitstorm. Berucht
en gevreesd. Maar niet iedereen hoeft het ervoor in zijn broek te doen. Je behoort
enigszins beroemd te zijn, maar vooral uit Duitsland te komen. Daarbuiten woedt
de storm namelijk zelden. Hoe kan dat? Lees verder >>
Factsheet: Duits op Nederlandse scholen
(16-4-2013) Veel Nederlandse leerlingen krijgen Duitse les in het voortgezet
onderwijs. Maar hoe zit het precies met de positie van Duits op Nederlandse
scholen? Op welk schooltypen en in welke klassen is Duits verplicht? Wie komt
nooit in aanraking met de Duitse taal? Dit factsheet zet de belangrijkste
richtlijnen en cijfers op een rij >>
Kenners kiezen beste Duitse muziek aller tijden
(15-4-2013) In aanloop naar de Dag van de Duitse taal op 18 april vraagt
Duitslandweb Nederlandse muzziekkenners te doen wat ze het liefste doen: lijstjes
maken. Vijf journalisten, dj's en programmeurs stellen een top-5 van beste Duitse
muziek aller tijden samen. Lees verder >>
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