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Voorwoord 

In het Duits-Nederlandse grensgebied komen de Duitse en Nederlandse taal en cultuur samen. 

Hoe meer contact u met uw buren zoekt, des te belangrijker wordt het wederzijds begrip voor 

de taal en cultuur van het buurland.   

Als leerkracht in het grensgebied kunt u op vele manieren profiteren van een uitwisseling met 

een Duitse partnerschool. Kennis van de buurtaal helpt leerlingen om met elkaar te 

communiceren, het vermindert onzekerheden in de omgang met elkaar en het maakt een 

onderlinge uitwisseling mogelijk, die de leerlingen met elkaar verbindt en hen nieuwe 

perspectieven biedt.  

Dit digitale materiaal is ontworpen om u als docent met behulp van een aantal tips en 

strategieën te leren om de Duitse taal zelf te ontcijferen. De antwoorden van de opdrachten 

uit dit document vindt u aan het einde onder het kopje “antwoordblad”. 

Heeft u vragen of opmerkingen over het materiaal? Neem dan contact op met 

nachbarsprache@let.ru.nl.  

 

  

mailto:nachbarsprache@let.ru.nl
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I. Algemene informatie 

Introductieopdracht 

Het Duits behoort tot de 15 meest gesproken talen in de wereld. De onderstaande 

rangschikking toont het taalgebruik wereldwijd. Maak het lijstje compleet door de volgende 

talen in de tabel in te vullen: 

Mandarijn Chinees – Indonesisch – Frans – Engels – Standaard Arabisch – Portugees – Swahili 

– Standaard Duits – Russisch – Spaans – Japans 

Taal Aantal sprekers  Taal Aantal sprekers  

1.  1.268 mln.  9.  252 mln. 

2.  1.120 mln.  10. 199 mln. 

3. Hindi 637 mln.  11.Urdu 171 mln. 

4.  538 mln.  12. 132 mln. 

5.  277 mln.  13. 126 mln. 

6.  274 mln.  14.  99 mln. 

7. Bengali 265 mln.  15. Marathi 95 mln. 

8.  258 mln.    

             Bron: https://www.ethnologue.com/guides/ethnologue200  

Uitleg 

Het Duits wordt door meer dan 100 miljoen mensen als moedertaal gesproken en voor ruim 

80 miljoen is het Duits een tweede taal. Daarmee is Duits de taal met de meeste 

moedertaalsprekers in de Europese Unie en is het Duits na het Russisch de grootste taal in 

Europa. Het Duits is de enige officiële taal van Duitsland. Het Duits wordt door meer dan 95% 

van de autochtone bevolking en door ca. 75% van de totale bevolking als eerste taal gebruikt. 

Het Duits is een taal behorende tot de West-Germaanse tak van de Germaanse talen (samen 

met het Nederlands en het Engels). Het is de officiële taal van Duitsland, Oostenrijk en 

Liechtenstein, een van de officiële talen van Zwitserland, Luxemburg, België (Oostkantons) en 

een regionale taal in Denemarken (Zuid-Jutland) en Italië (Zuid-Tirol). In onder meer Namibië 

(een vroegere Duitse kolonie), Frankrijk (Elzas) en in landen in Midden-Europa en Oost-Europa 

wordt ook Duits gesproken, maar zonder officiële erkenning. 

https://www.ethnologue.com/guides/ethnologue200
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Het Duits wordt geschreven met het Latijnse alfabet, waaraan vier tekens zijn toegevoegd: 

Ä/ä, Ö/ö, Ü/ü en ẞ/ß. Deze mogen ook worden geschreven als "ae", "oe", "ue" en "ss". De "ss" 

is in Zwitserland de voorgeschreven schrijfwijze voor de “scherpe s”. 

 

De Duitse taal behoort net zoals het Nederlands tot de Germaanse talen. Zoals ook veel 

andere talen is de Duitse taal in de loop der tijd geëvolueerd en aangepast aan de behoeften 

van de gebruikers. Men gaat ervan uit, dat de oorsprong van de Duitse en Nederlandse taal in 

het Indo-Germaans/Indo-Europees te vinden is (3500 v. Chr.). De Indo-Germaanse talen 

ontwikkelden zich later tot de Germaanse talen, met name in de gebieden rond het huidige 

Duitsland en in Scandinavië. Hieronder vallen de Noord-Germaanse talen (Zweeds, Noors, 

IJslands, Deens) en de Oost-Germaanse talen (bijv. Gotiek) evenals de West-Germaanse talen, 

waaruit het Duits, het Nederlands en het Engels zich in de loop van de tijd hebben ontwikkeld.  

    

Opdracht  

Dat de Duitse taal net als andere Germaanse talen afstamt van het Indo-Germaans is in het 

huidige taalgebruik en de schrijfwijze van meerdere talen terug te zien. Voeg in onderstaande 

tabel het Nederlandse woord toe aan in het rijtje.  

Het doel van deze opdracht is om u bewust te maken van het feit dat u andere talen kunt 

inzetten, wanneer u een woord in een vreemde taal, bijvoorbeeld in het Duits, wilt ontcijferen 

of begrijpen.  

Nederlands  

 

    

Duits finden vier braun Tag Buch 

Engels find four brown day book 

Zweeds finna fyra brun dag bok 

Deens finde fire brun dag bog 

Noors finne fire brun dag bok 

IJslands finna fjórir brúnn dag bók 

  

Meer weten over Duitsland? Dan raden wij u deze YouTube-filmpjes aan:  

 https://www.youtube.com/watch?v=cEYvi4kl-f4 (in het Engels); 

 https://www.youtube.com/watch?v=wuClZjOdT30 (in het Engels); 

 https://www.youtube.com/watch?v=M9C0_HPYyfo (in het Nederlands).  

Wilt u hier meer over weten, bekijk dan dit filmpje: 

https://www.youtube.com/watch?v=kki38F8JNsM.  

https://www.youtube.com/watch?v=cEYvi4kl-f4
https://www.youtube.com/watch?v=wuClZjOdT30
https://www.youtube.com/watch?v=M9C0_HPYyfo
https://www.youtube.com/watch?v=kki38F8JNsM
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II. Het ontcijferen van een Duitse email 

Uitleg 

Misschien heeft u in het verleden al ervaren dat u een Duitse e-mail ook zonder kennis van 

het Duits kunt begrijpen. In dit hoofdstuk laten we u zien hoe u de Duitse taal kunt ontcijferen. 

De eerste stap is het bekijken van de e-mail en het doorlezen van de onbekende tekst.  

Welke informatie kunt u op basis van de structuur van de e-mail ontcijferen? Vergeet niet dat 

als u een Nederlandstalig e-mailaccount heeft, alleen de inhoud van de mail Duits is, maar de 

algemene informatie in het Nederlands staat vermeld (vetgedrukt in het voorbeeld). 

De algemene informatie geeft u een eerste indruk van de inhoud van de e-mail. Het 

onderwerp van onderstaande mail heeft de naam van het project, waarvoor de afzender en 

de ontvanger zich hebben aangemeld. 

 

Deze e-mail is het begin van een e-mailcorrespondentie. Door het onderwerp en de algemene 

informatie weet u al welke inhoud u in de e-mail kunt verwachten. 

Daarna scant u de tekst eerst op woorden die u herkent, omdat deze in het Nederlands 

hetzelfde of vergelijkbaar zijn. Deze gevonden woorden kunnen het beste worden 

opgeschreven en indien nodig met behulp van een woordenboek worden vertaald.  

Von:   Markus     Datum: 10.05.2020 

Zu:  Sanne 

CC:   - 

Betreff:  INTERREG-Projekt „Nachbarsprache & buurcultuur“ 

 

 

Liebe Sanne, 

 

Ich habe Ihre Kontaktdaten von einem Mitarbeiter des INTERREG-Projekts 

"Nachbarsprache & buurcultuur" erhalten. Mein Name ist Markus und ich arbeite an 

einer deutschen Schule. Gemeinsam mit meinen Kollegen suchen wir eine Schule in den 

Niederlanden, mit der wir einen Austausch organisieren können, damit Schüler aus 

beiden Ländern mit der Sprache und Kultur der Nachbarn in Kontakt kommen können. 

 

Ich habe verstanden, dass auch Sie an einem Austausch interessiert sind. Ich höre gerne, 

wann wir uns zu einem ersten Kennenlernen treffen können. 

