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 (*Frans of Duits verplicht in het gemeenschappelijk deel ) 

 
Bij Duits worden alle vaardigheden geoefend. Dat zijn er in totaal vier, namelijk leesvaardigheid, 

spreekvaardigheid, luistervaardigheid en schrijfvaardigheid. Daarnaast maak je bij Duits ook kennis 
met de Duitse literatuur, lees je een aantal boeken en leer je een stuk Duitse literatuurgeschiedenis.  

 

Het programma van Duits: Voor het leesprogramma geldt dat je veel 
teksten over uiteenlopende onderwerpen leest. Bovendien moet je 

voor je examen drie Duitse literaire werken lezen. 
 

Het spreekprogramma is afgestemd op de eindtermen zoals die in het 
examenprogramma genoemd worden. Aan het einde van vwo 6 moet 

je een aantal dingen in het Duits kunnen doen: een gesprek beginnen en eindigen, iets of iemand 

beschrijven, gevoelens uiten, je mening geven en naar een mening vragen. Bovendien moet je 
een presentatie kunnen houden en leer je trucs om je op een goede manier uit te drukken (de 

zogenaamde spreekstrategieën.) 
 

Naast het spreken wordt je ook getraind in het luisteren. Dit wordt gedaan aan de hand van 

luisteroefeningen uit het boek en Duitse tv-programma’s en filmfragmenten die in de klas bekeken 
worden. Tot slot word je schrijfvaardigheid geoefend aan de hand van het schrijven van brieven,  

e-mails en een betoog.           
 

Je bent geschikt voor Duits wanneer je in de onderbouw niet al te veel problemen had met het vak en 

het leuk vindt je in een moderne vreemde taal te verdiepen.    

  

  
 

Het verschil tussen de onderbouw en de bovenbouw is dat er in de bovenbouw minder aandacht 

wordt besteed aan ondersteunende vaardigheden (grammatica) en meer aandacht wordt besteed aan 
het actieve gebruik van de Duitse taal.  

 
Duits is belangrijk voor een aantal hbo- en wo-opleidingen die te maken hebben met kunst, horeca en 

economie. 

 
In vwo 6 leg je een aantal schoolexamens af op het gebied van schrijven, luisteren en spreken. Bij het 

spreken zit ook een stukje literatuur. Dat betekent dat je iets kunt vertellen over tenminste drie Duitse 
literaire werken die je hebt gelezen en je kunt vertellen over de verschillende periodes van de Duitse 

literatuurgeschiedenis. Duits wordt in vwo 6 afgesloten met een centraal eindexamen. Je moet op dat 

examen een aantal teksten lezen en daar vragen over beantwoorden. 

 


