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 Doelstelling van het project 

2.1. Aanleiding 

Bij het aannemen van werk in het buurland zijn er nog steeds problemen met het verkrijgen 

van beroepskwalificaties. Dit is enerzijds te wijten aan de verschillende structuur en oriën-

tatie van de beroepsopleidingsstelsels van de twee landen en anderzijds aan een gebrek 

aan kennis van de inhoud van deze opleidingen. Dit betekent dat waardevolle impulsen 

voor de markten aan beide zijden van de grens verloren gaan voor zowel werknemers als 

werkgevers.  

De projectpartners hadden van de ondernemers geleerd dat ze waarschijnlijk geïnteres-

seerd zouden zijn in het aannemen van werknemers uit het buurland, maar dat ze de op-

leidingsinhoud in het buurland niet kenden. Deze onzekerheden leiden ertoe dat ze aarze-

len bij de aanwerving: de grens fungeert als een barrière! 

 

2.2. Innovatiekarakter 

Om dit barrière-effect te verminderen, heeft het project aan de hand van geselecteerde 

vakgebieden een grensoverschrijdende perceptie van beroepsspecifieke competenties 

ontwikkeld, wat de arbeidsopname in het buurland zou vergemakkelijken.  

De verschillen tussen de arbeidsmarkten in de grensregio's, die in het verleden steeds 

weer zijn geconstateerd, konden tot nu toe niet adequaat worden tegengegaan, aangezien 

de kennis van opleidingen en werkloopbanen in het buurland onvoldoende bekend is bij 

bedrijven en overheden. Als gevolg daarvan is er een gebrek aan vertrouwen in de ge-

schiktheid van opleidingen in het buurland voor de eigen belangen.  

Om dit vertrouwen te vestigen, moet er enerzijds transparantie tussen de twee opleidings-

systemen komen en anderzijds moeten werkgevers een aanbod krijgen om eventuele ver-

schillen te vereffenen, bijvoorbeeld door middel van cursussen en/of praktische instructies.  

Dergelijke analyses waren tot heden nog niet beschikbaar.  

 

2.3. Grensoverschrijdend karakter 

Het project ziet het gebied Twente - Overijssel - Drenthe - Grafschaft Bentheim - südli-

ches Emsland - Nord Münsterland als een groot economisch gebied met een lange ge-

schiedenis van taalkundige, economische en familiaire overeenkomsten. In het begrip van 
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de twee nationale landen is dit gebied echter slechts periferie en wordt het daarom nogal 

perifeer ervaren. De steun moet in wezen in de regio zelf worden gegenereerd, zoals op 

voorbeeldige wijze is gebeurd met de aanleg van de snelweg A31. De definitie als "ge-

meenschappelijke ruimte" biedt de kans op een andere kijk op problemen en hun oplos-

singen. Er wordt meer creativiteit gebruikt (culturele diversiteit heeft ook voordelen), waar-

van het hele gebied profiteert. Dit werk is alleen denkbaar met, voor en door actoren aan 

beide zijden van de grens. 

 

 

Afb. 1 Het onderzoeksgebied van het project 
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 Beschrijving van het projectverloop 

3.1 Start 

In het begin was er de ongewone actie van een vindingrijke ondernemer uit Uelsen in de 

graafschap Bentheim: Hans-Georg Kronemeyer was al lang op zoek naar stagiaires voor 

zijn werktuigkundig installatiebedrijf en vond niets in de wijde omgeving.  

Een van zijn medewerkers, een collega uit Nederland, stelde hem vervolgens voor aan het 

"Regionaal Techniek Centrum" in Hardenberg, dat eveneens monteurs voor werktuigkun-

dige installaties opleidt. Het RTC volgt de "beroepsbegeleidende leerweg" BBL, die tot 

verbazing van de heer Kronemeyer bijna exact overeenkomt met het Duitse duale oplei-

dingssysteem: twee dagen theorie op de vakschool, in dit geval bij het RTC, en drie dagen 

praktijkopleiding in het bedrijf. Hans-Georg Kronemeyer nam contact op met het RTC en 

kon al snel twee stagiairs verwelkomen in zijn bedrijf. Inmiddels hebben zij hun opleiding 

afgerond en zijn zij in dienst bij  Kronemeyer GmbH. 

De heer Kronemeyer vond het de moeite waard om deze actie publiek te maken en pre-

senteerde deze in het voorjaar 2014 op de beroepsschool Nordhorn. Nederlandse en 

Duitse vertegenwoordigers namen deel en uiteindelijk ontwikkelde zich de samenwerking 

tussen het BTZ des Handwerks aan Duitse zijde en het RTC en het Alfa-college aan Ne-

derlandse zijde. Het idee voor het project "Dubbele kwalificering = dubbele kansen" was 

geboren. 

Hans-Georg Kronemeyer kan dus met recht worden beschouwd als de initiatiefnemer van 

het project dat wij vandaag afsluiten.  

 

In 2015 dienden het Alfa-college en de BTZ des Handwerks een aanvraag in bij de Eure-

gio, waarbij vier beroepen uit de ambachtelijke sector met elkaar zouden vergeleken wor-

den. Deze zijn 

- Eerste monteur woning (werktuigkundige installaties) 

- Eerste monteur elektrotechnische installaties woning en utiliteit 

- Allround constructiewerker 

- Allround verspaner. 