 

Mit freundlichen Grüßen, 

Markus 
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Afhankelijk van uw voorkennis van de taal zou u bijvoorbeeld onderstaande woorden met 

behulp van het Nederlands kunnen ontcijferen: 

Duits Nederlands 

liebe lieve = beste 

Kontaktdaten contactgegevens 

Mitarbeiter medewerker 

Name naam 

(deutsche) Schule (Duitse) school 

Kollegen collega’s 

Niederlande Nederland 

Austausch uitwisseling 

organisieren organiseren 

beiden Ländern beide landen 

Kontakt contact 

Kultur cultuur 

interessiert geïnteresseerd 

Mit freundlichen Grüßen met vriendelijke groet 

 
Om in kaart te brengen welke woorden en/of zinsdelen u door het vergelijken van de Duitse 

en de Nederlandse taal heeft ontcijferd, zijn de gevonden ontcijferingen in onderstaande mail 

in het rood gemarkeerd:  

Von:   Markus     Datum: 10.05.2020 

Zu:  Sanne 

CC:   - 

Betreff:  INTERREG-Projekt „Nachbarsprache & buurcultuur“ 

 

 

Beste Sanne, 

 

Ich habe Ihre contactgegevens von einem medewerker des INTERREG-Projekts 

"Nachbarsprache & buurcultuur" erhalten. Mein naam ist Markus und ich arbeite an 

einer Duitse school. Gemeinsam mit meinen collega‘s suchen wir eine school in 

Nederland, mit der wir einen uitwisseling organiseren können, damit Schüler aus beide 

landen mit der Sprache und cultuur der Nachbarn in contact kommen können. 

 

Ich habe verstanden, dass auch Sie an einem uitwisseling geïnteresseerd sind. Ich höre 

gerne, wann wir uns zu einem ersten Kennenlernen treffen können. 

 

Met vriendelijke groet, 

Markus 



Ondanks dat u de vertaling van de e-mail niet tot uw beschikking heeft, kunt u toch een deel 

van de inhoud ontcijferen en daardoor hoogstwaarschijnlijk de rode draad van de e-mail 

begrijpen. U weet bijvoorbeeld dat een man genaamd Markus de contactgegevens van Sanne 

van een medewerker van het INTERREG-project “Nachbarsprache & buurcultuur” heeft 

ontvangen. Aangezien de e-mail ook de woorden: "(Duitse) school", "uitwisseling", 

"organiseren" en "geïnteresseerd" bevat, weet u in principe wie er contact met Sanne heeft 

opgenomen en heeft u ook een idee waarom er contact met haar is opgenomen.  

In de volgende stap gaat u op zoek naar persoonlijke voornaamwoorden en werkwoorden. Bij 

het zoeken van de persoonlijke voornaamwoorden kunt u gebruik maken van de 

onderstaande tabel. In deze stap is het aan te raden om de Duitse taal te vergelijken met 

andere talen (bijv. met het Nederlands of het Engels). Met deze strategie kunt u waarschijnlijk 

ook enkele vergelijkbare werkwoorden vertalen. 

Persoonlijke voornaamwoorden in het Duits 

Duits enkelvoud Nederlands enkelvoud Duits meervoud Nederlands meervoud 

ich ik wir wij 
du (informell) 
Sie (formell) 

jij 
u 

ihr jullie 

er, sie, es hij, zij, het sie zij 
 

De gevonden persoonlijke voornaamwoorden en werkwoorden zijn in het groen gemarkeerd. 

Na deze stap heeft u mogelijk de volgende inhoud van de e-mail ontcijferd:  

 

Von:   Markus     Datum: 10.05.2020 

Zu:  Sanne 

CC:   - 

Betreff:  INTERREG-Projekt „Nachbarsprache & buurcultuur“ 

 

 

Beste Sanne, 

 

Ik heb Ihre contactgegevens von einem medewerker des INTERREG-Projekts 

"Nachbarsprache & buurcultuur" gekregen. Mein naam is Markus und ich werk an einer 

Duitse school. Gemeinsam mit meinen collega‘s zoeken wij eine school in Nederland, 

mit der wij einen uitwisseling organiseren kunnen, damit Schüler aus beide landen mit 

der Sprache und cultuur der Nachbarn in contact kunnen komen. 

 

Ik heb begrepen, dass auch u an einem uitwisseling geïnteresseerd bent. Ik hoor gerne, 

wann wij uns zu einem ersten Kennenlernen kunnen ontmoeten. 

 

Met vriendelijke groet, 

Markus 
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In de laatste stap kunt u in het woordenboek de woorden opzoeken die u niet kon ontcijferen, 

maar die volgens u wel belangrijk zijn om de inhoud van de e-mail te kunnen begrijpen. Dit 

kunnen bijvoorbeeld de volgende woorden zijn:  

Duits Nederlands Hoe herleid? 

zusammen samen De woorden lijken op elkaar 
Schüler leerling/scholier Te herleiden uit het woord „Schule“ wat 

school betekent en naar het Nederlands is om 
te zetten naar scholier of leerling. 

Sprache taal Woordenboek 
Nachbar buren Context – is te herleiden uit de naam van het 

project („Nachbarsprache“) 
Kennenlernen  kennismaking Samenstelling: „Kennen“ = kennen + „lernen” 

= leren  leren kennen in het Nederlands 
oftewel kennismaken 

 

Met deze laatste woorden kunt u de e-mail volledig ontcijferen en weet u wat de afzender van 

de e-mail nog graag zou willen weten. De laatste woorden zijn in het paars gemarkeerd als 

deze met behulp van andere strategieën kunnen worden ontcijferd en in het oranje als ze in 

het woordenboek zijn opgezocht:  

 

 

Von:   Markus     Datum: 10.05.2020 

Zu:  Sanne 

CC:   - 

Betreff:  INTERREG-Projekt „Nachbarsprache & buurcultuur“ 

 

 

Op de volgende bladzijde vindt u een oefening om zelf aan de slag te gaan met het 

ontcijferen van een soortgelijke e-mail.  

Beste Sanne, 

 

Ik heb Ihre contactgegevens von einem medewerker des INTERREG-Projekts "Nachbarsprache 

& buurcultuur" gekregen. Mein naam is Markus und ich werk an einer Duitse school. Samen mit 

meinen collega‘s zoeken wij eine school in Nederland, mit der wij einen uitwisseling organiseren 

kunnen, damit leerlingen aus beide landen mit der taal und cultuur der buren in contact kunnen 

komen. 

 

Ik heb begrepen, dass auch u an einem uitwisseling geïnteresseerd bent. Ik hoor gerne, wann 

wij uns zu einem ersten kennismaking kunnen ontmoeten. 

 

Met vriendelijke groet, 

Markus 
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Opdracht 

U kunt de onderstaande opdracht gebruiken om te oefenen met het ontcijferen van de inhoud 

van een Duitse e-mail. De Nederlandse vertaling van de e-mail vindt u in het antwoordblad 

aan het einde van dit document. 

 

Mijn ontcijfering:  

  

Von:   Markus     Datum: 10.09.2020 

Zu:  Jos 

CC:   - 

Betreff:  Austausch am 20. Oktober 

Lieber Jos, 

 

Wir haben noch ein paar Fragen zum Austausch am 20. Oktober. Wir finden eure Idee 

eines Fußballturniers gut und interessant für die Schüler. Wir fragen uns jedoch, ob 

hierdurch die Kommunikation der Schüler untereinander nicht zu kurz kommt an 

diesem Tag.  

Ist es möglich, das eure Schüler in Paaren mit unseren erst noch Aufgaben machen, 

zum Beispiel im Rahmen einer Schulführung? Ist es eine Idee, dass wir uns in den 

kommenden zwei Wochen treffen? 

 

Herzliche Grüße, 

Markus 

 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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III. Grammatica – Verschillen en overeenkomsten in vergelijking met 

het Nederlands  

Introductieopdracht 

a. Zinsbouw: Schrijf op wat u opvalt aan de volgende zinnen met betrekking tot de zinsbouw. 

Hoofdzin – Die Katze kratzt den Jungen. (De kat krabt de jongen) 

Wat mij opvalt: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Bijzin – Er fragt, ob er morgen kommen soll. (Hij vraagt of hij morgen moet komen). 

