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Goethe: Fit in Deutsch!
“Fly sein” (Duits jongerentaalwoord 2016)

De Duitsers zijn onze taalbroeders. Er is op de hele wereld geen taal die méér op het Neder-
lands lijkt, dan het Duits. Daardoor kan je vrij snel een hoog niveau halen.

Op Nehalennia SSG maken leerlingen kennis met 
het vak Duits in het tweede leerjaar. In het derde 
jaar kiezen ze hun profiel en beslissen daarmee 
ook of ze Duits in de bovenbouw willen volgen.  
Als je dat doet, kan je daar nog een stapje ex-
tra zetten door een Goethe-certificaat te halen. 
 
In het schooljaar 2017-2018 wordt begonnen 
met de lessen voor de certificaten A2 en B1. In 
het schooljaar 2018-2019 kun je doorgaan voor 
de certificaten B2 en C1. 
 
Je krijgt per week een extra uur Duits om je 
voor te bereiden op de examens. Voorafgaand 
aan de lessen doe je een instaptoets. 
 
Het Goethe-Zertifikat A2: ‘Fit in Deutsch’ be-
staat uit de examenonderdelen lezen, luisteren, 
schrijven en spreken. Het Goethe-Zertifikat B1 
bestaat uit dezelfde examenonderdelen, waar-
bij het spreken in koppels gaat. 
 
Goethe-certificaten worden wereldwijd op de-
zelfde wijze afgenomen en beoordeeld. Ze wor-
den over de hele wereld erkend en vergemak-
kelijken je toegang tot een groot aantal Duitse 
universiteiten (www.studereninduitsland.nl).

Duitsland is voor alle Nederlandse provincies de grootste economische handelspartner. 
Dat biedt fantastische kansen voor iedereen die behoorlijk Duits spreekt.

> Eén op de vijf EU-burgers heeft Duits als moe-
dertaal. Het is de taal van Duitsland, Zwitser-
land, Oostenrijk, Luxemburg, Liechtenstein en 
delen van Italië, België en Frankrijk. In vrijwel 
heel Oost-Europa is het de tweede taal. Duits is 
dus handig op vakantie en voor een Europese 
carrière onmisbaar. 
 
> Bij een carrière in Nederland heb je een voor-
sprong. Iedereen spreekt Engels, maar dat geldt 
zeker niet voor Duits. Er zijn in Nederland 3400 
vestigingen van Duitse bedrijven die zitten te 
springen om personeel dat Duits spreekt. En wat 
denk je van de horeca en de toeristenbranche. 
 
> Studeren in Duitsland is veelzijdig en voorde-
lig. Met meer dan 18.000 opleidingen is er altijd 
wel eentje die bij jou past. Bovendien betaal je 
er geen collegegeld, de kosten voor wonen en 
eten zijn vaak laag en je kunt je Nederlandse 
studiefinanciering gewoon meenemen. 
 
> Berlijn is de hipste stad van Europa, een cul-
turele smeltkroes waar jonge mensen van over 
de hele wereld naartoe komen. De stad is een 
walhalla voor muzikanten, kunstenaars en ont-
werpers. Het is de stad van de start-ups, jonge 
bedrijven met originele concepten. En het leven 
is er zeer betaalbaar.

Waarom zou je Duits leren?

Meer info: y.dejonge@nehalennia.nl 
  w. krug@nehalennia.nl


