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Keuzedelen Duits in het mbo –  
en wat er in het komende vernieuwde vmbo van kan worden geleerd 
 
Kees van Eunen - stichting Duits in de Beroepscontext 

 

Kwalificatiestructuur en keuzedelen 

In het schooljaar 2016 – 2017 is in het mbo de invoering van de nieuwe kwalificatiestructuur 
begonnen. Een belangrijk nieuw fenomeen daarbij waren (en zijn) de 
keuzedelen. Op https://onderwijsenexaminering.nl/ vind je allerlei over de algemene 
regelgeving m.b.t. de keuzedelen. 

Ieder kwalificatiedossier (beschrijving van wat in een bepaalde mbo-beroepsopleiding moet 
worden geleerd) bestaat uit drie onderdelen: de basis, profiel(en) en keuze(s). De basis 
bestaat uit beroepsgerichte en algemene basistaken. Bij de beroepsgerichte taken gaat het 
om de kerntaken voor een beroepsgroep. Bij de algemene basistaken gaat het om 
moedertaal, rekenen, burgerschap en voor niveau 4 ook om Engels. Binnen één dossier 
bestaan meestal meerdere kwalificaties voor verwante beroepen. De verschillen tussen de 
beroepen in één dossier worden beschreven in het profiel. Het profiel bevat de kerntaken die 
verplicht zijn voor een specifiek beroep. Bijvoorbeeld: binnen de beroepsgroep bediening heb 
je profielen voor de gastheer/-vrouw, de zelfstandig werkende gastheer/-vrouw, de 
gastronoom/sommelier en de leidinggevende bediening.  

Daarnaast zijn er keuzedelen. Er zijn generieke keuzedelen en keuzedelen die aan dossiers 
gekoppeld zijn. De laatste zijn bedoeld als een verrijking of verdieping van het beroepsprofiel. 
Het kan hier bijvoorbeeld gaan om een regionale invulling van de opleiding in overleg met het 
bedrijfsleven. De keuzedelen die door de stichting Duits in de Beroepscontext zijn ontwikkeld, 
zijn generieke keuzedelen. Generieke keuzedelen zijn niet aan een dossier gekoppeld en 
kunnen dus voor veel beroepen worden aangeboden. En dat is het geval voor de keuzedelen 
Duits. 

Er is een vaste verhouding in de onderwijsuren voor de verschillende delen: voor het 
beroepsdeel (basis en profiel) is 65% van de onderwijstijd gereserveerd, voor de algemene 
basis 20% en voor de keuzedelen 15%. Voorts is het belangrijk te weten dat er in een 
eenjarige (entree- of basisberoepsgerichte) opleiding één keuzedeel, in een niveau 2 
opleiding twee keuzedelen en in een niveau 3 en 4 opleiding 3 keuzedelen wordt/worden 
aangeboden. Een keuzedeel van 5% (een keuzedeel voor meerjarige opleidingen kan ook uit 
10 of de volle 15% bestaan) omvat 240 uren onderwijstijd. Hier is de definitie van 
onderwijsuren relevant: onderwijsuren omvatten meer dan alleen lesuren: ook bvp–uren en 
onbegeleide studie-uren. 

 

Kernpunten van de keuzedelen Duits in de beroepscontext 

In de beroepsgerichte basis- en profieldelen van de kwalificatiedossiers komen alleen 
aspecten van Duitse taalvaardigheid voor wanneer die écht onontbeerlijk zijn voor de 
uitoefening van het beroep. Deze beroepsspecifieke taalvaardigheid is altijd gekoppeld aan 
één of meerdere kerntaken als vereiste vakkennis en -vaardigheden. Er wordt geen niveau 
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genoemd. Het uitgangspunt bij examinering is of de kerntaak voldoende is: er behoeft niet te 
worden vastgesteld op welk niveau de kandidaat het benodigde Duits in deze beroepssituatie 
beheerst – dat wil zeggen: de eis is indicatief.  