Wat mij opvalt: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

b. Geslacht: Schrijf op wat u opvalt aan de volgende zinnen met betrekking tot het lidwoord 

en het geslacht van het woord.  

der Mann/der Jungen   die Frau/die Lehrerin   das Haus/das Buch 

Wat mij opvalt: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

c. Hoofdletter: Schrijf op wat u opvalt aan de volgende zin met betrekking tot het gebruik van 

hoofdletters. 

Mein Bruder Johan ist der beste Schüler seiner Klasse. - Mijn broer Johan is de beste leerling 

van zijn klas. 

Wat mij opvalt: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Een uitleg van de verschillen en overeenkomsten van het Duits in vergelijking met het 

Nederlands vindt u op de volgende bladzijde. 
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Uitleg 

De Duitse zinsbouw lijkt erg op de Nederlandse zinsbouw. Er zijn dan ook maar weinig gevallen 

waarbij we als Nederlandstaligen moeten opletten. De zinsbouw van hoofdzinnen in het Duits 

is vrijwel hetzelfde als die in het Nederlands, maar de zinsbouw van een bijzin is in beide talen 

anders. In een Duitse bijzin staat de persoonsvorm zo ver mogelijk achteraan. Bijvoorbeeld: 

“Ich weiß, dass sie nicht kommen kann” (Ik weet dat zij niet kan komen). Bij twee infinitieven 

achter elkaar is de volgorde in het Duits dus precies andersom. Het modale werkwoord 

(hulpwerkwoord) komt achter de andere infinitief (het zelfstandig werkwoord) te staan. 

Bijvoorbeeld: “Ich höre, dass er nicht hat kommen können”. 

In het Duits worden zelfstandige naamwoorden altijd met een hoofdletter geschreven, dus 

ook als het geen eigennaam is. Eigennamen zoals Deutschland (Duitsland) worden ook in het 

Duits met een hoofdletter geschreven, maar ook woorden zoals Kino (bioscoop), Hund (hond) 

en See (meer) krijgen in het Duits een hoofdletter. 

Als een zelfstandig naamwoord geen eigennaam is, moet er vaak een lidwoord voor. In het 

Nederlands hebben we twee bepaalde lidwoorden, de en het. In het Duits zijn dit er drie: der, 

die en das. Der is voor mannelijke, die voor vrouwelijke en das voor onzijdige woorden. Het 

onbepaalde lidwoord in het Nederlands is een. Het Duits kent hier twee tegenhangers: ein en 

eine. Ook hier wordt het gebruik weer bepaald door het geslacht van het zelfstandig 

naamwoord: bij mannelijke en onzijdige woorden gebruik je ein, bij vrouwelijke woorden 

gebruik je eine. 

In het Nederlands kennen wij de persoonsvormen ik, jij, hij, zij (enkelvoud), het, wij, jullie, zij 

(meervoud) en u. Het Duits kent precies dezelfde persoonsvormen, alleen heten ze anders 

(ich, du, er, sie, es, wir, ihr, sie, Sie). 

De Duitse grammatica onderscheidt zich van de Nederlandse grammatica doordat het drie 

geslachten heeft en actief gebruik maakt van naamvallen. Naamvallen gebruik je bij 

lidwoorden (dus bij der, die en das), persoonlijke voornaamwoorden (hij, zij, wij) en 

bezittelijke voornaamwoorden (mijn, zijn, onze). Ook ein (een) en keine (geen) veranderen per 

naamval, maar dit gaat op dezelfde manier als de persoonlijke en bezittelijke 

voornaamwoorden. In het Duits zijn er vier naamvallen. De eerste naamval (ook wel de 

nominatief genoemd) is vaak het makkelijkste. Daarnaast is er nog de tweede naamval 

(genitief), de derde naamval (datief) en de vierde naamval (accusatief). In de onderstaande 

tabel staat wat er precies verandert bij de lidwoorden. Om te weten welke naamval je nodig 

hebt, moet je de zin eerst ontleden (dus wat is het onderwerp, het lijdend voorwerp, etc.). 

 

Deze schriftelijke uitleg van de verschillen en overeenkomsten van het Duits in vergelijking 

met het Nederlands kunt u op de volgende bladzijden oefenen met behulp van enkele 

opdrachten. 
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Opdracht  

a. Zinsbouw: Hieronder staan Duitse zinnen. Maak van de Nederlandse zinsdelen een juiste 

Nederlandse vertaling van de Duitse zin. Denk aan de mogelijke verschillen tussen de Duitse 

en Nederlandse zinsbouw.  

1. Der Ball wurde von ihm zurückgebracht. 

werd – de bal – teruggebracht – door hem 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. Kenne ich ihn nicht? 

niet – ken – hem – ik  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. Wir haben sie sehen kommen. 

hen – komen – wij – hebben – zien  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4. Ich habe ihm nicht helfen können. 

kunnen – hem – ik – heb – helpen – niet  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

5. Sie wird die Geschichte erzählen. 

het verhaal – zal – vertellen – zij 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

6. Ich habe dich nicht kommen sehen. 

je – niet – ik – komen – zien – heb  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

7. Ich weiß, dass sie nicht kommen kann. 

weet, - niet – komen – ze – ik – dat – kan  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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b. Geslacht: Het doel van deze opdracht is om u receptief te laten herkennen, welk geslacht 

de lidwoorden in het Duits hebben en hoe u deze naar het Nederlands kunt vertalen (met “de” 

of “het”). De Duitse woorden zijn woorden die u mogelijk tijdens een correspondentie tegen 

zult komen. Kijk naar de lidwoorden die voor de zelfstandige naamwoorden staan en geef aan 

of dit zelfstandig naamwoord mannelijk (M), vrouwelijk (V) of onzijdig (O) is. Probeer het 

woord daarnaast ook naar het Nederlands te vertalen, zonder gebruik te maken van een 

woordenboek.  

Duits woord Geslacht Nederlandse vertaling  

1. der Direktor   

2. das Lesen   

3. die Schülerin   

4. der Computer   

5. die Meinung   

6. das Gebäude   

7. der Lehrer   

8. das Mädchen   

9. die Möglichkeit   

10. die Aufgabe   

 

c. Hoofdletter: Onderstreep of markeer in de zin het woord/de woorden dat/die in het Duits 

met een hoofdletter geschreven moet worden. 

1. der mann ist mit seinem sohn in der stadt. – De man is met zijn zoon in de stad. 

2. die tochter von paul ist am strand. – De dochter van Paul is op het strand.  

3. der hund bellt immer, wenn er eine katze sieht. – De hond blaft altijd als hij een kat ziet. 

4. wir spielen heute mit nikki und benjamin am strand mit einem ball. – Wij spelen vandaag 

met Nikki en Benjamin op het strand met een bal.  

5. meine freunde lieben es, die zeitung zu lesen. – Mijn vrienden houden ervan om de krant 

te lezen.  
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IV. Spelling & uitspraak van het Duits 

Introductieopdracht 

Bekijk de video via de volgende link. Bekijk hem daarna nog een keer en beantwoord de 

onderstaande vragen: https://www.youtube.com/watch?v=ARYOSfVNBxU. 

a. Op welke letters/lettercombinaties moet u volgens het filmpje bij de uitspraak in het Duits 

goed letten, bijv. omdat deze anders worden uitgesproken dan in het Nederlands? Schrijf deze 

op. 

- ………………………  - ………………………  - ……………………… 

- ………………………  - ………………………  - ……………………… 

- ………………………  - ………………………  - ……………………… 

- ………………………  - ………………………  - ……………………… 

- ………………………  - ………………………  - ……………………… 

b. Wat was voor u het opvallendste verschil met het Nederlands en waarom? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Uitleg 

Een belangrijk aspect van het leren van receptieve kennis van het Duits is het kennen van de 

verschillen in spelling en uitspraak van de Duitse taal ten opzichte van het Nederlands. 

Er zijn drie duidelijke verschillen in de Duitse spelling ten opzichte van de Nederlandse spelling. 

Het eerste verschil is dat alle zelfstandig naamwoorden met een hoofdletter worden 

geschreven. Ten tweede wordt in het Duits een letter gebruikt die wij in het Nederlands niet 

kennen: ß. Deze letter heet “Eszett” of “scharfes s” en wordt in het Nederlands ook wel 

“ringel-s” genoemd. De ß wordt uitgesproken als de Nederlandse ‘s’. Het laatste verschil gaat 

over de Umlaut, de trema (“) op klinkers in het Duits. Met dit teken verandert de uitspraak 

van een klinker in het Duits. Deze trema komt voor op de klinkers a, o, u en au (ä, ö, ü, äu). 

