
    
 

  

 

 

 
 

Seminarie:  

Deutsch 
 

 

Alles hat ein Ende,  
nur die Wurst hat zwei.  

 
Der Inhalt (de inhoud):  
Tijdens het seminarie maak je kennis met die 
‘exotische’ taal dicht bij huis: het Duits. Je leert niet 
enkel om jezelf voor te stellen, over je dag, huis en 
hobby’s te praten, maar ook hoe je te gedragen bij bepaalde specifieke activiteiten: 
naar de markt, kleren kopen, op restaurant/café, naar de dokter, op reis… 

Zonder één les Duits weet je al wat ”Ich wohne in Brüssel” of “Ich bin 16 Jahre alt” betekent. 
Veel Nederlandse en Duitse woorden lijken op elkaar. Toch blijven we week na week 
oefenen om jouw woordenschat en grammatica bij te spijkeren. Je hebt die bouwstenen 
zeker nodig om iets zinnigs te kunnen zeggen. Soms kunnen beide ook heel ingewikkeld 
zijn. 

Echt goed Duits spreken kost natuurlijk nog wel wat inspanning, maar je kunt als Vlaming 
vrij snel goed Duits leren. Als je een uurtje Duits hebt gehoord kun je het al een beetje 
praten. Het lijkt vaak moeilijker dan bijvoorbeeld het Engels, maar dat hoor je dan ook 
voortdurend om je heen. Aan de hand van uitspraakregels, kleine gesprekjes en bruikbare 
zinnen kun je al snel aan gesprekken deelnemen. 

Wanneer je de basis onder de knie hebt, gaan we verder met de Duitstalige cultuur. Zo 
leer je hoe je de Duitsers moet aanspreken en welke ‘etiquette’ de Duitsers graag hebben. 
We leren ook hoe Duitsland in elkaar zit: hoe werkt de Duitse staat, hoe ziet de politiek 
er uit en waarom waren er plots twee ‘Duitslanden’? We gaan ook lichtjes in op de 
Duitstalige literatuur en lezen een sprookje van de Gebroeders Grimm. 

 
Die Zielgruppe (de doelgroep):  



    
 

  

 

 

Kerle en Mädel in het 5de jaar die de 
uitdaging willen aangaan om een exotische variant van het Nederlands 
aan te leren en meer te willen leren kennen van de Duitstalige cultuur! 