Dit is een belangrijk verschil met de keuzedelen Duits in de Beroepscontext: daar moet het 
beheersingsniveau (A2, B1 of B2) bij elke vaardigheid wél worden gedemonstreerd. Omdat 
de aandacht voor Duits in basis- en profieldelen tot het meest essentiële vaardigheidsniveau 
is gereduceerd, is het belang van goede keuzedelen Duits des te groter. In veel gevallen is de 
betekenis van de Duitse taal en cultuur voor bedrijven en toekomstige arbeidskrachten vanuit 
een economisch en arbeidsmarktperspectief zeer groot. De keuzedelen Duits in de 
beroepscontext komen tegemoet aan de wens tot versterking van de regionale component in 
het mbo, niet alleen in de grensregio’s maar ook in regio’s met veel Duitstalige contacten. Ze 
kunnen ook bijdragen aan een betere organiseerbaarheid van het onderwijs en versnippering 
tegengaan door grotere groepen studenten Duits aan te kunnen bieden. 

Het belangrijkste uitgangspunt – dat ook in de naam tot uitdrukking komt – is dat het 
onderwijs in de Duitse taal en cultuur in de specifieke beroepscontext moet gebeuren. Het 
mbo biedt unieke mogelijkheden om Duits te verbinden met realistische situaties. Leren van 
een taal in de beroepscontext leidt tot effectieve taalverwerving. Duits in de Beroepscontext 
is motiverend voor jongeren die een beroepskeuze hebben gemaakt. 

Ook SLO besteedt heel kort op zijn ERK-site https://www.slo.nl/thema/vakspecifieke-
thema/mvt/erk/erk-mbo/ aandacht aan de hier geschetste ontwikkelingen, maar laat helaas 
veel kansen liggen door wel de website van de stichting (https://duitsmbo.nl) te noemen 
maar niet te wijzen op de centrale rol die Duits in de Beroepscontext in het mbo speelt en ook 
niet te wijzen op de materialen die je er kunt vinden. Een gemiste kans, jammer! 

 

De keuzedelen Duits 

Niveau’s 
In april 2018 zijn de nieuwe keuzedelen Duits vastgesteld. In deze keuzedelen (Duits in het 
beroepsonderwijs A1/A2, A2/B1 en B1/B2) staat beschreven welke taalvaardigheden een 
student op welk ERK-niveau moet halen. In de praktijk blijkt dat studenten de productieve 
vaardigheden (schrijven, spreken, gesprekken voeren) vaak op een lager niveau behalen dan 
de receptieve vaardigheden (lezen, luisteren). 
 
Examineringsvoorschriften 
In de keuzedelen Duits worden de beheersingsvoorschriften voor elke taalvaardigheid 
expliciet beschreven. Op welke manier het examen daarvoor wordt ingericht en hoe de 
school tot een eindoordeel komt, wordt in het keuzedeel niet beschreven. De 
examencommissie is verantwoordelijk voor de wijze waarop de school de taalvaardigheden 
examineert; de school bepaalt de werkwijze en de manier van beoordelen. 

• De student werkt met het keuzedeel Duits A1/A2 in het beroepsonderwijs toe naar de 
referentieniveaus A1 en A2 voor Duits: A1 voor schrijven, spreken en gesprekken 
voeren en A2 voor lezen en luisteren. 

• De student werkt met het keuzedeel Duits A2/B1 in het beroepsonderwijs toe naar de 
referentieniveaus A2 en B1 voor Duits: A2 voor schrijven, spreken en gesprekken 
voeren en B1 voor lezen en luisteren. 

https://www.slo.nl/thema/vakspecifieke-thema/mvt/erk/erk-mbo/
https://www.slo.nl/thema/vakspecifieke-thema/mvt/erk/erk-mbo/
https://duitsmbo.nl/
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• De student werkt met het keuzedeel Duits B1/B2 in het beroepsonderwijs toe naar de 
referentieniveaus B1 en B2 voor Duits: B1 voor schrijven, spreken en gesprekken 
voeren en B2 voor lezen en luisteren. 

