
Uitnodiging
4e Dag van de Duitse taal
‘De toekomst van het vak Duits – van po tot hbo’

Programma

Moderatie: Margriet Brandsma  
(oud-correspondent, journalist)

13:00 uur 
Ontvangst

14:00 uur
Begroeting: Thomas Merz  
(directeur Fontys International  
Business School)
 
14:05 uur
Paneldiscussie: Het belang van de Duitse 
taal voor de grensgemeentes, burgemeesters 
aan het woord
+ Antoin Scholten (Venlo)
+ Hubert Bruls (Nijmegen)
+ Niels Joosten (Doetinchem)

14:20 uur
Presentatie: Enquête over het vak Duits 
onder schoolleiders

14:30 uur
Workshops onderwijssectoren:
+ PO - Ruud Halink (Talenacademie Nederland), 
Riet Steffann (Onderwijsstichting MOVARE) 
+ VO - Synke Hotje (EP-Nuffic) 
+ MBO - Lambert Teerling (Lerende Euregio)
+ HBO - Mariska van der Giessen,  
Janet Antonissen (Fontys Hogeschool, Venlo)

15:45 uur
Paneldiscussie: ‘Doorlopende leerlijn  
Duits van po tot hbo’

16:15 uur
‘De toekomst van het vak Duits’
+ Ab van der Touw [CEO Siemens  
Nederland, lid Platform #Onderwijs2032]  

16:30 uur
Netwerkborrel

Verder is als gesprekspartner Karin Straus 
uitgenodigd [lid Tweede Kamer- 
fractie VVD en woordvoerder onderwijs]Aanmelding

Aanmelden is mogelijk tot 13 april 2015  
(wees er snel bij, er is een beperkt aantal plekken)

Fontys Hogeschool, Venlo 
23 april 2015, 13:00-17:00 uur

Duitsland is ons grootste buurland en de banden zijn hecht, 
zowel op economisch en politiek als op cultureel gebied.  
Goede kennis van de Duitse taal en cultuur, zeker in de  
grensstreek, lijkt vanzelfsprekend. Tegelijkertijd is het vak 
Duits op Nederlandse scholen in het gedrang. Omdat dit  
haaks staat op de vraag vanuit de arbeidsmarkt en scholieren 
kansen ontneemt voor de toekomst, luiden politici en  
stakeholders uit de grensstreek de noodklok. De Actiegroep 
Duits wil daarom op de vierde Dag van de Duitse taal het  
belang van Duits in de grensstreek onderstrepen.

Samen met Fontys Hogeschool Venlo en EP-Nuffic nodigt  
de Actiegroep Duits onderwijsprofessionals en bestuurders  
uit alle onderwijssectoren uit voor de conferentie van de  
Dag van de Duitse Taal: ‘De toekomst van het vak Duits - 
van po tot hbo’. 

Wij willen samen met u nadenken over doorlopende leerlijnen 
en gaan hiervoor in gesprek met burgemeesters, ondernemers 
en experts uit de verschillende onderwijssectoren Duits.  
Ook willen wij u informeren over de projecten ter ondersteu-
ning van het vak Duits. Want Duits creëert kansen –  
zeker langs de grens!

Scholen en bedrijven vragen op deze speciale dag aandacht 
voor een betere kennis van de Duitse taal in Nederland.  
Landelijk vinden er meer dan 200 acties plaats.  
Kijk voor meer informatie op machmit.nl.
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