 

Het doel van de vergelijking was om het barrière-effect van de grens tussen Nederland en 

Duitsland te verminderen. Door de overeenkomsten en verschillen van de opleidingen 

transparant te maken voor werkgevers en werknemers, zou de drempel verlaagt worden 
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om in het buurland aan het werk te gaan. Concreet betekende dit, dat de erkenning van 

een beroepskwalificatie in het buurland werd vergemakkelijkt door de relevante instanties, 

bijvoorbeeld de Handwerkskammer (Kamer van ambachten) in Duitsland en SBB in Ne-

derland, grondig te informeren. Beide instanties zijn benaderd, hebben intensief deelgeno-

men aan de werkzaamheden van het project en zullen de resultaten tenslotte ook gebrui-

ken voor de erkenningsprocedures. 

 
Afb. 2 Het project werd donderdag 14 april 2016 van de projectpartners en diens gasten in het Alfa-college 

Hardenberg met een harde knal geopend.   
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Afb. 3 Regiodirecteur Klaas Bakker van het Alfa-college in Hardenberg (re.) en BTZ-directeur Matthias Ricken 

zetten hun handtekening onder het ramencontract tijdens de opening van het project. .  
 

In de aanloop naar deze officiële akte hebben onder andere de gedeputeerde van de pro-

vincie Overijssel, Erik Lievers, en de wethouder van de gemeente Hardenberg, René de 

Vent, het woord gevoerd. Friedrich Kethorn, districtsraad van de Grafschaft Bentheim, 

sprak namens de Duitse delegatie. 

Ondanks een goede arbeidsmarktsituatie worden weinig mensen met een technische op-

leiding aangetrokken om in het buurland te gaan werken. Belangrijke redenen hiervoor zijn 

de taalbarrière, bepaalde culturele verschillen en vooral de onbekendheid met de moge-

lijkheden die een technische kwalificatie buiten de landsgrens biedt. Een belangrijk onder-

deel van het project is daarom ook de gedetailleerde vergelijking van de opleidingsinhoud: 

de verschillen en overeenkomsten in de opleidingscurricula moeten worden verduidelijkt. 

"Als toekomstige vakmensen voldoende kennis en vaardigheden hebben om zowel in Ne-

derland als in Duitsland in hun vakgebied te werken, hebben we veel bereikt voor onze 

regio", aldus Annelies Veldhuis, opleidingsmanager bij het Alfa-college.  

 

3.2 Vergelijking van de opleidingssystemen 

Hoewel de overeenkomstige beroepen al voor de start van het project aan beide zijden 

van de grens waren gevonden, moest in het begin nog worden vastgesteld welk MBO-

niveau overeen zou komen met de Duitse opleiding. We spraken met Claudia Hinz van 
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de Handwerkskammer in Osnabrück, die duidelijk aangaf dat minimaal MBO-niveau 3 

vereist is voor een vergelijking met de 3,5-jarige Gesellenausbildung in Duitsland. 

 

Afb. 4 Het Nederlandse onderwijssysteem (bron: SBB) 
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Afb. 5 Het Duitse onderwijssysteem 
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3.3 De vergelijkingsmethode van de opleidingen 

De vergelijking was gebaseerd op de nationaal geldende opleidingsvoorschriften. Voor 

Duitsland zijn dit de relevante Ausbildungsverordnungen en Rahmenlehrpläne. Voor Ne-

derland hebben we gebruik gemaakt van de kwalificatiedossiers. De in de kwalificatiedos-

siers gekozen beschrijvingen van de opleidingsinhoud maakten het echter noodzakelijk 

om tevens gebruik te maken van andere bronnen. De beschrijvingen van de vereiste vaar-

digheden en kennis voor een bepaald beroep zijn vaak op dusdanig algemeen niveau be-

schreven dat andere bronnen noodzakelijk waren om hierover meer duidelijk te krijgen. Dit 

waren Proeve van bekwaamheden en de zogenoemde regioprofielen.  

 

Alle documenten zijn vertaald in de andere taal. De in het Duits vertaalde kwalificatiedos-

siers zijn door de Nederlandse erkenningsinstantie SBB erkend als officiële documenten. 

De erkenningsinstantie (HWK Aurich), die verantwoordelijk is voor de vier onderzochte 

beroepen, gebruikt ook de in het project geproduceerde documenten als basis voor haar 

werk. 

 

De vergelijking van de opleidingsvoorschriften van de twee buurlanden vereiste een gron-

dige registratie van de beschreven inhoud, die in soms zeer uitgebreide documenten werd 

samengevat. De projectpartners hebben door middel van een clustering van de vaardig-

heden en kennis een logische structuur ontworpen die geschikt is om alle vier te onder-

zoeken beroepen met elkaar te kunnen vergelijken. Deze clusters zijn: planning, voorbe-

reiding, uitvoering en afsluiting. Naar onze mening kunnen deze vier categorieën zelfs wor-

den gebruikt om alle beroepsgerelateerde werkzaamheden en te beschrijven. 

 

In een tweede stap hebben we de geclusterde inhoud van de Duitse en Nederlandse op-

leiding vergeleken. Dit stelde ons in staat om overeenkomsten en verschillen vast te stel-

len. Waar onzekerheden of onduidelijkheden ontstonden, bijvoorbeeld in de betekenis van 

woorden of in vertalingen in de buurtaal, konden deze altijd worden opgehelderd door over-

leg met Nederlandse en Duitse opleiders, soms ook door te stappen naar de opleidingsin-

stituten, waar termen voor objecten en ook voor activiteiten snel werden opgehelderd. 

 

In deze werkdocumenten wordt de geclusterde inhoud van het Duitse en Nederlandse op-

leidingsreglement vergeleken. Hoewel voor een beter overzicht van de inhoud is gekozen 
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voor het DIN A3-formaat, omvat het document voor het beroep van bijvoorbeeld fabrieks-

monteur reeds 27 pagina's.  