Voor Nederlanders zijn de moeilijkheden van de Duitse spelling dus met name te vinden in de 

Umlaut, de s-klanken en het hoofdlettergebruik. Daarnaast hebben Nederlanders vaak ook 

moeite met het gebruik van komma’s en het wel of niet aan elkaar schrijven van bepaalde 

woorden. Deze twee laatste punten zijn voor de receptieve kennis van de taal echter minder 

van belang.  

https://www.youtube.com/watch?v=ARYOSfVNBxU
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Een andere moeilijkheid betreft het feit dat er in het Nederlands open en gesloten 

lettergrepen zijn, waardoor je altijd weet of een klinker lang of kort wordt uitgesproken (lang 

in een open lettergreep, kort in een gesloten lettergreep). In het Duits zijn er lettergrepen die 

eindigen op één medeklinker en dan kan de klinker soms kort en soms lang uitgesproken 

worden, bijv. der Weg (lang) vs. weg (kort). 

Er zijn nog meer letters in het Duits die in vergelijking met het Nederlands anders worden 

uitgesproken. In onderstaande tabel ziet u een overzicht van de Duitse uitspraak. De uitspraak 

van de letters is aangegeven met een combinatie van IPA, wat staat voor International 

Phonetic Alphabet (Internationaal Fonetisch Alfabet) en een omschrijvende uitleg om ervoor 

te zorgen dat het voor iedereen begrijpelijk is wat er wordt bedoeld. De IPA-tekens staan 

tussen de [ ]-haakjes en letters tussen de < >-haakjes. 

 

Letter  Beschrijvende uitleg van 

de letter als je het in het 

Duits uitspreekt 

Uitspreken in het Duits 

als (aangegeven in IPA) 

Voorbeeld Duits Vergelijkbaar 

met … in het 

Nederlands 

A aa [aː]  

[a] 

Name 

Man 

gaan 

bad  

B bee [b] Bett boot 

C tsee [c] CD  fiets 

D dee [d] Dieb deur 

E ee [eː]  

 

[ɛ] 

[ɛː]     

[ə] 

lesen 

 

Eltern 

säen, Gläser 

Rose 

benen,wegen 

weg 

mayonaise 

gehouden 

F ef [f] Film fee 

G gee [g] gerne go, goal 

(Engels) 

H haa [h] Hand hengel 

I ih [iː] 

[i]  

[ɪ] 

Liebe 

Zitrone 

Stimme 

vier 

kiep 

nicht 

J jot [j] : Alleen in enkele 

leenwoorden wordt <j> als 

[dj] uitgesproken. 

ja  jas  

K kah [k] Kind kaas 

L el [l] : met de punt van de 

tong achter je boventanden 

toll tel 
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- klinkt lichter en helderder 

dan de Nederlandse <l> 

M em [m] Mann mens 

N en [n] niemand  niets 

O oh [oː]  

[ɔ]  

Los 

von 

woon 

rok 

P peh [p] Park pech 

Q koeh 

 De Q wordt altijd 

gevolgd door een U, 

behalvein 

leenwoorden. 

[kv] 

 

Aquarium Aquarium (in 

het 

Nederlands 

eerder als [kw] 

uitgesproken). 

R er [ʀ] uvulaire R 

[r] alveolaire R (rollende “r') 

[ɐ]  

rot 

 

 

Winter, Tür 

roest 

 

 

meer, verliefd, 

loper 

S es [s] : midden in een woord of 

aan het eind van een woord. 

[z] : aan het begin van een 

woord, voor een klinker. 

[ʃ] : als in chocolade (voor 

een p of een t). 

das 

 

See  

 

Sport  

snoepje 

 

zee 

 

chocolade 

T tee [t] Tasse tegel 

U oeh [uː]  

[ʊ]  

Schule 

Hund 

boeren 

boek 

V vau [f] 

[v] 

vor 

Vase  

fase 

veer 

W wee [ʋ] Wasser  werk (zoals in 

Noord- en 

Midden-

Nederland 

gesproken) 

X ix [ks] Export ex 

Y ypsilon [y:] 

[ʏ] 

typisch  

Hündin, müssen 

vuur 

upsilon 

Z tset [ts] Zoo  tsaar 

ß eszet 

 Bij woorden met een 

lange klinker gebruik je 

[s] Fußball  soep 
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ß (die Straße = de 

straat) 

 Bij woorden met een 

korte klinker gebruik je 

ss (das Messer = het 

mes) 

 Bij woorden met een 

tweeklank gebruik je ß 

(heißen = heten) 

 

In het Duits komen ook klinkers met een Umlaut voor en enkele lettercombinaties, die ervoor 

zorgen dat de uitspraak van de letters iets verandert. In de tabel op de volgende pagina ziet u 

een overzicht van de uitspraak van deze letters en lettercombinaties: 

Klinkers met Umlaut 

Letter Naam van de letter als je 

het in het Duits spelt 

Uitspreken in het Duits 

als 

Voorbeeld Duits Voorbeeld 

Nederlands 

ä/Ä A-Umlaut Afhankelijk van de 

spreekstijl wordt een van 

de volgende beide lange 

varianten gesproken:  

[ε:] 

[eː] 

 

[ε] 

 

 

 

 

Käse 

 

 

Städte 

 

 

 

 

mayonaise 

kleed 

 

bed 

ö/Ö O-Umlaut [ø:]       

[œ]  

[ø]  

Öl 

Köln 

Ökonom 

keuken 

 

ü/Ü  Oe-Umlaut [ʏ]  

[y:]  

Müll 

kühl 

 

vuur 

 

Lettercombinaties  

Letter  Naam van de letter als je 

het in het Duits spelt 

Uitspreken in het 

Duits als 

Voorbeeld Duits Voorbeeld 

Nederlands 

ei - [aɪ] mein  Thailand 

au - [aʊ] Raum  klauw/bouw 

eu - [ɔı] heute  hoi 

äu - [ɔı] Bäume  hoi 

ch - [ç] : na ä, e, i, ö & ü. 

 

ich wiegje 
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ch - [x] : na a, o, u & au. Nacht  lach 

chs - [k] + [s], als <ch> bij 

één lettergreep hoort. 

Sachsen  waxen 

ph - [f] Philosophie  filosofie 

sch - [ʃ]  Schule  sjoelen 

tsch - [t] + [ʃ] Tschüss Tsjechië 

ng - [ŋ] singen tang 

 

 

Opdracht  

a. Spelling: Geef door middel van een ✔ of een X aan of de onderstaande woorden goed zijn 

geschreven. Wanneer u denkt dat het woord fout is, schrijf dan ook de verbetering op. Probeer 

ook de Nederlandse vertaling van de woorden te raden. 

 

b. Uitspraak: Schrijf op hoe men de gemarkeerde letters in de onderstaande woorden 

uitspreekt. Probeer ook de Nederlandse vertaling van de woorden te raden. 

Duits woord Uitspreken in het 

Duits als 

Nederlandse vertaling 

1. das Niederländische   

2. die Leute   

3. böse    

4. der Mann   

Woord Goed of fout? Eventuele verbetering Nederlandse vertaling 

der Vorschlag    

die Informatioon     

sustimmen    

schreiben    

die Idee    

zum Beispiel    

einverständen     

Wilt u meer uitleg over de uitspraak in het Duits? Kijk dan op de volgende link onder het 

kopje „uitspraak“: https://www.snapput.nl/zoek/onderwerp/duits/  

https://www.snapput.nl/zoek/onderwerp/duits/
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5. sprechen   

6. der Fuchs   

7. natürlich   

8. die Straße   

9. lachen   

10. wo   

11. der Glückwunsch   

12. das Zebra   

13. das Gebäude   

14. das Eis   

15. gucken   
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V. Belangrijke inhoudelijke woorden  

Introductieopdracht 

Hieronder staat een stukje tekst met als thema “school”. Beantwoord daarbij de vragen onder 

de tekst.  

 

a. Voor het begrijpen van de tekst kan het helpen om de verschillende woordsoorten te 

markeren en te identificeren. Markeer alle zelfstandige naamwoorden rood, alle 

werkwoorden groen en alle bijvoeglijke naamwoorden blauw.  

 b. Welke woorden uit de tekst herinneren u aan woorden die u kent uit het Nederlands, het 

Engels of uit andere talen? Schrijf in de onderstaande tabel het Duitse woord, een soortgelijk 

woord in een andere taal en een mogelijke Nederlandse vertaling op.   