De stichting Duits in de Beroepscontext heeft in nauwe samenwerking met het Goethe-
Institut een examensystematiek (gecertificeerd door Certiforce) opgezet die door alle 
aangesloten roc’s wordt toegepast, met veel succes en die de geslaagden een ook door het 
Goethe-Institut gedragen certificaat oplevert. Zie daarvoor: 
https://duitsmbo.nl/examinering/. 
 
Relevantie van de keuzedelen Duits 
De keuzedelen zijn relevant voor studenten die in hun werk of stage met Duits te maken 
hebben. 
Een belangrijk uitgangspunt is dat de keuzedelen volledig zijn gebaseerd op het Europees 
Referentiekader Moderne Vreemde Talen (ERK), oftewel het Common European Framework 
of Reference for Languages (CEFR). Deze is door de Raad van Europa ontwikkeld. Hiermee 
zijn herkenbaarheid, transfermogelijkheden en mogelijkheden voor (internationale) 
certificering gezekerd. 

 

Niveaus 

Er zijn keuzedelen ontwikkeld voor de volgende niveaus: 

A1 (beginner) 
Het keuzedeel A1 heeft als ondertitel: beginnende praktische redzaamheid in de 
beroepscontext en is bedoeld voor studenten die binnenkomen zonder enige kennis van 
Duits. A1 betekent het laagste niveau van taalbeheersing 
 
A2 (basisgebruiker) 
Het keuzedeel A2 heeft als ondertitel: praktische redzaamheid in de beroepscontext en is 
bedoeld voor studenten die binnenkomen met een laag niveau Duits en die een 
beginnersniveau willen behalen. 
 
B1 (onafhankelijke gebruiker/half gevorderde) 
Het keuzedeel B1 is bedoeld voor studenten die binnenkomen met een basisniveau Duits en 
die een niveau van zelfredzaamheid willen behalen. 
 
B2 (onafhankelijke gebruiker/gevorderde) 
Het keuzedeel B2 is bedoeld voor studenten die binnenkomen met een zelfredzaam-
niveau Duits en die een gevorderden-niveau willen behalen dat nodig is om zelfstandig in een 
Duitstalige context te kunnen werken. 

Op de website van de werkgroep Duits in de Beroepscontext kun je pdf’s aanklikken van de 
keuzedelen Duits in de beroepscontext: https://duitsmbo.nl/keuzedelen-duits/ (klik onderaan 
op de rubriek “Achtergronden van de keuzedelen Duits”). De keuzedelen A1 t/m/ B1 
zijn generieke keuzedelen, het keuzedeel B2 is aangeduid als verbredend.  
De volgende pdf-downloads zijn beschikbaar: 
 
Duits in de beroepscontext A1 
Duits in de beroepscontext A2 
Duits in de beroepscontext B1 

https://duitsmbo.nl/examinering/
https://duitsmbo.nl/keuzedelen-duits/
http://duitsmbo.nl/wp-content/uploads/2016/10/Duits-in-de-beroepscontext-A1.pdf
http://duitsmbo.nl/wp-content/uploads/2016/10/Duits-in-de-beroepscontext-A2.pdf
http://duitsmbo.nl/wp-content/uploads/2016/10/Duits-in-de-beroepscontext-B1.pdf


4 
 

Duits in de beroepscontext B2 
 

Accent op de keuzedelen A2 en B1 

De keuzedelen Duits in de Beroepscontext A2 en B1 zijn gekoppeld aan een zeer groot aantal 
opleidingsprofielen. In het eerste jaar van invoering bleek dat een groot aantal opleidingen in 
Nederland deze keuzedelen aanbieden. Er heeft een nulmeting plaats gevonden, waaruit 
bleek dat het keuzedeel Duits in de Beroepscontext A2 door 409 opleidingen werd 
aangeboden en daarmee op de vierde plaats kwam. B1 werd op 142 opleidingen in 
Nederland aangeboden. Dit bevestigde de keuze om bij de ondersteuning van de scholen 
vooral het accent te leggen op A2 en B1.  