 

We werden ook geconfronteerd met problemen als gevolg van de verschillende diepgang 

van de beschrijving in de regelgeving van de twee landen. Terwijl bijvoorbeeld in het Duitse 

opleidingsreglement voor werktuigkundige installateurs elke vaardigheid en vaardigheid in 

177 competentiebeschrijvingen in detail is geformuleerd, beperken de auteurs van het Ne-

derlandse kwalificatiedossier zich meestal tot algemene beschrijvingen zoals "heeft basis-

kennis", "heeft kennis" en "heeft brede kennis". Dit is moeilijk voor onze vergelijking, maar 

voor Nederlandse opleidingsbedrijven wordt het hierdoor mogelijk gemaakt om regionale 

en bedrijfsspecifieke vereisten in de opleiding op te nemen. 

 

Ten derde hebben we, om precieze verklaringen over de Nederlandse documenten te ver-

krijgen, met verschillende deskundigen gesproken: Docenten van opleidingsbedrijven en 

vakscholen, maar ook bedrijfseigenaren en werkgeversverenigingen gaven ons nog nauw-

keuriger aanwijzingen over de individuele kennis en vaardigheden die tijdens de opleiding 

worden aangeleerd. Dit maakte het mogelijk om geldige en duurzame vergelijkingen van 

de beroepen op te stellen. Aan Duitse zijde hebben we gesproken met bedrijven en hun 

opleiders, vakscholen en werkgeversverenigingen. 

 

Om de opleidingsinhoud te kunnen vergelijken, hebben we ons geconcentreerd op de 

"kerntaken" die in beide landen zijn beschreven, d.w.z. de taken die de kern van het be-

roepsopleidingsprofiel vormen. Deze informatie is ontleend aan de beschrijvingen van 

beide landen, zowel in het geval van directe overeenkomst tussen beide landen als ook in 

het geval van vermelding in slechts één van de landen. In het belang van een snel overzicht 

(zoals men dat van een flyer kan verwachten) hebben we een verkeerslichtsysteem ge-

bruikt om de intensiteit van de opleiding in de desbetreffende landen te evalueren: de kleu-

ren rood, geel en groen worden gebruikt om de classificatie "geringe/geen vakkennis", 

"gedeeltelijke vakkennis" en "volledige vakkennis" aan te geven. 

 

3.3.1 Anlagenmechaniker/in (SHK) – Eerste monteur woning 

De Eerste Monteur Woning en de Anlagenmechaniker/in werken beide bij een bedrijf dat 

werktuigkundige installaties aanlegt, onderhoudt, repareert en wijzigt. Het betreft installa-
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ties voor gas, water, centrale verwarming, sanitaire installaties, ventilatie, (reguliere) air-

conditioning in woningbouw, en brandbestrijding. De Anlagenmechaniker/in en de Eerste 

Monteur Woning hebben in beperkte mate een onderling afwijkend takenpakket. Beide 

opleidingen worden in de regel in duaal verband (BBL) aangeboden. 

Anlagenmechaniker/-in (SHK) 

De Duitse Anlagenmechaniker  für Sanitär, Heizung, Klima installeert water- en luchtsys-

temen, installeert wastafels, douchecabines, toiletten en andere sanitaire voorzieningen 

en sluit deze aan. Als duurzame aan- en afvoersystemen installeert hij onder andere sys-

temen voor hergebruik van regen- en afvalwater. Hij installeert ook verwarmingssystemen, 

monteert verwarmingsketels en neemt deze in bedrijf. Tot zijn werkzaamheden horen het 

verwerken van buizen, plaatwerk en profielen van metaal of kunststof, hetzij met de hand, 

hetzij met behulp van machines. Hij installeert ook energie-efficiënte en milieuvriendelijke 

systemen zoals zonne-energiesystemen, warmtepompen en houtpelletssystemen in ge-

bouwen. Na de installatie controleert hij of de systemen goed functioneren en optimaal zijn 

afgesteld. Hij installeert tevens gebouwbeheersystemen zoals Smart-home systemen en 

past desbetreffende software toe zoals apps. Hij adviseert klanten, bijvoorbeeld over net-

werktechnologie, en instrueert hen in de bediening van apparaten en systemen. Tijdens 

zijn opleiding leert de Anlagenmechaniker o.a. deze inhoud:  

In het opleidingsbedrijf leert de leerling bijvoorbeeld:  

- metingen uit te voeren met verschillende meetinstrumenten en hoe analoge en digitale 

signalen te testen 

- plaatwerk en buizen met elkaar te verbinden door middel van smeltlassen en door 

gebruik te maken van kunststoflassen 

- machinewaarden in te stellen en koel- en smeermiddelen te gebruiken 

- installaties en apparatuur op een milieuvriendelijke manier te onderhouden en te reini-

gen 

- componenten en elektrische geleiders te installeren en aan te sluiten 

- buizen en leidingen voor te bereiden, te leggen, te bevestigen en te installeren en fit-

tingen te bevestigen 

- het bepalen van de geschiktheid van locaties voor het opstellen van haarden en ketels 

- het uitvoeren van isolatie- en afdichtingsmaatregelen 

- hoe werktuigkundige installaties opgebouwd en geïnstalleerd worden 
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- welke duurzame aan- en afvoersystemen er bestaan en hoe deze worden gebruikt 

- hoe je orders aanneemt, de gebruiker van de installaties instrueert over de werking 

van de installatie en de installatie aan de klant overdraagt 

- beroepsspecifieke leerinhoud (bijv. het uitrusten van sanitaire ruimten, duurzaamheid, 

onderhoud van werktuigkundige installaties) 

- algemene onderwijsvakken zoals Duits, vreemde talen, economie en sociale studies 

Daarnaast wordt tijdens de gehele opleiding kennis overgedragen over onderwerpen als 

rechten en plichten tijdens de opleiding, de organisatie van het opleidingsbedrijf en de 

bescherming van het milieu. 

