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Opleiding in Duitsland 

Duale opleiding* 

In Duitsland begint ongeveer 60% van de jongeren die een Haupt- of Realschuldiploma hebben, 
en niet naar de Hochschule (HBO) willen, een duale opleiding. Dit systeem combineert een 
opleiding in een bedrijf met een opleiding op de school voor beroepsonderwijs (BBS). 

Opleiding in een bedrijf (Beroepsbegeleidende leerweg)  

De basis van de beroepsbegeleidende leerweg is de kwalificatiestructuur van het beroep. Meestal 
leert de leerling het praktische deel van het beroep in 3 of 4 dagen per week in het bedrijf. Door de 
specialisatie in vele beroepen wordt de bedrijfspraktijk vaak middels een opleiding op de werkvloer 
door “Kammern oder Handelskammern” ingevuld. Met behulp van deze leergangen worden 
eventuele ontbrekende vaardigheden aangeleerd. 

Opleiding op school 

Dit onderdeel van de opleiding vindt plaats in de school voor beroepsonderwijs (BBS) en omvat 
van 8 tot 12 lesuren per week. De opleiding op school kan ook in blokonderwijs worden 
uitgevoerd. Hierbij gaat de leerling bijvoorbeeld acht weken aaneengesloten naar school zonder 
beroepspraktijk. Het onderwijsprgramma varieert tussen de verschillende opleidingen en ook 
binnen de deelstaten. De vakken zijn opgedeeld in algemene vakken, zoals duits/nederlands, 
politiek, religie en sport en beroepsgerichte vakken speciaal voor deze opleiding/beroep. 

Tentamens 

Binnen de duale opleiding van drie jaar moeten twee grote tentamens gedaan worden en door de 
“Kammern” als geslaagd worden aangemerkt: Met het eerste tentamen (ongeveer op de helft van 
de opleiding) moet de leerling laten zien op welk niveau hij/zij zich bevindt. Het eindexamen – het 
zogenaamde gezelexamen – vindt aan het einde van de opleiding plaats. Het wordt afgenomen 
door de “Handwerkskammer of Industrie- und Handelskammer” (IHK). Met het slagen voor dit 
tentamen wordt de opleiding afgerond. Het schriftelijk eindexamen vindt in alle deelstaten, 
afgezien van Baden-Württemberg, gelijktijdig en met dezelfde opdrachten plaats. Daardoor is het 
in de gehele Bondsrepubliek vergelijkbaar. Wanneer het eindexamen niet gehaald wordt is een 
herkansing mogelijk.  
Door de overgang naar de verificatieprocedure is voor steeds meer opleidingen een gespreid 
eindexamen mogelijk. Het gevolg hiervan is dat het eerste tentamen al een deel van het 
eindexamen omvat. Ook telt het cijfer daarvan mee voor de berekening van het eindcijfer. 
 

 

 
 

*http://www.bildungsxperten.net/wissen/wie-funktioniert-eine-duale-ausbildung/ 
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                                             Meppen, im August 2019 

Voorwoord door Landrat Reinhard Winter  

 

Beste studenten, beste gasten uit Nederland, 

Door de groeiende handel tussen Duitsland en Nederland zijn politieke en 
geografische grenzen tegenwoordig geen onoverkomelijke obstakels meer. 
Veel bedrijven opereren al lang internationaal en hebben werknemers op 
diverse continenten in dienst. Een kijkje over de directe landgrens kan voor 
hun carrière de moeite waard zijn. 
 
De Berufsinformationsbörsen (BIB) in het Landkreis Emsland geven een 

goed inzicht in het opleidingssysteem in Duitsland en bieden de mogelijkheid om in direct contact 
met bedrijven in de regio te komen. 
 
De BIB proberen inzicht te geven in de gevarieerde wereld van de beroepsopleidingen in 
Duitsland. Het Federaal Instituut voor beroepsonderwijs en opleiding bevat 328 duale opleidingen 
in ambacht, industrie en handel. Er zijn ook zelfstandige beroepen en banen in de sectoren 
gezondheid en verzorging. De keuze is groot en biedt voor bijna alle gebieden zeer goede kansen. 
  
