
 DIA-Schulkolleg: 

Deutsch(land) im Profil 
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23 maart 2017, 13.00 - 19.00 uur, Amsterdam 



 

 

 

 

 

Doel 

Het DIA-Schulkolleg richt zich tot  scho-

lieren uit 4 havo en 5 vwo met bijzonde-

re belangstelling voor Duitsland en/of de 

Duitse taal o.a. als onderwerp van hun 

profielwerkstuk. In de bijdragen van on-

ze sprekers en in gesprek met elkaar 

ontdekken de leerlingen nieuwe per-

spectieven op Duitsland/de Duitse taal 

en ontwikkelen ideeën voor hun  profiel-

werkstukken. 

Voor een selecte groep leerlingen biedt 

het DIA vervolgens nog bijzondere bege-

leiding bij het schrijven van hun profiel-

werkstuk over een Duitsland-gerelateerd 

onderwerp. 

Programma 23 maart 2017 

13.00   Lunch 

 

14.00   Presentaties over Duitsland en   

    de Duitse taal 

 

15.30  Koffiepauze 

 

16.00  Brainstorm en werksessie   

   profielwerkstukken 

 

17.30  Borrel met finger food en  

   borrelpraatje de  

   Duitslandexpert 

 

19.00  Einde 

Aanmelding 

Docenten kunnen per school maximaal 

3 leerlingen voordragen om deel te ne-

men aan dit programma en zijn ook zelf 

uitgenodigd. Kijk voor meer informatie 

over het programma en de aanmelding 

op www.duitslandinstituut.nl/voortgezet

-onderwijs of neem contact op met 

Kerstin Hämmerling via  

k.d.hammerling@uva.nl.  

Op de hoogte blijven van onze activitei-

ten? Meld u aan voor onze digitale 

nieuwsbrief. 

Subsidie voor profielwerkstuk 

Is uw school een LinQ-school? Dan komen 

uw leerlingen in aanmerking voor een  

financiële tegemoetkoming als zij onder-

zoek in het buitenland willen doen. LinQ is 

het scholennetwerk van EP-Nuffic voor 

Duits en Frans. Docenten van LinQ-

scholen kunnen in het schooljaar 

2016/2017 een maximale ondersteuning 

van € 300 per leerling aanvragen, ter be-

vordering van hun sector- of profielwerk-

stuk. Leerlingen kunnen hiermee over de 

grens voor onderzoek in een Frans- of 

Duitstalig gebied. Meer informatie:  

www.epnuffic.nl/linq. 

http://www.epnuffic.nl/linq