Eerste monteur woning 

De eerste monteur woning werkt in wisselende maar herkenbare omstandigheden in de 

woningbouw of bij particuliere klanten. Hij houdt zich daar bezig met aanleg en onderhoud 

van werktuigkundige installaties en onderhoud van toestellen en appendages. Hij doet zijn 

werk voornamelijk in woningen en woongebouwen. Prefabricagewerkzaamheden kunnen 

ook in een werkplaats op het bedrijf worden verricht. De eerste monteur woning begeleidt 

de monteur werktuigkundige installaties. Tijdens zijn werk heeft hij te maken met collega's, 

werknemers van andere bedrijven die in dezelfde omgeving werken, opdrachtgevers en 

klanten. 

Kerntaken en werkprocessen: 

Installeert werktuigkundige installaties 

- Aanleggen van leidingen voor de werktuigkundige installatie 

- Afronden van de werktuigkundige installatiewerkzaamheden 

- Controleren van de werking van de werktuigkundige installatie 

- Demonteren en reinigen of vervangen van werktuigkundige componenten en leidingen 

- Monteren van werktuigkundige componenten in leidingsystemen van werktuigkundige 

installaties 

- Voorbereiden van werktuigkundige installatiewerkzaamheden 

Begeleiden en uitvoeren van installatiewerk aan werktuigkundige installaties in de woning-

bouw 

- Begeleiden en coachen van monteur(s) en bewaken planning 

- Inregelen van de werktuigkundige installatie voor woningen. 

- Instellen van componenten in een werktuigkundige installatie voor woningen 

- Voorbereiden van de aanleg van werktuigkundige installaties voor woningen 
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Uit bovengenoemde gegevens zijn kerntaken afgeleid en opgenomen in de volgende tabel 

waarin de opleidingsinhoud van beide landen wordt vergeleken. 

 

Afb. 6 Landspecifieke opleidingsinhoud van de Anlagenmechaniker/-in SHK cq. Eerste monteur woning  

De verschillen van de opleidingsinhoud resulteren in de bovengenoemde kwalificaties voor 

de verschillende kerntaken. De volgende cursussen worden aanbevolen als mogelijke ma-

nier om ontbrekende kennis en vaardigheden te onderwijzen: 

  

Afb. 7 Aanvullende leergangen voor Anlagenmechaniker/innen (SHK) - Eerste monteur woning 
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3.3.2 Elektroniker/in für Energie- und Gebäudetechnik - Eerste monteur elektrotech-
nische installaties woning en utiliteit 

De “Eerste monteur elektrotechnische installaties woning en utiliteit”, “Technicus elektro-

technische installaties woning en utiliteit” en “Elektroniker/in, Fachrichtung Energie- und 

Gebäudetechnik” werken zelfstandig bij een bedrijf dat elektrotechnische installaties en 

systemen in woningen en gebouwen aanlegt, monteert, repareert en renoveert. Dit zijn 

installaties zoals: algemene besturings- en verdeelsystemen, licht- en krachtinstallaties, 

gebouwbeheerssystemen, data- en telecominstallaties en beveiligingsinstallaties. 

Elektroniker/in für Energie- und Gebäudetechnik 

Elektroniker/in für Energie- und Gebäudetechnik plannen elektrische systemen van ge-

bouwen en hun energievoorziening en infrastructuur. Zij installeren de systemen, stellen 

ze in werking en onderhouden of repareren ze indien nodig. Het is een 3,5 jaar durend 

erkend ambachtelijk opleidingsberoep.  

In het opleidingsbedrijf leren de cursisten bijvoorbeeld: 

- hoe stroomcircuits en beschermingsmaatregelen worden bepaald 

- uittrekbare eenheden, behuizingen en schakelapparatuur te monteren 

- besturingssystemen en hun componenten te selecteren, de hardware-vereisten te be-

oordelen en besturingssystemen te installeren en te configureren 

- het opzetten, aanpassen en in bedrijf stellen van modules 

- hoe apparaten worden gerepareerd 

- hoe energie- , communicatie- en hoogfrequentieleidingen en -kabels worden geselec-

teerd en aangelegd 

- de energie- en gebouwtechnische installaties van klanten te bepalen 

- het ontwerpen van bliksembeveiligingsinstallaties 

- waarmee rekening moet worden gehouden bij de installatie van verlichtingssystemen 

en compensatie-installaties  

- beroepsspecifieke leerinhoud (bijv. planning en uitvoering van elektrotechnische in-

stallaties) 

- algemene onderwijsvakken zoals Duits, economie en sociale studies 
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Eerste monteur elektrotechnische installaties woning en utiliteit 

De eerste monteur elektrotechnische installaties woning en utiliteit werkt zelfstandig bij een 

bedrijf dat elektrotechnische installaties en systemen aanlegt, monteert, repareert en re-

noveert. Dit zijn installaties zoals algemene besturings- en verdeelsystemen, licht- en 

krachtinstallaties, gebouwbeheerssystemen, data- en telecominstallaties en beveiligings-

installaties. Hij werkt zelfstandig of samen met collega bij bedrijven en bij particulieren op 

uiteenlopende locaties, bijvoorbeeld woningen, winkelbedrijven en utiliteitsgebouwen. Hij 

heeft de verantwoording over het gemaakte werk. In de praktijk kan hij ook te maken krijgen 

met domoticasystemen. Hij geeft beperkt leiding aan een collega-monteur en stagiairs.   