Om zo vroeg mogelijk kennis te krijgen van de mogelijkheden en de concrete eisen en inhoud van 
de opleidingen, zijn de  BIB uitermate geschikt. Niet alleen geven zij een goed beeld van de 
loopbaan en werkgelegenheid, maar ook openen zij nieuwe professionele horizonten. In het 
bijzonder kunnen beroepen met een internationaal werkveld van grensoverschrijdende aanvragers 
profiteren en tot de beroeps- en persoonlijke ontwikkeling bijdragen. 
 
De BIB Emsland worden jaarlijks vlak vóór de herfstvakantie in de scholen voor beroepsonderwijs 
in Lingen, Meppen en Papenburg gehouden. Meer dan 130 beroepen van het "duale systeem", 
voltijdsopleidingen, cursussen van de hogeschool Osnabrück, de Duitse strijdkrachten en 
verschillende studierichtingen worden tijdens de BIB Emsland gepresenteerd. Ook de Landkreis 
Emsland biedt trainingen in diverse vakgebieden aan en biedt bij een succesvol afgesloten 
opleiding goede carrièremogelijkheden. Ook daarover informeren de BIB Emsland. 
Ik hoop dat de BIB Emsland aan iedere geïnteresseerde een goed beeld zullen geven van de 
beroepen en een eerste stap in en een succesvolle carrière kunnen zijn. 

 
 
Reinhard Winter 
Landrat 
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Die BerufsInformationsBörse 
 
„Wat wil ik worden? Welk beroep past bij mij?“,  – met deze vragen houden toekomstige 
schoolverlaters zich ieder jaar bezig. Een belangrijk hulpmiddel als regionaal "platform voor 
beroepsoriëntatie" kunnen de Berufsinformationsbörsen (BIB) Emsland zijn. 
 
De BIB Emsland zijn een initiatief van het Landkreis Emsland in samenwerking met de regionale 
partners van de beroepsopleidingen. 
 

Wat heb ik aan een BIB-bezoek? 
 
Voor jou als "Specialist van morgen" is het belangrijk de juiste beroepsopleiding en een passend 
opleidingsbedrijf te vinden. Daarom is voor jou de informatie over de regionale beroepsopleidingen 
belangrijk. De BIB Emsland zijn de grote kans om op één dag zoveel mogelijk informatie te 
verzamelen. Het motto is: "Jouw vaardigheden - jouw toekomst!" 
 
Daar kun je .. 
 
 een nauwkeurig overzicht van de verschillende 

beroepsopleidingen in het Emsland krijgen 
 je in detail informeren over de inhoud en eisen van het 

beroep 
 onjuiste voorstellingen van het beroep bijstellen 
 gesprekken voeren met opleiders en leerlingen uit het 

werkveld en ook een eerste persoonlijke indruk van jezelf 
geven 

 een afspraak maken om stage te lopen in een bedrijf 
 
Zoals je kunt zien, volop mogelijkheden om je eerste vraag te beantwoorden! 
 

De actuele opleidingssituatie in het Landkreis Emsland 
 
De economische situatie is momenteel zo goed, dat in het Landkreis Emsland in principe elke 
kandidaat de mogelijkheid heeft om een opleidingsplaats (werkplek) te vinden. En wel in de meest 
uiteenlopende vakgebieden. Het is zelfs zo dat niet alle aangeboden stageplaatsen van de 
bedrijven bezet kunnen worden. Van deze economische situatie profiteren de verschillende 
economische sectoren. In de industriële en technische beroepen alsook de commerciële en 
administratieve sectoren zijn op dit moment de meeste stageplaatsen te vinden. Ook is de kans op 
een opleidingsplaats in de voedsel- en landbouwsector in het district Emsland erg goed. 


