
 

 

 

 

 

 

 

 

Amsterdam/Den Haag, 6 februari 2014 

 

Derde ‘Dag van de Duitse taal’ op 10 april 2014 
 
Scholen, bedrijven en particulieren in heel Nederland kunnen op 
donderdag 10 april 2014 met eigen initiatieven een bijdrage leveren aan 
de derde ‘Dag van de Duitse taal’. Iedereen wordt opgeroepen om 
tijdens deze dag, die geheel in het teken staat van de meest gesproken 
taal in de EU, originele acties uit te voeren en deze van tevoren op de 
website www.machmit.nl aan te melden. 

Tijdens de ‘Dag van de Duitse taal’ vindt er in de Haagse Hogeschool in 
Den Haag een centrale bijeenkomst plaats, die in het teken zal staan van 
de bedreigde positie van het vak Duits in voortgezet onderwijs en mbo. 
Door een herziening van de curricula en een steeds nijpender tekort aan 
docenten Duits komt het vak steeds verder onder druk te staan. Politici 
en vertegenwoordigers vanuit onderwijs en bedrijfsleven gaan hierover 
op 10 april in gesprek. Doel is om oplossingen te vinden die garanderen 
dat iedere Nederlander tijdens zijn opleiding in elk geval de mogelijkheid 
heeft om Duits te leren.  

Tegelijkertijd zullen scholieren, studenten en bedrijven verspreid over 
het land met eigen acties aandacht vragen voor de Duitse taal. Vorig jaar 
vonden er landelijk meer dan 130 acties plaats, uiteenlopend van 
muziekoptredens en lezingen tot en met een Duitstalige poetry-slam in 
Amsterdam. Ook zal er net als vorig jaar een landelijke muziekactie voor 
scholieren worden gehouden. 

De Actiegroep Duits, een samenwerkingsverband van het Duitsland 
Instituut Amsterdam (DIA), de Nederlands-Duitse Handelskamer 
(DNHK), het Goethe-Institut Nederland en de Duitse Ambassade, wil 
vooral het belang van de Duitse taal voor de Nederlandse economie en 
maatschappij benadrukken. Hiertoe werd in 2012 de campagne ‘Mach 
mit!’ (‘Doe mee!’) in het leven geroepen en zijn er actiepunten 
opgesteld om de kwaliteit van het Duits-onderwijs te verbeteren en de 
taal aantrekkelijker te maken voor jonge leraren en scholieren.  
 
Meer informatie over de Dag van de Duitse taal 2014 is te vinden op 
www.machmit.nl 