Kerntaken en werkprocessen 

Installeert elektrotechnische installaties 

- Aanleggen van bekabeling voor elektrotechnische installaties en systemen 

- Afronden van de elektrotechnische installatiewerkzaamheden 

- Controleren en monteren van componenten in elektrotechnische installaties en sys-

temen 

- Demonteren en repareren van elektrotechnische componenten en leidingen 

- Voorbereiden van elektrotechnische installatiewerkzaamheden 

Begeleiden en uitvoeren van elektrotechnisch installatiewerk in woning en utiliteit 

- Begeleiden en coachen van monteur(s) en bewaken van de planning 

- Bepalen van de positie en route van componenten, kabels en leidingen in woning en 

utiliteit, tekeningen lezen en reviseren van gegevens 

- Inschakelen en testen van elektrotechnische systemen in woning en utiliteit 

- Samenstellen, controleren en testen van (complexe) (deel-)producten voor woning en 

utiliteit 

Uit bovengenoemde gegevens zijn kerntaken afgeleid en opgenomen in de volgende tabel 

waarin de opleidingsinhoud van beide landen wordt vergeleken. 
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Afb. 8 Landspecifieke opleidingsinhoud Elektroniker/in Energie- und Gebäudetechnik - Eerste monteur elektro-
technische installaties woning en utiliteit  

 

De verschillen van de opleidingsinhoud resulteren in de bovengenoemde kwalificaties voor 

de verschillende kerntaken. De volgende cursussen worden aanbevolen als mogelijke ma-

nier om ontbrekende kennis en vaardigheden te onderwijzen: 

  

Afb. 9 Aanvullende leergangen voor Elektroniker/in Energie- und Gebäudetechnik - Eerste monteur elektro-
technische installaties woning en utiliteit 
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3.3.3 Metallbauer/in Fachrichtung Konstruktionstechnik – Allround constructiewerker 

Metallbauer/-in Fachrichtung Konstruktionstechnik 

Metallbauer, die gespecialiseerd zijn in de constructietechniek vervaardigen, monteren en 

onderhouden staal- en metaalconstructies. Het is een 3,5-jarige erkende ambachtelijke 

opleiding. Metallbauer vinden werk in metaalverwerkende bedrijven en in bedrijven die ge-

specialiseerd zijn in de verwerking van metaal in de bouw of uitbreiding van gebouwen 

(bijv. dak- of gevelbouwbedrijven). In het opleidingsbedrijf leren de cursisten bijvoorbeeld: 

- Waarop moet worden gelet bij het meten van werkstukken met haken, meters, grens- 

en schroefdraadkalibers 

- het lezen en toepassen van technische documenten, zoals gebruiksaanwijzingen, ca-

talogi, stuklijsten, enz. 

- hoe verschillende materialen met elkaar worden verbonden door middel van schroe-

ven en klinknagels 

- onderdelen en assemblages te nieten en plaatwerk en profielen te lassen 

- waarop te letten bij de thermische scheiding van plaatwerk en profielen van gelegeerd 

staal en aluminium 

- oppervlakken te behandelen en te beschermen 

- waarop te letten bij de productie van metalen of stalen constructies 

- het monteren en demonteren van gevels, muren, plafonds en daken   

- opstellen van testprotocollen, documenteren en analyseren van technische gegevens  

- waarop te letten bij het afstemmen met klanten, hoe wijzigingsverzoeken te documen-

teren en uit te voeren 

- beroepsspecifieke leerinhoud (bv. productie van onderdelen met machines, productie 

van plaatwerkonderdelen) 

- algemene onderwijsvakken zoals Duits, economie en sociale studies 

Daarnaast wordt gedurende de gehele opleiding kennis overgedragen over onderwerpen 

als rechten en plichten tijdens de opleiding, de organisatie van de opleidingsactiviteiten en 

de bescherming van het milieu.  

Allround constructiewerker 

De allround constructiewerker kan bij verschillende bedrijven in de metaalproductenin-

dustrie werken. Dat kan een constructiebedrijf, een plaatwerkbedrijf of een machine- of 
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apparatenbouwer zijn, maar ook een bedrijf in de scheepsbouw of de transportmiddelen-

industrie. De activiteiten hebben te maken met constructiewerk, plaatwerk of isolatieplaat-

werk. Hij gebruikt verschillende technieken, zoals buigen, kanten en walsen. Maar ook bo-

ren, zagen, snijden en lassen. Hij werkt met verschillende materialen, zoals aluminium, 

roestvast staal en staal. Producten waar hij aan werkt zijn bijvoorbeeld delen van een brug, 

trailers en proces- en oplsagtanks. Hij doet het werk in het eigen bedrijf of op locatie bij 

een opdrachtgever. De allround constructiewerker heeft een uitvoerende én controlerende 

rol. Hij is verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn eigen werk, maar hij begeleidt ook 

minder ervaren collega’s. 

 

Kerntaken en werkprocessen: 

Vervaardigt producten 

- Bereidt eigen werkzaamheden voor 

- Bewerkt en vervormt materialen 

- Meet en controleert vervaardigde producten 

- Rondt uitgevoerde werkzaamheden af 

- Stelt machine en gereedschappen in en af  

Voert constructie- en reparatiewerkzaamheden uit 

- Begeleidt minder ervaren collega’s 

- Controleert aangeleverde informatie en toelaatbare belasting 

- Rondt uitgevoerde constructiewerkzaamheden af 

- Voert constructiereparaties en -modificaties uit 

- Voert constructiewerkzaamheden uit 

Uit bovengenoemde gegevens zijn kerntaken afgeleid en opgenomen in de volgende 

tabel waarin de opleidingsinhoud van beide landen wordt vergeleken. 
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Afb. 10 Landspecifieke opleidingsinhoud Metallbauer/in FR Konstruktionstechnik – allround constructiewerker  
 

