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Zeven Pijlers

Zoals in het minicollege is verteld, hebben wij de mogelijke onderwerpen die met
Duits(land) verbonden kunnen worden, onderverdeeld in zeven pijlers. Hieronder
vind je deze zeven pijlers nogmaals. Op de volgende pagina’s vind je per pijler
onderwerpen uit de PWS-BOX. Alle onderwerpen zijn bedacht voor en door
leerlingen. De scholen die aan het project deelnamen, zie je in onderstaande kaart.
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Overzicht deelnemende scholen

In onderstaande kaart vind je alle deelnemende scholen van schooljaar 2018-2019.
Leerlingen van deze scholen hebben hun beste, leukste of interessantste
onderwerp in de PWS-BOX gestopt.
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Overzicht deelnemende scholen

School

Carmelcollege
Emmen
Calvijn Groene Hart
Barendrecht
Landelijke Studiedag LT
Utrecht
Reynaertscollege
Hulst
Ichthus College
Veenendaal
Het Stedelijk
Zutphen
Het Rhedens
Rozendaal
CS Vincent van Gogh Lariks
Assen

Geplande datum

Aantal klassen

19 oktober 2018

1 H4
1 V5
2 H5
2 V6
n.v.t.

29 oktober 2018
2 november 2018
10 december 2018
11 december 2018
24 januari 2019

2 H4
2 V5
5 H4/V5

1 februari 2019

1 H4
1 V5
3 H4/V5

12 februari 2019

2 V4
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Cultuur – Kultur

Duitse eetgewoontes versus Nederlandse eetgewoontes
De invloed van de Duitse cultuur op de Nederlandse cultuur
Duitsland als groot voetballand
De ontwikkeling van de Duitse muziek
Street-art ontwikkeling in Berlijn
Verschil tussen grote Duitse en Nederlandse voetbalclubs
Betrokkenheid van Nederlanders bij de Duitse samenleving
Het verband tussen het Duitse onderwijs en de Duitse manier van opvoeden
Het verschil in normen en waarden tussen de Duitse en Nederlandse cultuur
Verschil in kwaliteit tussen het Duitse en Nederlandse voetbal
Verschillen en overeenkomsten qua cultuur tussen twee Duitse deelstaten
Culturele verschillen en overeenkomsten tussen Duitse en Nederlandse
detectiveseries
Nederlandse vooroordelen met betrekking tot de Duitse cultuur
De gevolgen van WO II op de cultuur van Duitsland
Kwaliteit en prijs van Duitse en Nederlandse boodschappen
Verschillen in de tolerantie tegenover alcoholgebruik (alcoholgrens) onder Duitse
en Nederlandse jongeren
Verschil in sportiviteit tussen Duitsers en Nederlanders
Bepaalde geloofsuitingen onder Duitse scholieren versus Nederlandse scholieren
De beïnvloeding van het Duitslandbeeld van toeristen door de “Currywurst”
Verschillen en overeenkomsten tussen Duitse en Nederlandse verjaardagtraditie
Gulheid van Duitse scholieren t.o.v. Nederlandse scholieren
De ontwikkeling en invloed van social media op Duitse scholieren
De ontwikkeling en waarde van bier onder de verschillende Duitse deelstaten
Moderne Duitse muziekcultuur onder jongeren versus moderne Nederlandse
muziekcultuur onder jongeren
Invloed van de samenwerking Japan-Duitsland op de huidige Duitse cultuur
Psychologische invloed van de naam Hamburg op het hamburger-eetgedrag van
de inwoners van Hamburg
LHBTI-acceptatie: Duitse scholieren versus Nederlandse scholieren
Verschillende architecturale stijlen DE (Berlin) - NL (Amsterdam)
Overeenkomsten en verschillen in de Nederlandse en Duitse sportcultuur
Beeldvorming: Stereotypen en vooroordelen onder Duitse en Nederlandse
scholieren
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Politiek – Politik

De politieke situatie in Duitsland van vroeger (’20) tegenover nu
De gevolgen van het verdrag van Versailles voor Duitsland
Het Europa van nu als Duitsland niet aan de twee wereldoorlogen had
meegedaan
De invloed van de Duitse geschiedenis (oorlogen) op de rest van Europa
Het gedrag van Nederlanders in Duitsland tijdens WO II
Gevolgen van het “von Schlieffenplan” op WO I
De verandering van de Duitse grenzen door de jaren heen
De rol van Duitsland in de economische wereldcrisis
De eenwording van Duitsland
De rol van Duitsland in de twee wereldoorlogen
De gevolgen van WO II op de politiek van Duitsland
De gevolgen van WO II op ons huidige Duitslandbeeld
Het beeld van WO II in het Duitse onderwijs
Vergelijking tussen het Duitse en het Nederlandse politieke systeem
Flüchtlingskrise vanuit Duits perspectief: hoe gaat de Duitse politiek met dit
probleem om
Vergelijking van algemene wetten en regels tussen Duitsland en Nederland
Rechtspopulisme (AfD, PVV) onder Duitse en Nederlandse scholieren
Nationalisme (Duitse scholieren als uitgangssituatie): vroeger versus nu
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Aardrijkskunde – Geografie