Duits woord Soortgelijk woord in een andere 
taal 

Mogelijke Nederlandse 
vertaling 

   

   

   

   

   

   

Heute ist der erste Schultag. Jana steht vor der Schule. Sandra, Susanne und Paul sind auch 

da. Die Kinder kennen sich aus dem Kindergarten. Jetzt gehen sie in die gleiche Klasse. Sie 

freuen sich schon auf den Unterricht. Jana freut sich besonders auf das Rechnen. Sandra 

und Susanne aufs Schreiben. Und Paul? Paul sagt, er freut sich besonders auf die Pausen. 

In der Klasse lernen sie den Lehrer, Herrn Mayer, kennen. Herr Mayer ist noch sehr jung 

und lustig. In der ersten Stunde lernen die Kinder das ABC-Lied. Alle singen mit. 

Danach schreibt der Lehrer die ersten Buchstaben an die Tafel: A wie Affe, B wie Banane. 

Herr Mayer zeichnet einen Affen dazu, der einen Banane frisst. Die Kinder lachen laut. Dann 

läutet auch schon die Schulglocke. 

Der erste Tag in der Schule ist vorbei. Vor der Schule warten die Eltern auf die Kinder. Die 

Kinder erzählen vom ersten Tag. Sie freuen sich schon auf morgen. 

     Veranderd en aangepast naar: https://duitsleren.org/lezen/schule/ 

https://duitsleren.org/lezen/schule/
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Duits woord Soortgelijk woord in een andere 
taal 

Mogelijke Nederlandse vertaling 

   

   

   

   

   

   

 

c. Waar gaat de hele tekst over, als u het kort zou samenvatten in uw eigen woorden?  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Uitleg 

Om bijvoorbeeld een Duitse e-mail te begrijpen is het nuttig om ontcijferingsstrategieën te 

kennen. Dit zijn strategieën voor het ontcijferen van de Duitse taal of andere vreemde talen. 

Mogelijke ontcijferingsstrategieën zijn: 

In het algemeen 

Herleiden uit andere talen 
- Bijvoorbeeld uit het Engels, Frans, Latijn. 

Herleiden uit de context  
- Bijvoorbeeld door de woorden die eromheen staan of door de volgende zin te lezen. 

Aan de hand van afbeeldingen 
- Een afbeelding kan iets zeggen over het woord dat je probeert te ontcijferen. 

Door woordparen, die in samenhang met een woord staan (en vaak samen met het woord 
voorkomen) 

- Bijvoorbeeld „Er ist genauso groß wie Paul.“  woordpaar = genauso groß wie (even 
groot als). 

Aanwijzingen van hoofd-/tussenkopjes in een tekst 
Grafische signalen 

- Bijvoorbeeld nummering. 
Grafische signalen zoals het benadrukken van informatie 

- Bijvoorbeeld vetgedrukt/onderstreept. 
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Signaalwoorden die verwijzen naar de samenhang tussen de zinnen  
- Woorden zoals, aber (maar), obwohl (hoewel), zum Beispiel (bijvoorbeeld). 

Positie in de zin 
- Bijvoorbeeld persoonsvorm, onderwerp, meewerkend voorwerp, lijdend voorwerp. 

Hoofdlettergebruik  
- In het algemeen bijvoorbeeld bij eigennamen.  

Woordsoort  
- Bijvoorbeeld zelfstandig naamwoord, lidwoord, enz. 

 

Speciaal voor het Duits 

Samengestelde woorden 
- Bijvoorbeeld: Bankgebäude - bankgebouw. 

Voorvoegsels  
- Bijvoorbeeld: un(schuld) = on(schuld) / be(gehen) = be(gaan). 

Achtervoegsels 
- Bijvoorbeeld: (schön)heit = (schoon)heid. 

Dialect  
- Bijvoorbeeld: Rijnlands, Beiers, enz. 

Germaanse sandwich – gelijkenissen tussen de drie talen Nederlands, Duits en Engels  
- Bijvoorbeeld voetbal – football – Fußball. 

Vergelijkbaarheid 
- Bijvoorbeeld: Jahr = jaar. 

Hoofdlettergebruik 
- In het Duits bij alle zelfstandige naamwoorden en eigennamen. 

 

Daarnaast is het voor het begrijpen van een Duitse e-mail nuttig om belangrijke inhoudelijke 

woorden te kennen. Het gaat hierbij om woorden die zich niet laten ontcijferen door deze 

bijvoorbeeld met het Nederlands of met een andere taal te vergelijken. De woordenlijst die u 

hier vindt, bestaat uit woorden die veelvuldig worden gebruikt in e-mails bij uitwisselingen en 

het organiseren daarvan.  

 

 

 

  

Tip: Maak uw eigen woordenlijst, zodat deze lijst is afgestemd op uw persoonlijke 

behoeften. 

 

Op de volgende bladzijde volgt de door ons samengestelde woordenlijst. Deze woorden 

leert u van het Duits naar het Nederlands, omdat het doel is om receptieve kennis van de 

taal te krijgen. Aan de woordenlijst zijn ook de lidwoorden en het meervoud toegevoegd. 

Onderaan de woordenlijst staan enkele legen kolommen, zodat u de woordenlijst 

persoonlijk kunt aanvullen. 
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Woordenlijst  
Duits Nederlands 

(die) Anzahl / (die) Anzahlen (het) aantal / (de) aantallen 

(die) Aufgabe / (die) Aufgaben (de) taak, (de) opdracht 

(die) Ausbildung, Lehre, (der) Bildungsweg / 

(die) Ausbildungen, -, (die) Bildungswege 

(de) opleiding / (de) opleidingen 

(der) Ausflug, (die) Exkursion / (die) 

Ausflüge, Exkursionen 

(de) excursie / (de) excursies 

(die) Beratung, Verhandlung, Besprechung / 

(die) Beratungen, Verhandlungen, 

Besprechungen 

(het) overleg / (de) overleggen 

(die) Eltern / - (de) ouders / - 

(der) Freude / (die) Freuden (het) plezier / - 

(die) Führung / (die) Führungen (de) rondleiding / (de) rondleidingen 

(die) Gruppe / (die) Gruppen (de) groep / (de) groepen 

Herzlich Willkommen Hartelijk welkom / - 

(der) Hintergrund / (die) Hintergründe (de) achtergrond / (de) achtergronden 

(die) Information / (die) Informationen (de) informatie / (de) informaties 

(das) Mittagessen / -  (de) lunch / (de) lunches 

(der) Praktikant, (die) Praktikantin / (die) 

Praktikanten, Praktikantinnen 

(de) stagiaire / (de) stagiaires 

(der) Rat / Ratschlag / (die) Ratschläge (het) advies / (de) adviezen 

(das) Schulgebäude / (die) Schulgebäude (het) schoolgebouw / (de) schoolgebouwen 

(der) Schüler, (die) Schülerin / (die) Schüler, 

Schülerinnen 

(de) leerling, scholier / (de) leerlingen, 

scholieren 

(die) Sprache / (die) Sprachen (de) taal / (de) talen 

(das) Sprachniveau / (die) Sprachniveaus (het) taalniveau / (de) taalniveaus 

(der) Stress / - (de) drukte / - 

(der) Stundenplan / (die) Stundenpläne (de) rooster / (de) roosters 

(der) Test / (die) Teste (de) toets / (de) toetsen 

(das) Thema / (die) Themen (het) onderwerp / (de) onderwerpen 

Koud in NL, 

warm in DU 
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(die) Umgebung / (die) Umgebungen (de) omgeving / (de) omgevingen  

(der) Unterricht, (die) Unterrichtsstunde / 

(die) Unterrichtsstunden 

(de) les, (het) lesuur / (de) lessen, (de) 

lesuren 

(der) Vorschlag / (die) Vorschläge (het) voorstel / (de) voorstellen 

(die) Zusammenarbeit / (die) 

Zusammenarbeiten 

(de) samenwerking / (de) samenwerkingen 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

De meest gebruikte werkwoorden vindt u in onderstaande tabel:  