De verschillen van de opleidingsinhoud resulteren in de bovengenoemde kwalificaties voor 

de verschillende kerntaken. De volgende cursussen worden aanbevolen als mogelijke ma-

nier om ontbrekende kennis en vaardigheden te onderwijzen: 

  

Afb. 11 Aanvullende leergangen voor Metallbauer/in FR Konstruktionstechnik – allround constructiewerker 
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3.3.4 Feinwerkmechaniker/in Fachrichtung Zerspanung – Allround verspaner 

Feinwerkmechaniker/in Fachrichtung Zerspanung 

Feinwerkmechaniker/-innen produceren producten op het gebied van stans-, snij- en om-

vormtechniek, maar ook op het gebied van opspan- en matrijsbouwtechniek. Ze produce-

ren ook machines, apparaten, systemen en installaties, die ze ook onderhouden en repa-

reren. Feinwerkmechaniker/-innen is een 3,5-jarige erkende ambachtelijke opleiding. Fein-

werkmechaniker/-innen vinden vooral werk bij fabrikanten van fijnmechanische en optische 

producten in de werktuigbouwkunde en de werktuigbouw in bedrijven die elektrische meet- 

en regelapparatuur produceren. Ook vinden ze werk bij onderhouds- en reparatiediensten 

aan hogescholen en universiteiten, bijvoorbeeld bij fysieke instituten. 

In het opleidingsbedrijf leren de studenten o.a.: 

- hulpmiddelen te selecteren, rekening houdend met de werkprocessen en gebruikte 

materialen 

- werkstukken of componenten te slijpen en te boren met van hand gevoerde machines 

- componenten en assemblages in- en uit te bouwen 

- het opsporen van oorzaken van fouten en kwaliteitsgebreken, hoe kan worden bijge-

dragen aan het wegwerken ervan en het documenteren hiervan 

Op het gebied van verspaningstechnologie: 

- het beoordelen van de bewerkbaarheid van werkstukken en het uitvoeren van het be-

werkingsproces  

- werkstukken te vervaardigen met behulp van spanende bewerkingsprocessen 

Daarnaast wordt tijdens de gehele opleiding kennis overgedragen over onderwerpen als 

rechten en plichten tijdens de opleiding, de organisatie van het opleidingsbedrijf en de 

bescherming van het milieu.  

Allround verspaner 

De allround verspaner werkt in de werkplaats van een bedrijf in bijvoorbeeld de transport-

wereld, medische of optische industrie. Hij maakt en test CNC-programma’s voor het be-

werken van materiaal. Hij heeft kennis van programmeertalen en het CAM-systeem. Hij 

werkt nauwkeurig en systematisch, is creatief en heeft goed ruimtelijk inzicht. Daarnaast 

heeft hij goede communicatieve vaardigheden; hij kan zijn technische werkzaamheden 

goed en begrijpelijk onder woorden brengen. Hij heeft extra aandacht voor veiligheid en 
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milieu. De allround verspaner werkt zelfstandig aan de CNC-programma’s en is verant-

woordelijk voor een duidelijk uitvoeringsplan en aan de hand daarvan een op maat ge-

schreven softwareprogramma. 

 

Kerntaken en werkprocessen: 

Bewerkt materialen 

- Bereidt materiaal bewerkingen voor 

- Maakt de machine gereed voor de productie 

- Meet en controleert het eigen werk 

- Onderhoudt apparatuur 

- Rondt materiaal bewerkingen af 

- Voert materiaal bewerkingen uit. 

Maakt en test CNC-programma’s 

- Administreert en archiveert productgegevens 

- Bereidt het schrijven van CNC-programma voor 

- Schrijft CNC-programma's voor materiaalbewerking en stelt CNC-machines in en af 

- Test CNC programma's voor materiaalbewerking 

- Voert CNC-bewerkingen uit 

Uit bovengenoemde gegevens zijn kerntaken afgeleid en opgenomen in de volgende tabel 

waarin de opleidingsinhoud van beide landen wordt vergeleken. 
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Afb. 12 Landspecifieke opleidingsinhoud Feinwerkmechaniker/-in, FR Zerspanung – allround verspaner  
 

De verschillen van de opleidingsinhoud resulteren in de bovengenoemde kwalificaties voor 

de verschillende kerntaken. De volgende cursussen worden aanbevolen als mogelijke ma-

nier om ontbrekende kennis en vaardigheden te onderwijzen: 

  

Afb. 13 Aanvullende leergangen voor Feinwerkmechaniker/-in, FR Zerspanung – allround verspaner 
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3.4 Samenwerking met de certificeringsdiensten 

Met de certificeringsdiensten in Nederland en Duitsland werd spoedig contact opgenomen, 

nadat de eerste resultaten van de vergelijking van de opleidingen beschikbaar waren en 

een goede voorwaarde voor volledige erkenning kon worden verwacht omdat de inhoud 

van de opleidingsvergelijkingen grotendeels identiek was. 

  

3.4.1 Erkenning in Duitsland 

De erkenning van buitenlandse beroepskwalificaties in Duitsland wordt voor ambachtelijke 

beroepen uitgevoerd door de Handwerkskammer en voor industriële beroepen door de 

Industrie- en Handelskammer (IHK).  Terwijl de IHK met Fosa een centraal kantoor heeft 

ingericht voor alle beroepen en alle landen van herkomst, gaan de Handwerkskammern 

anders te werk: afhankelijk van het beroep en het land van herkomst zijn de zogenaamde 

Leitkammer verantwoordelijk voor de procedure. De Leidkamers kunnen hun taken delen 

met andere Handwerkkamers, zoals het geval was met de Nederlandse beroepskwalifica-

ties van de vier beroepen die in het project werden vergeleken. Alle vier werden ze aan de 

HWK Aurich toegewezen voor verwerking door de leidende Handwerkskammer Aken, die 

verantwoordelijk is voor de Nederlandse aspiraten. 