De ontwikkeling van de Duitse grenzen door de jaren heen
Verschillen in de ontwikkeling van duurzaamheid tussen Duitsland en Nederland
Verschillen in flora en fauna tussen drukke steden en het platteland ( biologie )
Het aandeel van Duitsland in de vermindering van CO2-uitstoot
Positieve en negatieve punten van de geografische ligging van Duitsland: twee
wereldoorlogen versus nu
Verschil in de ontwikkeling van Duitse en Nederlandse landschappen
Verschil in luchtvuiligheid tussen Duitse en Nederlandse metropolen
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Literatuur – Literatur

Is er in de huidige literatuur nog iets van Kafka terug te vinden?
De invloed van WO II op de moderne Duitse literatuur
De invloed van de koude oorlog, tweedeling Duitsland op de moderne Duitse
literatuur
Duitse canon aan de hand van populariteit verschillende literaire werken (oude
en moderne literatuur) onder Duitse scholieren
Het leven van Günter Grass
De invloed van de werken van Goethe op de huidige Duitse literatuur
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Economie – Wirtschaft

Het succes van Duitsland in de auto-industrie
De invloed van Volkswagen op de Duitse industrie
Invloed van het Ruhrgebiet op de Nederlandse economie
De kwaliteit van Duitse auto’s vergeleken met Italiaanse auto’s
Invloed van het wegvallen van de haven van Rotterdam op de haven van
Hamburg
Economische gevolgen die WO II op Duitsland heeft gehad
Hoe afhankelijk is de Nederlandse economie van de Duitse economie?
Gevolgen voor de Nederlandse economie als de handel met Duitsland verdwijnt
De mogelijke gevolgen van een “Duxit”
Afhankelijkheid van de Duitse en de Nederlandse economie
Prijs-kwaliteitverhouding van Duitse supermarktproducten t.o.v. Nederlandse
supermarktproducten
Duitse huizenmarkt tegenover Nederlandse huizenmarkt: prijskwaliteitverhouding
Het verschil in consumentengedrag tussen Nederlanders en Duitsers gericht op
e-shops
BMW-industrie: periode van WO II en koude oorlog vs. nu
De ontwikkeling en waarde van bier onder de verschillende Duitse deelstaten
De invloed van het consumeren van Bretzels op de in- en export van zout
Het meervoudig vallen van de Duitse economie en het herbouwen van de
economie
Psychologische invloed van de naam Hamburg op het hamburger-eetgedrag van
de inwoners van Hamburg
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Taal – Sprache

De verspreiding van het Duits over de wereld (kolonies) en de reden waarom
hier Duits gesproken wordt
Overeenkomsten tussen het Nederland en het Duits in de grensregio’s
De beïnvloeding van de Duitse taal op de Nederlandse taal
Ontwikkeling van de Duitse taal vanaf de twee wereldoorlogen
Overeenkomsten en verschillen tussen grammaticaconstructies in de Duitse en
Nederlandse taal
Beheersing van moderne vreemde talen (Engels, Frans, Spaans, Duits) onder
Duitse scholieren t.o.v. Nederlandse scholieren
De globale ontwikkeling van de Duitse taal met een verdieping op de twee
“Lautverschiebungen”
De ontwikkeling van de “Genitiv” en “Dativ”: hoe beoordelen Duitse scholieren
het verschil tussen beide naamvallen
Het aanleren van de Duitse taal (met name de naamvallen) door vluchtelingen
Falsche Freunde onder Duitse Nederlands-lerende scholieren ten opzichte van
Nederlandse Duits-lerende scholieren
Verschil in klanken tussen de Duitse en Nederlandse taal
Overeenkomsten tussen Duitse en Engelse grammaticale structuren
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Geschiedenis – Geschichte

Een vergelijking tussen de staatsystemen van Nazi-Duitsland en de VS onder
Trump
In hoeverre is het staatssysteem van de DDR te vergelijken met het
staatssysteem van Noord-Korea?
Invloed van Duitsland op Europa door de jaren heen
Economische gevolgen die WO II op Duitsland heeft gehad
De politieke situatie in Duitsland van vroeger (’20) tegenover nu
De gevolgen van het verdrag van Versailles voor Duitsland
Het Europa van nu als Duitsland niet aan de twee wereldoorlogen had
meegedaan
De invloed van de Duitse geschiedenis (oorlogen) op de rest van Europa
Het gedrag van Nederlanders in Duitsland tijdens WO II
Gevolgen van het “von Schlieffenplan” op WO I
De verandering van de Duitse grenzen door de jaren heen
De rol van Duitsland in de economische wereldcrisis
De eenwording van Duitsland
De rol van Duitsland in de twee wereldoorlogen
De gevolgen van WO II op de politiek van Duitsland
De gevolgen van WO II op ons huidige Duitslandbeeld
Het beeld van WO II in het Duitse onderwijs
Nationalisme (Duitse scholieren als uitgangssituatie): vroeger versus nu
Innovatie van de Nazi’s: een wereld zonder WO II
Invloed van WO II op de infrastructuur van het huidige Duitsland
Invloed van de samenwerking Japan-Duitsland op de huidige Duitse cultuur
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Vragen, op- of
aanmerkingen?
U kunt contact opnemen met onderstaand e-mailadres
studisunterwegs@let.ru.nl
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