Duits Nederlands 

abmachen overeenkomen 

anfangen beginnen 

(jemanden) anrufen, telefonieren (iemand) bellen 

arbeiten werken 

bleiben blijven 

dürfen mogen 

einladen uitnodigen 

(sich) entscheiden kiezen 

(sich) entschuldigen verontschuldigen 

erklären uitleggen 

fehlen missen 

(sich) freuen zich verheugen 

sagen zeggen 
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sein zijn 

sollen 

 

zullen/moeten 

Let op: zullen is ook een hulpwerkwoord en 

kan in bepaalde contexten die betrekkingen 

hebben op de toekomst ook met het Duitse 

“werden” worden vertaald 

 

(sich) verabreden afspreken 

werden worden 

zeigen laten zien 

  

  

  

  

  

  

 

De meest gebruikte bijvoeglijk naamwoorden (in een trap van vergelijking) vindt u in 

onderstaande tabel:  

Duits Nederlands 

geeignet – geeigneter – am geeignetsten geschikt – geschikter – (het) geschiktst  

gern – lieber – am liebsten graag – liever – (het) liefst  

gut – besser – am besten goed – beter – (het) best  

klug – klüger – am klügsten verstandig – verstandiger – (het) 

verstandigst  

kurz – kürzer – am kürzesten kort – korter – (het) kortst  

leicht – leichter – am leichtesten gemakkelijk – gemakkelijker – (het) 

gemakkelijkst 

nah – näher – am nächsten dichtbij – dichterbij – (het) dichtste bij  

oft – öfter – am häufigsten vaak – vaker – (het) vaakst  

schön – schöner – am schönsten mooi – mooier – (het) mooist  
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schwer – schwerer – am schwersten moeilijk – moeilijker – (het) moeilijkst  

viel – mehr – am meisten veel – meer – (het) meest  

wenig – minder – am mindesten weinig – minder – (het) minst  

wichtig – wichtiger – am wichtigsten belangrijk – belangrijker – (het) belangrijkst 

  

  

  

  

  

  

 

 

Opdracht 
In onderstaande tekst staan gaten met een nummer. Kies uit het rijtje met woorden welk 

woord op welke plek moet komen te staan en vul deze in de tabel in. Hiermee herhaalt u de 

geleerde woorden en kunt u oefenen met het inzetten van de ontcijferingsstrategieën. 

Note – Sprache – wenige – Fußball – Schule – besser – interessiert – Jungen – Schulfächer – 

Pause – bester – brauche  

Hieronder volgt een opdracht waarmee u uw woordenschat kunt oefenen.  
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VI. Historische oorsprong van het Duits  

Uitleg 

Zoals eerder al besproken behoort de Duitse taal tot de Germaanse talen, net zoals het 

Nederlands. De geschiedenis van het Duits kan grofweg worden onderverdeeld in de volgende 

fasen: 

750 – 1050  Althochdeutsch (nl. Oudhoogduits) 

Door een klankverschuiving op het gebied van consonantisme vormden 
de Zuid-West-Germaanse dialecten de Oudhoogduitse taal. Deze 
veranderingen werden door de "Grimm-wet" uitgelegd.  

Het woord "Duits" komt voor het eerst voor in een document uit 786. In 
de Middeleeuwen was er geen uniforme schrijftaal, waardoor alle 
Germaanse dialecten als Oudhoogduits worden beschouwd. De 
overgeleverde schriftelijke bewijzen zijn met name religieuze teksten. 

1050 – 1350 Mittelhochdeutsch (nl. Middelhoogduits) 

Het Middelhoogduits, de voorloper van het huidige Duits, bestaat uit 
talrijke lokale dialecten, zoals het Zwabisch en het Oost-Frankisch. Er is 

In der Schule 

Ich gehe gerne in die _1_______________. In der Klasse sind 30 Schüler. Es sind Mädchen 

und _2_______________. Die meisten Lehrer sind nett und der Schuldirektor auch. Neben 

mir in der Schulbank sitzt mein _3_______________ Freund Klaus. Florian ist ein 

Klassenkamerad. Er ist auch ein Freund. Im Rucksack habe ich ein Buch, Papier zum 

Schreiben, zwei Kugelschreiber, Buntstifte, Bleistifte und einen Radiergummi. Das Lineal 

_4_______________ ich für Mathematik. Ich verstehe die Aufgaben nicht richtig. 

Ich liebe die _5_______________. Wir essen und trinken etwas. In einer großen Pause 

gehen wir in den Hof und spielen _6_______________. Diese Pause ist immer zu kurz. 

Ich mag nicht alle _7_______________ gleich gerne. Sport ist mein Lieblingsfach. Sport 

könnte jeden Tag sein. Deutsch ist eine schwere _8_______________. Ich muss viele 

Übungen machen. Dann kann ich es bald _9_______________. Englisch spreche ich gut. Ich 

mache nur _10_______________ Fehler. Auch Biologie und Kunst habe ich gerne. Biologie 

ist interessant. Ich mag Tiere. Auch Geschichte _11_______________ mich sehr. 

Vor den Ferien schreiben wir noch zwei Schularbeiten. Eine in Deutsch und eine in Englisch. 

Ich hoffe, ich bekomme eine gute _12_______________. 
  Veranderd en aangepast naar: https://lingua.com/nl/duits/lezen/schule/  

https://lingua.com/nl/duits/lezen/schule/
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een duidelijke scheidslijn tussen Oudhoogduits en Middelhoogduits wat 
betreft de geschreven taal, want in de 10e en 11e  eeuw was het Latijn 
de geschreven taal.  

1350-1650 Frühneuhochdeutsch (nl. Vroeg-Nieuw-Hoogduits) 

De politieke en culturele situatie wordt gekenmerkt door een aantal 
factoren die van bijzonder belang zijn voor de ontwikkeling van de taal. 
Het gaat hierbij o.a. om de uitvinding van de boekdrukkunst en de 
ontwikkeling van een verenigde volkstaal, in het bijzonder de vertaling 
van de Bijbel door Martin Luther (1520/1535). 

De ontwikkeling van Middelhoogduits naar Vroeg-Nieuw-Hoogduits 
vond plaats met fonologische, morfologische, syntactische, lexicale en 
semantische veranderingen. 

1650 – nu Neuhochdeutsch (nl. Nieuw-Hoogduits) 

In de periode van het Nieuwe Hoogduits ontwikkelde zich geleidelijk aan 
een standaard Duitse taal (zowel geschreven als gesproken). In deze 
context is een groot aantal woordenboeken, grammatica's en stijlgidsen 
te zien, die in deze periode zijn ontstaan. Bovendien hebben literaire 
invloeden en technische en politieke ontwikkelingen (het einde van de 
30-jarige oorlog) het Duitse vocabulaire uitgebreid.  

Het zijn de protestanten die het Hoogduits voor het eerst op scholen 
introduceren en zo de bevolking in Noord-Duitsland Duits laten spreken. 
Dit komt doordat Hoogduits vooral in Zuid-Duitsland werd gesproken, 
terwijl Laagduits (Niederdeutsch) de taal van Noord-Duitsland was.  

In de 19e eeuw werd Duits een belangrijke handelstaal. Alle Duitse 
woorden zijn opgenomen in het Duitse woordenboek van de 
gebroeders Grimm, dat tussen 1852 en 1860 is geschreven. 

 

Vandaag de dag ontwikkelt het Duits zich nog steeds. Nieuwe woorden komen bijvoorbeeld 

voort uit technische ontwikkelingen die vanaf de 19e eeuw hebben plaatsgevonden (zoals de 

woorden „Raumschiff“ of „Fernseher“). Ook de invloeden van het Frans en het Engels zijn in 

het huidige Duits terug te vinden (zoals de woorden „Garage“ of „Computer“).  

