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Steunles/Examentraining Duits Bovenbouw (VMBO)  
 

Of u nu op vakantie gaat, gaat werken of studeren in een Duitstalig land, het kunnen 
communiceren in dezelfde taal komt altijd van pas. Het kan ook net datgene zijn wat u nodig 
heeft om uw cariêre te ontwikkelen, het kans zelfs zo zijn dat u voor een Duits bedrijf werkt, 
zoals Siemens, Bosch, of VW. Het is belangrijk om op te merken dat het Duits steeds 
belangrijk wordt in een globaliseerde wereld, als zijnde de meest verspreidde taal in de 
Europese Unie. 
 
Duitsland is met afstand de belangrijkste handelspartner van Nederland. Bijna een kwart van 
de export van Nederlandse goederen (23%, met een waarde van meer dan 100 miljard euro) 
gaat naar Duitsland. Daarmee zijn onze oosterburen ruim koploper, voor België (12%) en 
Frankrijk (8%). En jaarlijks voert Nederland voor ruim 60 miljard euro aan goederen in uit 
Duitsland. 
 
Referentieniveaus Duits 
Het vreemdetalenonderwijs in Nederland wordt steeds meer gekoppeld aan het Europees 
Referentiekader (ERK), ontwikkeld door de raad van Europa. Dit geldt ook voor de 
examenprogramma’s.  

 
 
 
Voor leerlingen binnen het vmbo geldt dat zij aan het einde van hun opleiding taalvaardig 
moeten zijn op A2/B1-niveau.  
 
 
Doelgroep & Niveau 
De doelgroep bestaat uit alle vmbo leerlingen die moeite hebben met het vak Duits en zich 
willen voorbereiden voor Examen Duits. Ook leerlingen en cursisten die hun taalvaardigheid 
willen verbeteren zijn van harte welkom. De examentraining wordt aangeboden op A2/B1-
niveau.  
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Inhoud  
Elke leerling/cursist maakt aan het begin en aan het eind van de cursus Duits een taaltoets. 
De onderwerpen die in de taaltoets aan de orde komen, sluiten aan bij het lesprogramma dat 
tijdens de examentraining Duits wordt aangeboden. De leerling kan per onderwerp zien 
welke voortgang hij/zij tijdens de examentraining Duits heeft geboekt.  
 
Op de Steunles Duits  staan de domeinen ‘taalverzorging, taalbeschouwing leesvaardigheid 
en schrijfvaardigheid’ centraal en worden zij uitgebreid behandeld. De docent staat voor de 
klas, legt op de ‘klassikale manier’ uit, helpt, beantwoordt de vragen en bereidt de leerlingen 
voor op het examen Duits.  
 
Opzet & Tijden  
Deze cursus begint in de week van 04 september 2017 en duurt in totaal negen maanden. 
De lessen beginnen om 16:30 uur en eindigen om 18:00 uur. De lessen vinden plaats op 
elke vrijdagmiddag. De eerst volgende training begint op  08 september 2017. Inschrijven is 
altijd mogelijk.  
 
Kosten 
De kosten voor de Steunles Duits bedragen € 40 per maand en zijn exclusief 
studiemateriaal en studieplan. Het studiemateriaal kost eenmalig 50 euro. De kosten van de 
eerste maand + studiemateriaal moeten volledig voldaan worden bij inschrijving.  
 
Waarom Educaplus?   
Naast de aanzienlijk lage prijs biedt Stichting Educaplus nog meer voordelen; 

 Kleine klassen 
Bij de examentraining zit een leerling met maximaal tien leerlingen in de klas.  

 Persoonlijke begeleiding  
De leerlingen krijgen individuele aandacht tijdens en na de training.  

 Effectieve uitleg  
Bij de klassikale uitleg leer je de belangrijke examenstof.  

 Gratis proefles  
De proeflessen zijn vrijblijvend en kosteloos.  

 Ervaren docenten 
De training wordt gegeven door ervaren docenten die werkzaam zijn in het onderwijs 
waardoor zij de examenstof goed kennen. Met deze kennis en inzicht helpen zij de 
leerlingen aan een hoge score.  

 Gratis huiswerkbegeleiding voor alle leerlingen  
 Inschrijven is altijd mogelijk. 

 
Locaties  
Stichting Educaplus is gevestigd in Delfshaven/Rotterdam.  
Adres : Catharina Beersmanstraat 78, 3025 EJ Rotterdam   
 
Contact & Inschrijving  
Voor alle vragen over deze training is het mogelijk om contact op te nemen met het 
bestuurslid dhr. S. Yildirim (06-14593054 of info@educaplus.nl).  Het is mogelijk om op twee 
manieren in te schrijven voor de training; 
 

 U kunt op elk gewenst moment digitaal inschrijven. 
 U kunt afspraak maken met dhr. Yildirim bij ons op kantoor voor een vrijblijvend 

kennismakingsgesprek.      
 
Overige Informatie  
Stichting Educaplus is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder 
nummer 60471239. Onze IBAN rekeningnummer is NL71 RABO 0190 4791 32.  
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