Intussen is door de explosieve toename van het aanbod aan keuzedelen op allerlei fronten de 
positie van Duits sterk teruggelopen. Het vak moet momenteel tegen meer dan 1000 (!) 
verschillende keuzedelen opboksen. Met als gevolg dat in de Randstad nauwelijks nog Duits 
wordt aangeboden. Een beetje volgens het motto: Engels naar buiten, Nederlands onder 
elkaar, een andere taal alleen als het niet te vermijden valt. Een situatie waar de huidige 
onderwijspolitiek als met een blinddoek voor op af stormt! 

 

De beroepscontext 

De keuzedelen Duits in de beroepscontext bieden niet alleen beroepsgericht Duits aan, maar 
ook vaardigheidstraining in sociale situaties die zich voordoen bij het contact met Duitse 
bedrijven en personen in Nederland en in Duitsland. Daar hoort ook bij het leren omgaan met 
cultuurverschillen tussen Nederland en Duitsland: thuis, in de maatschappij en op het werk. 
Heel belangrijk is dat in de keuzedelen eisen worden gesteld aan de kennis van de specifieke 
bedrijfscultuur en technische en beroepsspecifieke voorschriften die typisch zijn voor de 
beroepsuitoefening in Duitsland. Ook wordt er kennis verondersteld van vakjargon in het 
Duits. Er zijn materialen ontwikkeld om de scholen te ondersteunen bij het ontwikkelen van 
het onderwijs van Duits in de beroepscontext. Er werd bijvoorbeeld een groot aantal 
handreikingen ontworpen voor de beroepsgerichte inkleuring van de lessen. Deze 
handreikingen vind je op https://duitsmbo.nl/keuzedelen-duits/ in de rubriek: De ontwikkeling 
van handreikingen voor de inkleuring van de context per beroep. 

 

De ontwikkeling van handreikingen voor de inkleuring van de context per beroep. 

De handreikingen helpen om de algemeen beschreven inhoud van het keuzedeel Duits in de 
beroepscontext door middel van beroepsspecifieke aanwijzingen een zo concreet mogelijke 
beroepsgerichte invulling te geven. Deze handreikingen 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 worden docenten ondersteund bij het nader 

http://duitsmbo.nl/wp-content/uploads/2016/10/Duits-in-de-beroepscontext-B2.pdf
https://duitsmbo.nl/keuzedelen-duits/
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uitwerken van keuzedelen Duits voor de opleidingsclusters die zij bedienen in de 
onderwijspraktijk. Tot op heden zijn er door de stichting Duits in de Beroepscontext 17 
uitwerkingsdocumenten ontwikkeld, voor een groot aantal beroepsopleidingen. Veel roc’s 
gebruiken deze uitwerkingen voor de lessen beroepsgericht Duits in hun opleidingen.  

Er zijn relatief weinig uitwerkingen voor de technische domeinen. Daar zit geen opzet achter. 
De docenten in het netwerk Duits in de Beroepscontext hebben aangegeven aan welke 
uitwerkingen de meeste behoefte bestaat. Deze wensen waren leidend bij de keuze welke 
handreikingen ontwikkeld zouden gaan worden. 

Nadere informatie over de wijze waarop deze handreikingen tot stand zijn gekomen en hoe 
deze in de praktijk gebruikt kunnen worden vind je in de hieronder genoemde pdf’s. 

De volgende uitwerkingen kunnen vanaf https://duitsmbo.nl/keuzedelen-duits/ in de 
rubriek: De ontwikkeling van handreikingen voor de inkleuring van de context per beroep als 
pdf worden gedownload: 

• administratieve beroepen 
• advies en leiding in verkoop 
• applicatieontwikkeling 
• bediening en keuken 
• chauffeur wegvervoer 
• commercie 
• ict-en mediabeheer 
• ict-support 
• juridisch-administratieve beroepen 