 

Opdracht  

Deze opdracht heeft als doel om de taalverandering zichtbaar te maken. De onderstaande 

tabellen tonen de ontwikkeling van de Duitse en de Nederlandse taal door de verschillende 

fasen heen. Vul telkens het ontbrekende huidige Nederlandse woord in. U vult het 

Nederlandse woord in, zodat u de Duitse taal in het Nederlands kunt ontcijferen. 
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Oudhoogduits Middelhoogduits Vroeg-Nieuw-

Hoogduits 

Huidig Duits 

sprāhha sprāche sprache Sprache 

Oudnederlands Middelnederlands Huidig Nederlands 

sprāca sprake  

 

Oudhoogduits Middelhoogduits Vroeg-Nieuw-

Hoogduits 

Huidig Duits 

habēn haben haben haben 

Oudnederlands Middelnederlands Huidig Nederlands 

hebban hebben  

 

Oudhoogduits Middelhoogduits Vroeg-Nieuw-

Hoogduits 

Huidig Duits 

wazzar wazzer waßer Wasser 

Oudnederlands Middelnederlands Huidig Nederlands  

watar water  
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VII. Valse vrienden 

Uitleg 

Op de vorige pagina's heeft u gezien dat veel taalkundige onderwerpen in het Nederlands en 

in het Duits hetzelfde of in ieder geval vergelijkbaar zijn. Helaas is niet alles in het Nederlands 

en Duits hetzelfde. Er zijn ook woorden die op elkaar lijken, maar een heel andere betekenis 

hebben. Deze woorden worden "valse vrienden" genoemd. Zo is er bijvoorbeeld het 

Nederlandse woord 'doof', dat in het Duits 'taub' betekent en niet overeenkomt met het 

Duitse woord 'doof' (= stom). De onderstaande opdracht bestaat uit 30 van deze “valse 

vrienden”. De leerdoelen zijn het verwerven van woordenschat en het herkennen en 

begrijpen van veelvoorkomende fouten als gevolg van interferentie, om deze in de toekomst 

te vermijden.   

 

Opdracht  

Koppel het Duitse woord met de valse vriend in het Nederlands. Kies hierbij uit het 

onderstaande rijtje met woorden. Zoek daarna de juiste betekenis van het Duitse woord op. 

U mag hierbij gebruik maken van (online) woordenboeken.  

gekocht – rijden – wandelen – de tafel – het uur – eng – klaar – durven – slim – de mist – de 

tas – de ziel – het meer – bellen – bezorgen – zeldzaam – het verzoek – doof – de enkel – 

aardig – de winkel – net – schoon – de doos – de reden – (eten) proeven – zullen – de baan – 

overhalen 

Het Duitse woord Valse vriend in het Nederlands Juiste Nederlandse vertaling  

schlimm   

klar   

nett   

der Winkel   

dürfen   

bellen    

die Dose   

der Enkel   

gekocht   
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Het Duitse woord Valse vriend in het Nederlands Juiste Nederlandse vertaling  

der Mist   

die Rede   

das Meer   

prüfen   

reiten   

sollen   

das Ziel   

die Tafel   

schön   

die Uhr   

der Versuch   

eng   

artig   

die Rente   

die Bahn   

besorgen   

wandeln   

doof   

die Tasse   

überholen   

seltsam    
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VIII. Het ontcijferen van een complexe Duitse e-mail 
 

 

Mijn ontcijfering:  

  

Von:   Lena     Datum: 27.10.2020 

Zu:  Leo 

CC:   - 

Betreff:  Austausch am 20. November 

Lieber Leo, 

 

meine Kollegen und die Schüler freuen sich auf den Austausch am 20. November. Ich 

natürlich auch. Vielen Dank, dass Sie ein Programm erstellt haben. Wir denken, dass das 

Programm für den Austausch gut geeignet ist. Ich habe noch einige Fragen. 

 

Bilden die Schülerinnen und Schüler während des Austauschs selbst ihre Gruppen, oder 

ist es besser, dass wir dies tun? Es ist natürlich wichtig, dass es gemischte Gruppen gibt. 

Aber Spaß ist auch wichtig.  

Wir fahren morgens zu Ihrer Schule. Der Busfahrer möchte wissen, wo er den Bus parken 

kann. Meine Bitte an Sie ist, uns eine Adresse zu schicken.  

 

Ich würde gerne von Ihnen hören, wenn ich Ihnen noch mit irgendetwas helfen kann! 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Lena 

 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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IX. Antwoordblad  

I. Algemene informatie 

I. Introductieopdracht 

Taal Aantal sprekers  Taal Aantal sprekers  

1. Engels 1.268 mln.  9. Portugees 252 mln. 
2. Mandarijn Chinees 1.120 mln.  10. Indonesisch 199 mln. 
3. Hindi 637 mln.  11.Urdu 171 mln. 
4. Spaans 538 mln.  12. Standaard Duits 132 mln. 
5. Frans 277 mln.  13. Japans 126 mln. 
6. Standaard Arabisch 274 mln.  14. Swahili 99 mln. 
7. Bengali 265 mln.  15. Marathi 95 mln. 
8. Russisch 258 mln.    

             Bron: https://www.ethnologue.com/guides/ethnologue200  

I. Opdracht  

Nederlands vinden vier bruin dag boek 

Duits finden vier braun Tag Buch 

Engels find four brown day book 

Zweeds finna fyra brun dag bok 

Deens finde fire brun dag bog 

Noors finne fire brun dag bok 

IJslands finna fjórir brúnn dag bók 
 

II. Het ontcijferen van een Duitse email 

II. Opdracht 

 

Von:   Jos     Datum: 10.09.2020 
Zu:  Markus 
CC:   - 
Betreff:  Uitwisseling 20 oktober 

Beste Markus, 
 
We hebben nog enkele vragen voor de uitwisseling op 20 oktober. We vinden jullie idee 
van een voetbaltoernooi leuk en interessant voor de leerlingen. Echter vragen we ons 
wel af of de communicatie hierdoor niet wat te kort komt op die dag.  
 
Is het mogelijk dat jullie leerlingen eerst in paren met onze leerlingen opdrachten maken 
bijvoorbeeld in het kader van een rondleiding door het schoolgebouw? Is het een idee 
om in de komende twee weken met elkaar af te spreken? 
 
Hartelijke groeten,  
 
 
Jos 

 

 

https://www.ethnologue.com/guides/ethnologue200
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III. Grammatica – Verschillen en overeenkomsten in vergelijking met het Nederlands  

III. Introductieopdracht 

a. Zinsbouw: Hoofdzin – Die Katze kratzt den Jungen. (De kat krabt de jongen) 

Wat mij opvalt: De zinsbouw is gelijk aan het Nederlands. 

Bijzin – Er fragt, ob er morgen kommen soll. (Hij vraagt of hij morgen moet komen). 

Wat mij opvalt: De zinsbouw verschilt van het Nederlands, omdat de volgorde van het infinitief 

en het modale werkwoord in het Duits omgekeerd is met het Nederlands. 

b. Geslacht: der Mann/der Jungen   die Frau/die Lehrerin  das Haus/das Buch 

Wat mij opvalt: Mannelijke zelfstandige woorden krijgen als lidwoord ‘der’, vrouwelijke 

zelfstandige woorden krijgen als lidwoord ‘die’ en onzijdige zelfstandige woorden krijgen als 

lidwoord ‘das’.  

c. Hoofdletter: Mein Bruder Johan ist der beste Schüler seiner Klasse. - Mijn broer Johan is de 

beste leerling van zijn klas. 

Wat mij opvalt: Alle zelfstandige naamwoorden en eigennamen krijgen in het Duits een 

hoofdletter.  

 

III. Opdracht  

a. Zinsbouw:  

1. Der Ball wurde von ihm zurückgebracht. 

werd – de bal – teruggebracht – door hem De bal werd door hem teruggebracht. 

2. Kenne ich ihn nicht? 

niet – ken – hem – ik Ken ik hem niet? 

3. Wir haben sie sehen kommen.  

hen – komen – wij – hebben – zien Wij hebben hen zien komen. 

4. Ich habe ihm nicht helfen können. 

kunnen – hem – ik – heb – helpen – niet Ik heb hem niet kunnen helpen. 

5. Sie wird die Geschichte erzählen. 

het verhaal – zal – vertellen – zij Zij zal het verhaal vertellen. 

6. Ich habe dich nicht kommen sehen. 
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je – niet – ik – komen – zien – heb Ik heb je niet zien komen.  

7. Ich weiß, dass sie nicht kommen kann. 

weet, - niet – komen – ze – ik – dat – kan Ik weet, dat ze niet kan komen.  

b. Geslacht:  

Duits woord Geslacht Nederlandse vertaling  

1. der Direktor M de directeur 
2. das Lesen O het lezen 
3. die Schülerin V de leerlinge 
4. der Computer M de computer 
5. die Meinung V de mening 
6. das Gebäude O het gebouw 
7. der Lehrer M de leraar 
8. das Mädchen O het meisje 
9. die Möglichkeit V de mogelijkheid 
10. die Aufgabe V de opdracht 

c. Hoofdletter:  

1. der mann ist mit seinem sohn in der stadt. – De man is met zijn zoon in de stad. 

