Flugticket naar Polen
Voorronde Deutscholympiade levert vragen op over presentatievaardigheden
Van 29 april tot 5 mei 2005 wordt in Warschau in Polen de Internationale Deutscholympiade
georganiseerd. Uit de hele wereld ontmoeten leerlingen elkaar voor een talenwedstrijd Duits.
Nederland zal daar afgevaardigd zijn met drie leerlingen die worden begeleid door een
Nederlandse docent. Afgelopen maandag 13 december werd een landelijke vooronde
georganiseerd. Op het Willem de Zwijgercollege in Bussum waren 20 leerlingen uit het hele
land te gast om gedurende de ochtend getest te worden op lees- en luistervaardigheid. Tijdens
het middaggedeelte werkten zij in groepjes aan het thema ”Grenzen” dat zij tot een presentatie
uitwerkten. Ze werden in dit onderdeel beoordeeld op presentatietechniek, originaliteit,
samenwerking en creativiteit.
De luistertoets werd als zeer pittig ervaren, terwijl de leestoets - Zentrale Mittelstufenprüfung
- bleek goed op niveau bleek te zijn. De presentaties leverden de jury bestaan de uit Anthonya
Visser van de Universiteit Leiden, Irene van Adrighem van de Educatieve Faculteit
Amsterdam en Michaela Perlmann-Balme van het Goethe Institut Amsterdam flink werk op.
Het uitvallen van de internetverbinding bleek voor de leerlingen geen probleem, met pen en
papier en een goed gevulde bibliotheek achter de hand, gingen ze hard aan de slag. Veel
leerlingen kozen voor de veilige weg en lazen grote delen van hun presentatie letterlijk van
blad voor. Dat ook bij het voorlezen nog grote verschillen optreden werd hier duidelijk.
Slechts één groepje kwam los van voorgekookte regeltjes en zette een “spontane” en
levendige discussie neer. Zij scoorden alle vier dan ook hoog op dit gedeelte. De jury en de
organisatoren maken zich toch wat zorgen over het verschil tussen de gewenste vaardigheden
en het feitelijke kunnen van de overige deelnemers. Deze leerlingen vormen toch de top van
Nederland wat Duits betreft, en na zoveel jaren vaardigheidstraining gaf het niveau toch te
denken. Discussie geopend, wat de jury betreft!
Het wekte eigenlijk geen verwondering dat, nadat alle resultaten van de dag bij elkaar waren
opgeteld, de drie winnaressen tot het “discussie-groepje” behoorden. De eerste prijs ging naar
Marina Ahold van het Christelijk College Schaersvoorde te Aalten, de tweede prijs was voor
Alfhild Oenema van het Willem Lodewijk Gymnasium in Goningen en de derde prijs werd
uitgereikt aan Gerda Noordmans, leerlinge van het Gymnasium Celeanum in Zwolle. De
prijzen, een 'Flugticket' naar de Deutscholympiade in Warschau en alles wat daarbij hoort,
werden aan de noordelingen en de oostelinge uitgereikt door de voorzitter van de
organiserende sectie Duits van VLLT, Erik van Nieuwenhoven. De overige deelnemers uit
onder andere Den Haag, Panningen, Huizen, Epe en Bussum kregen T-shirts van het Goethe
Institut en boeken van de Oostenrijkse en de Duitse Ambassade.
Voor de eerste versie van de Deutscholympiade meldden zich in 2001 vijf leerlingen. Hun
opdracht bestond uit het schrijven van een werkstuk. Bij de voorronde van afgelopen
maandag waren er 20 deelnemers. Bij een volgende Internationale Deutscholympiade denkt
de sectie Duits aan voorrondes per school en een landelijke finale. Het sectiebestuur zou de
organisatie van die finale weer graag in handen geven van Jibbe Heetveld, die zich namens
het Willem de Zwijgercollege in Bussum een kundig gastheer toonde.
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