• logistiek 
• marketing communicatie en 

evenementen 
• ondernemer horeca bakkerij 
• pedagogisch werker 
• secretariële beroepen 
• travel en leisure 
• MBO-verpleegkundige 
• verzorgende IG 

 

Tenslotte: Duits in de Beroepscontext & kansen voor het vernieuwende vmbo 

Veel van het hier beschreven door de stichting Duits in de Beroepscontext ontwikkelde 
curriculum-materiaal dat nu voor het vak Duits in het mbo online beschikbaar is, is zeer zeker 
zonder meer ook bruikbaar in een vmbo-setting. Men hoeft daarvoor het wiel echt niet 
helemaal opnieuw uit te vinden, integendeel.  

Juist op het gebied van bijvoorbeeld de koppeling van cursussen Duits aan concrete 
beroepssectoren kan men in het vmbo veel leren van wat er in het mbo door de stichting 
Duits in de Beroepscontext al is gedaan. 

Ook vind je op de website van de stichting, https://duitsmbo.nl in de rubriek examinering 
bijvoorbeeld ook voor het vmbo heel veel bruikbare ideeën!  

Vraag niet hoe het kan, maar profiteer ervan! 

https://duitsmbo.nl/keuzedelen-duits/
http://duitsmbo.nl/wp-content/uploads/2016/10/administratieve-beroepen-uitwerking-keuzedelen-duits-april-2016.pdf
http://duitsmbo.nl/wp-content/uploads/2016/10/advies-en-leiding-in-verkoop-uitwerking-keuzedelen-duits-april-2016.pdf
http://duitsmbo.nl/wp-content/uploads/2016/10/applicatieontwikkeling-uitwerking-keuzedelen-duits-april-2016.pdf
http://duitsmbo.nl/wp-content/uploads/2016/10/bediening-en-keuken-uitwerking-keuzedelen-duits-april-2016.pdf
http://duitsmbo.nl/wp-content/uploads/2016/10/chauffeur-wegvervoer-uitwerking-keuzedelen-duits-april-2016.pdf
http://duitsmbo.nl/wp-content/uploads/2016/10/commercie-uitwerking-keuzedelen-duits-april-2016.pdf
http://duitsmbo.nl/wp-content/uploads/2016/10/ict-en-mediabeheer-uitwerking-keuzedelen-duits-april-2016.pdf
http://duitsmbo.nl/wp-content/uploads/2016/10/ict-support-uitwerking-keuzedelen-duits-april-2016.pdf
http://duitsmbo.nl/wp-content/uploads/2016/10/juridisch-administratieve-beroepen-uitwerking-keuzedelen-duits-april-2016.pdf
http://duitsmbo.nl/wp-content/uploads/2016/10/logistiek-uitwerking-keuzedelen-duits-april-2016.pdf
http://duitsmbo.nl/wp-content/uploads/2016/10/marketing-communicatie-en-evenementen-uitwerking-keuzedelen-duits-april-2016.pdf
http://duitsmbo.nl/wp-content/uploads/2016/10/marketing-communicatie-en-evenementen-uitwerking-keuzedelen-duits-april-2016.pdf
http://duitsmbo.nl/wp-content/uploads/2016/10/ondernemer-horeca-bakkerij-uitwerking-keuzedelen-duits-april-2016.pdf
http://duitsmbo.nl/wp-content/uploads/2016/10/pedagogisch-werker-uitwerking-keuzedelen-duits-april-2016.pdf
http://duitsmbo.nl/wp-content/uploads/2016/10/secretari%C3%ABle-beroepen-uitwerking-keuzedelen-duits-april-2016.pdf
http://duitsmbo.nl/wp-content/uploads/2016/10/travel-en-leisure-uitwerking-keuzedelen-duits-april-2016.pdf
http://duitsmbo.nl/wp-content/uploads/2016/10/verpleegkundige-uitwerking-keuzedelen-duits-april-2016.pdf
http://duitsmbo.nl/wp-content/uploads/2016/10/verzorgende-ig-uitwerking-keuzedelen-duits-april-2016.pdf
https://duitsmbo.nl/