2. die tochter von paul ist am strand. – De dochter van Paul is op het strand.  

3. der hund bellt immer, wenn er eine katze sieht. – De hond blaft altijd als hij een kat ziet. 

4. wir spielen heute mit nikki und benjamin am strand mit einem ball. – Wij spelen vandaag 

met Nikki en Benjamin op het strand met een bal.  

5. meine freunde lieben es, die zeitung zu lesen. – Mijn vrienden houden ervan om de krant 

te lezen.  

 

IV. Spelling & uitspraak van het Duits 

IV. Introductieopdracht 

a. Op welke letters/lettercombinaties  moet je, volgens het filmpje, bij de uitspraak in het Duits 

goed letten, o.a. omdat ze anders worden uitgesproken dan in het Nederlands? Schrijf deze op. 

- a   - ü  - ß 

- ä   - ei  - s 

- o   - eu  - g 

- ö   - äu  - chs 

- u   - z  - ch 

b. Wat was voor u het opvallendste verschil en waarom? Eigen antwoord 
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IV. Opdracht  

a. Spelling:  

Woord Goed of fout? Eventuele verbetering Nederlandse vertaling 

der Vorschlag ✔ - het voorstel 

die Informatioon  X die Information de informatie 

sustimmen X zustimmen instemmen 
schreiben ✔ - schrijven 

die Idee ✔ - het idee 

zum Beispiel ✔ - bijvoorbeeld 

einverständen  X einverstanden akkoord gaan 

 

b. Uitspraak:  

Duits woord Uitspreken in het 
Duits als 

Nederlandse vertaling 

1. das Niederländische [ɛ] het Nederlands 
2. die Leute [ɔı] de mensen 
3. böse  [øː] boos 
4. der Mann [a] de man 
5. sprechen [ʃ] spreken 
6. der Fuchs [k] +[s] de vos 
7. natürlich [y:] natuurlijk 
8. die Straße [s] de straat 
9. lachen [x] lachen 
10. wo [o:] waar 
11. der Glückwunsch [ʊ] de felicitatie 
12. das Zebra [ts] de zebra 
13. das Gebäude [ɔı] het gebouw 
14. das Eis [aɪ] het ijs 
15. gucken [g] kijken 

 

 

 

 

  

De rest van het antwoordblad volgt op de volgende bladzijde. 
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V. Belangrijke inhoudelijke woorden  

V. Introductieopdracht 

a) zelfstandige naamwoorden rood, werkwoorden groen en bijvoeglijke naamwoorden blauw.  

 

b) Voorbeeld: 

Duits woord Soortgelijk woord in een andere 
taal 

Mogelijke Nederlandse 
vertaling 

Schultag school day (en) schooldag 
Schule school (en) school 
Stehen to stay (en) staan 
Klasse classe (fr) klas 
gehen gå (zw) gaan 
jung ung (de) jong 
Lehrer lärare (zw) leraar 
Kinder children (en) kinderen 
warten to wait (en) wachten 
Banane banana (it) banaan 
Pause pausa (sp) pauze 
morgen morgon (zw) morgen 
und and (en) en 

 

c) Waar gaat de hele tekst over, als u het kort moet samenvatten in uw eigen woorden?  

Het gaat over een eerste schooldag op de basisschool van Jana. Ze ziet haar vrienden en 

verteld in het verhaal waar ze zich op verheugd en hoe haar eerste schooldag eruit ziet. Ze 

verteld over vakken en over haar leraar.  

Heute ist der erste Schultag. Jana steht vor der Schule. Sandra, Susanne und Paul sind auch 

da. Die Kinder kennen sich aus dem Kindergarten. Jetzt gehen sie in die gleiche Klasse. Sie 

freuen sich schon auf den Unterricht. Jana freut sich besonders auf das Rechnen. Sandra 

und Susanne aufs Schreiben. Und Paul? Paul sagt, er freut sich besonders auf die Pausen. 

In der Klasse lernen sie den Lehrer, Herrn Mayer, kennen. Herr Mayer ist noch sehr jung 

und lustig. In der ersten Stunde lernen die Kinder das ABC-Lied. Alle singen mit. 

Danach schreibt der Lehrer die ersten Buchstaben an die Tafel: A wie Affe, B wie Banane. 

Herr Mayer zeichnet einen Affen dazu, der einen Banane frisst. Die Kinder lachen laut. Dann 

läutet auch schon die Schulglocke. 

Der erste Tag in der Schule ist vorbei. Vor der Schule warten die Eltern auf die Kinder. Die 

Kinder erzählen vom ersten Tag. Sie freuen sich schon auf morgen. 

     Veranderd en aangepast naar: https://duitsleren.org/lezen/schule/ 

https://duitsleren.org/lezen/schule/
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V. Opdracht 

Nummer Woord Nummer Woord 

1. Schule 7. Schulfächer 
2. Jungen 8. Sprache 
3. bester 9. besser 
4. brauche 10. wenige 
5. Pause 11. interessiert 
6. Fußball 12. Note 

 

VI. Historische oorsprong van het Duits  

VI. Opdracht  

Oudhoogduits Middelhoogduits Vroeg-Nieuw-
Hoogduits 

Huidig Duits 

sprāhha sprāche sprache Sprache 

Oudnederlands Middelnederlands Huidig Nederlands 

sprāca sprake spraak/taal 

 

Oudhoogduits Middelhoogduits Vroeg-Nieuw-
Hoogduits 

Huidig Duits 

habēn haben haben haben 

Oudnederlands Middelnederlands Huidig Nederlands 

hebban hebben hebben 

 

Oudhoogduits Middelhoogduits Vroeg-Nieuw-
Hoogduits 

Huidig Duits 

wazzar wazzer waßer Wasser 

Oudnederlands Middelnederlands Huidig Nederlands  

watar water water 

 

VII. Valse vrienden 

VII. Opdracht  

Het Duitse woord Valse vriend in het Nederlands Juiste Nederlandse vertaling  

schlimm slim erg 
klar klaar helder/duidelijk 
nett net aardig 
der Winkel de winkel de hoek 
dürfen durven mogen 
bellen  bellen blaffen 
die Dose de doos het (conserven)blik 
der Enkel de enkel het kleinkind 
gekocht gekocht gekookt 



 

42 
 

der Mist de mist de mest / de onzin 
die Rede de reden de toespraak 
das Meer het meer de zee 
prüfen (eten) proeven controleren / onderzoeken 
reiten rijden paardrijden 
sollen zullen moeten 
das Ziel de ziel het doel / de bestemming 
die Tafel de tafel het schoolbord / de reep 
schön schoon mooi 
die Uhr het uur de klok/ het horloge 
der Versuch het verzoek de poging 
eng eng nauw/krap/strak 
artig aardig zoet/lief/voorbeeldig 

die Rente de rente het pensioen 
die Bahn de baan de spoorweg 
besorgen bezorgen Inkopen/kopen/op de post 

doen/wegbrengen 
wandeln wandelen veranderen 
doof doof dom/stom 
die Tasse de tas de kop (vb. koffie) 
überholen overhalen inhalen/nakijken 
seltsam zeldzaam merkwaardig/gek 

 

VIII. Het ontcijferen van een complexe Duitse email 

 

Von:   Lena     Datum: 27.10.2020 
Zu:  Leo 
CC:   - 
Betreff:  Uitwisseling 20 november  

Beste Leo, 
 
Mijn collega’s en de leerlingen verheugen zich op de uitwisseling op 20 november. Ik natuurlijk 
ook. Het was aardig van je, om alvast een programma te maken. Wij vinden het programma 
geschikt voor de uitwisseling. Ik heb nog enkele vragen. 
 
Maken de leerlingen zelf groepjes tijdens de uitwisseling of is het verstandig dat wij dit doen? 
Het is natuurlijk belangrijk dat er gemixte groepjes zijn. Maar ook plezier is belangrijk.  
Wij rijden ’s morgens naar jullie school. De buschauffeur wil weten, waar hij de bus kan 
parkeren. Mijn verzoek aan jou is, om ons een adres te sturen.  
 
Ik hoor graag van je of ik je nog ergens mee kan helpen! 
 
Hartelijke groeten, 
Lena 

 

 