Concreet betekent dit: wie uit Nederland komt en zijn of haar beroepskwalificatie in Duits-

land wil laten erkennen, moet contact opnemen met een HWK, die zijn of haar aanvraag 

dan doorstuurt naar de HWK in Aurich. In Aurich is er dus een volledig overzicht van de 

aanvragen voor erkenning, wat het werk van de projectmedewerkers veel gemakkelijker 

maakt. In het voorjaar van 2017 werd een eerste gesprek gevoerd met de heer Friedrich, 

de verantwoordelijke medewerker van de HWK Aurich. Tijdens dit gesprek werd duidelijk 

dat de vraag naar erkenning zeer laag is: in de afgelopen tien jaar schatte de heer Friedrich 

het aantal aanvragen op maximaal twaalf, en dat het allemaal om elektrotechnici ging. In 

dit beroep gaat het vaak om vergunningen om bepaalde werkzaamheden uit te mogen 

voeren zoals bijvoorbeeld het aansluiten van toestellen en apparaten op het vaste stroom-

net, die alleen gecertificeerd personeel mag verkrijgen. In de andere drie beroepen was er 

geen vraag naar erkenning! 

De kosten voor een erkenning bij het HWK bedragen € 600, daarnaast zijn er kosten voor 

vertalingen, certificeringen en eventuele praktijkexamens, die allemaal door de aanvrager 

of zijn werkgever moeten worden betaald. Als een ander persoon een erkenning aanvraagt 
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voor hetzelfde beroep, worden dezelfde kosten gemaakt, hoewel de resultaten van elke 

erkenningsprocedure centraal door de HWK worden opgeslagen en kunnen worden opge-

vraagd.  

 

3.4.2 Erkenning in Nederland 

In Nederland wordt in de regel geen formele erkenning afgegeven, maar wel waarderingen 

van de buitenlandse beroepskwalificaties. De instantie die verantwoordelijk is voor de er-

kenning is de SBB ("Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven"). 

De kosten voor de beoordeling van de beroepskwalificatie bedragen 150 euro voor aan-

vragers uit Duitsland.  

 

3.5 Identificatie van aanvullende leergangen 

De beroepsopleiding in Duitsland is uitgebreider en meer gericht op het zelfstandig uitvoe-

ren van werkzaamheden. Uit onze vergelijkingen is dan ook gebleken dat er in Duitsland 

een opleidingsaanbod is dat in Nederland niet of nauwelijks in aanmerking wordt genomen.  

Daarom zijn de aanvullende opleidingen die we in de vierde stap hebben ontworpen vooral 

aan de Nederlandse kant te vinden. Om ervoor te zorgen dat deze cursussen door ver-

schillende aanbieders standaard kunnen worden uitgevoerd, hebben we deze cursussen 

overgenomen uit de lijst met bedrijfstrainingsplannen van het Hans Piest Instituut van de 

Leibniz Universiteit in Hannover. 

De verschillen en overeenkomsten in de opleidingsinhoud, de aanvullende cursussen, 

maar ook de werkzaamheden en verdienmogelijkheden werden in een tweetalige folder 

per beroep op een compacte en overzichtelijke manier gepresenteerd.  
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3.6 Grensoverschrijdende ondernemingen 

1. 14-04-2016 Kick-off, LOC Hardenberg 

Start van het project in het Alfa-college Hardenberg met 25 gasten, waaronder Frie-

drich Kethorn (Landraad Grafschaft Bentheim), Erik Lievers (gedeputeerde provin-

cie Overijssel), Rene de Vent (wethouder gemeente Hardenberg) en Hans-Joachim 

Haming (algemeen directeur Agentur für Arbeit Nordhorn) 

2. 12-05-2016 Deutsch-niederländisches Netzwerktreffen der deutsch-niederländi-

schen Handelskammer (DNHK) 

Deelname en opbouw netwerk 

3. 08-06-2016 Volkshochschule Leer  

Deelname aan diverse workshops van het Duits-Nederlandse onderwijsnetwerk (Bi-

Net) met als thema volwassenenonderwijs en -kwalificatie 

 

Afb. 14 Mirko Wohlrabe (2.v.l.) nam deel aan de workshop van BiNet 
 

4. 09-06-2016 Jobmarkt Hardenberg 

Gesprekken met bedrijven en geïnteresseerde werknemers over mogelijkheden om 

in het buurland te gaan werken. 

5. 23-.06-2016 Unlock-Expertenrunde 

Deelname en uitwisseling over het thema arbeidsmarktmonitoring. 

6. 24-10-2016 Fachseminar Arbeitsmarkt Nord (Mariko Leer) 

Deelname aan diverse werkgroepen over het thema grensoverschrijdende samen-

werking (arbeids- en opleidingsmarkt, mobiliteit, erkenning). 



28 
 

7. 01-11-2016 Agentur für Arbeit Nordhorn,  

Projectpresentatie voor 24 bedrijven uit de Grafschaft Bentheim. 

8. 17-11-2016 Deutsch-niederländischer Unternehmertag Koninklijke Metaal-

unie/Mema-Netzwerk, Veendam 

Uitwisseling van ervaringen met meer dan 53 vertegenwoordigers van metaalver-

werkende bedrijven uit Nederland en Duitsland  

9. 09-12-2016 Toetreding tot de Pact Arbeidsmarkt over de grens (MST Enschede) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afb. 15 Hugo Kirchhelle ondertekent op naam van het project “Dubbele kwalificering=dubbele kansen” 
het pact. 

