
Mi hael Engelhardt 

Mijn centrale kracht is het geluk dat ik voel als anderen door mijn werk groeien, slimmer 
worden, inzicht verkrijgen, fouten herkennen en creatief oplossingen scheppen. 

Met deze kracht heb ik 35 jaar theater gespeeld, geproduceerd en ondersteund; 
heb ik video’s en internetprojekten bedacht en gemaakt, en als freelancer in de communicatiesector 
kunst & cultuur en leisure & travel voor Duitse en Nederlandse opdrachtgevers gewerkt. 

En met deze kracht ga ik nu het onderwijs in, om de duitse taal in Nederland te bevorderen.

Ik ben ervan overtuigd dat het leren van de Duitse taal een leuke, gelukkigmakende reis kan zijn. 
En ik ga er helemaal voor om dit in het voortgezet onderwijs in Nederland ook te realiseren. 
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Geachte dames en heren, 

Een witte raaf, een paradijsvogel? Minder. Ik doe op mijn 53ste nog eens een karriereswitch. 
En drie hoofdzaken stel ik centraal: mijn taal, onze jeugd en leren werken tussen de oren. 
Vanaf augustus 2013 leer ik de beroep leraar, graag zou ik vanaf dat moment ook voor de klas staan. 
   

Ik zou een positieve reactie met all mijn dank omarmen.

Arnhem, 16 maart 2013

Competenties 

in hoge mate competent:
	 •	de	Duitse	taal	‘in	Schrift	und	Sprache’
	 •	breed	inzicht	in	historische	en	cultureel-economische	samenhang
	 •	ervaren	in	benadering	van	diversen	groepen
	 •	resultaatgerichte	communicatie
	 •	kan	strategisch	en	flexibel	omgaan	met	situaties	en	uitdagingen
	 •	stressbestending,	positief	gericht	en	collegiaal
	 •	ervaring	als	trainer	en	supervisor
	 •	grote	‘gereedschapskist’	aan	middelen	(nieuwe	media,	podium,	video,	presentaties	etc.)

basiscompetent
	 •	organisatorisch	ervaren,	interpersoonlijk	alert	en	open
	 •	goed	in	samenwerken	met	collega’s	met	oog	voor	de	omgeving
	 •	reflectie	en	professionele	ontwikkeling:		ervaren	als	acteur	en	ondernemer;	als	leraar	beginner

iets minder competent
	 •	didactiek:	tot	nu	toe	op	de	automatische	piloot
	 •	schoolervaring	in	Nederland:	als	vader	van	een	puberjongen
	 •	wel	zelfstandig	lessen	Duits	gegeven	voor	basisschool	groep	8	(maart-juni	2013)

teamplay op hoog niveau
	 •	sinds	1980	leer	ik	leiden	en	assisteren,	sturen	en	dienen,	doen	en	luisteren,	veranderen	en	behouden

Ik	kon	enkele	van	de	meest	cholerischen,	excentrischen	en	moeilijken	regisseuren	van	het	duitse	theater	aan,	
ik kon hun volgen en met hun samenwerken.
Ik verheug me echt om met nederlandse jongeren nog leuker te presteren.



Inhoudelijk en thematisch vergrootglas
 
Voordracht	op	het	Nationaal	Congres	Duits	(9	maart	2013	te	Lunteren)
	 •	hoe	kan	de	Duitse	les	sexy	worden?
	 •	plezier	hebben	met	de	ontdekking	van	een	nieuwe	taal	!
	 •	luisteren	,	spreken,	lezen,	spreken,	luisteren,	spreken,	en	langzaam	schrijven	en	later	toetsen
	 •	andere	tekstvoorbeelden,	andere	oefeningen
	 •	feedback	na	het	congres:		ik	was	inspirerend,	vernieuwend,	spannend,	leuk,	inzicht	verhogend

Flipped Classroom - lestijd optimaal gebruiken
	 •	de	les	volgen	per	video	thuis	of	elders,	‘huiswerk’	en	toepassingen	op	school	doen
	 •	een	krachtige	vorm	van	onderwijs	
	 •	kan	uitstekend	in	VTO	gedeeltelijk	geïntegreert		worden
	 •	ondersteunt	groepswerk	en	passend	onderwijs	in	zijn	breedste	zin

Duits Bloed - pilotprojekt 
	 •	met	meerdere	klassen	als	zaalpubliek
	 •	vanuit	een	podium	en	middels	een	spelshow	
	 •	met	presentator	en	veel	techniek	
	 •	de	taal	Duits	uitoefenen	
	 		 (beter	zou	zijn:	‘te	beoefenen’,	
	 		 maar	ik	houd	zo	van	de	combinatie	‘uit’	en	‘oefenen’:	extrovert	trainen)
	 •	vrijheid	om	plezier,	nieuwsgierigheid	en	entertainment	met	elkaar	te	verbinden

Mag het eerlijk? Ik weet het toch ook niet. Vooral niet zeker. Maar ik heb er zin in en ik heb een visie om de 
Duitse taal aan Nederlandse jongeren te leren.

Opleidingen en werkervaring

 vanaf 2013/14 
	 	 HAN	Nijmegen:	Opleiding	leraar	Duits	voortgezet	onderwijs	tweedegraads	
 april 2013
	 	 NT2
 2003 tot heden
  communicatie voor diverse instellingen en bedrijven 
	 1997	tot	heden
  theater, video’s en internetprojekten met jongeren in Duitsland en Nederland
	 1981	tot	heden
  theater in Duitsland en Nederland als acteur, producent, vertaler en regisseur
	 1978
	 	 Abitur	(examen	vwo)	en	begin	Schauspielschule	(hoge	school	van	de	kunsten)

 complete CV: http://de.engelhardt.nl/biografie/

Informatie 

	 http://de.engelhardt.nl/2013/03/09/nationaal-congres-duits/
 http://de.engelhardt.nl/2011/05/24/duits-bloed/
	 http://de.engelhardt.nl/2011/05/20/dcd-dyspraxie-wenn-kinder-anders-takten/
	 http://de.engelhardt.nl/2008/05/24/ave-maria-mehr-als-ein-krippenspiel/	
 http://de.engelhardt.nl/category/referenzen/
 
Referenties

	 Mely	Schönherr,	directrice	Montessori	basisschool	‘de	Binnenstad’,	Arnhem	
	 	 telefoon	026	-	44	22	337	of	email:	m.schonherr@de-binnenstad.nl
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