 

10. 30-01-2017 GEA conferentie Nijmegen 

 

Afb. 16 De projectpartner laten de deelnemers aan de workshop kennismaken met de problemen om 
in het buurland aan de slag te gaan d.m.v. een succesvol rollenspel. 
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11. 14-02-2017 Workshop Grenzraum im Aufwind (Schloss Evenburg Leer) 

Deelname aan verschillende workshops en uitbreiding van ons netwerk. 

12. 09-03-2017 Cursus Abwasserwand voor Nederlandse studenten werktuigkundige 

installaties in het BTZ Nordhorn 

 

Afb. 17 Gebruikmaking van de BTZ-ressource “Abwasserwand” voor een cursus voor studenten van 
het RTC in Hardenberg 

 

13. 15-03.2017, Ontmoeting met Daniela Behrens, staatssecretaris in het Nedersaksi-

sche Ministerie voor Economische Zaken, Arbeid en Verkeer in Hannover 

Presentatie van het project en discussie over de rol van de Handwerkskammer voor 

erkenning van beroepskwalificaties.  

14. 20-06-2017 IHK Bocholt, Projectpresentatie voor leden van verschillende IHKs, o.a. 

uit Bocholt en Flensburg, contactopname en uitwisseling met het Duits-Deense IN-

TERREG project STARFORCE (Flensburg) 

15. 03-07-2017 “3+3”-Treffen in Münster (Bezirksregierungen NRW) 

Op uitnodiging van de drie Bezirksregeringen van Noordrijn-Westfalen langs de 

grens met de Nederlandse provincies Overijssel, Gelderland en Limburg heeft het 

project de moeilijkheden bij de erkenning van beroepskwalificaties uit het buurland 

gepresenteerd. 
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Afb. 18 De deelnemers van het 3+3-Treffen in Münster 
 

16. 13-09-2017 Bezoek Paus Maschinenfabrik in Emsbüren door leden van twaalf  

RTC-lidbedrijven incl. voorlichtingsbijeenkomst met als thema “Ondernemen in 

Duitsland”, gehouden door het adviesbureau Flynth uit Emmen. 

17. 15-09-2017 Workshop grensoverschrijdend werk in het kader van de prinsjesweek 

op uitnodiging van de provincie Drenthe (Nieuwspoort Den Haag) 

Deelname aan de bijeenkomst en uitbreiding netwerk 

18. 18-09-2017 Berufsausbildung beiderseits der Grenze (DGB in Münster) 

Uitwisseling van ervaringen met beroepsscholen, overheidsinstanties en vakbon-

den over het onderwijs en erkenning. 

19. 17-11-2017 Slotbijeenkomst Pact Arbeidsmarkt over de grens (Intergas Coevorden) 

20. 23-11-2017 Rheinland-Symposium, Assen 

Projectpresentatie  
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Afb. 19 Mirko Wohlrabe stelt het project in tijdens het Rijnland-symposium voor.  
 

21. 09-03-2018 Presentatie van het project aan vertegenwoordigers van de partij  Chris-

tenunie Hardenberg het lid van de Tweede kamer, Eppo Bruins in het LOC Harden-

berg 

22. 23-04-2018 Konferenz Nachbarsprache Kleve 

Deelname aan diverse workshops en uitbreiding van het netwerk.  

23. 05-06-2018 Halbzeit-Treffen (Intergas Coevorden) 

 

Afb. 20 Meer dan 40 vertegenwoordigers vanuit het bedrijfsleven, overheid en het beroepsonderwijs 
kwamen bijeen in het gebouw van ketelfabrikant Intergas in het grensoverschrijdende industrie-
gebied Emlichheim-Coevorden. Aan hen werden de resultaten van het werk tot nu toe gepre-
senteerd. 
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24. 12-06-2018 Bezoek van een delegatie van de Kreishandwerkerschaft Emsland-

Süd/Meppen in het RTC Hardenberg 

Directie en leden van de gilde voor werktuigkundige installaties lieten zich informe-

ren over de manier van werken van het RTC Hardenberg  (RTC als opleidingsbedrijf 

met lidbedrijven voor de praktische opleiding). 

25. 01-11-2018 Rijnland Symposium, Hogeschool Lingen 

Deelname en uitbreiding netwerk 

26. 13.11.2018 DesignLab “grensoverschrijdend werk” (TU Enschede) 

Op iutnodiging van de provincie Overijssel deelname aan een workshop met als 

thema grensoverschrijdend onderwijs, ontmoeting met andere initiatieven op dit ge-

bied.  

27. 21-11-2018 Projectbeurs “Ländliche Räume”, HCC Hannover 

Deelname en uitbreiding van het netwerk. Contactopname met minister voor Euro-

pese en federale zaken van de deelstaat Nedersaksen, mevrouw Birgit Honé.  

28. 12-12-2018 Projectpresentatie aan de gilde voor werktuigkundige installaties Mep-

pen 

Levendige uitwisseling met leden van de gilde over het thema uitwisseling van leer-

lingen en erkenning van diploma’s (incl. advisering).  

29. 23/24-01-2019 Handwerkskammer Oldenburg 

Ontmoeting met vertegenwoordigers van de HWK Oldenburg en Aurich om samen 

te werken aan het “landschap bouw” van de Ler(n)enden  Euregio (Lambert Teer-

ling) 

30. 30-01-2019 Abschluss Unlock, Tobit Campus Ahaus 

Deelname aan diverse workshops met als thema “Vergemakkelijking van het wer-

ken in de grensregio”.  

31. 13-02-2019 Fachtag D-NL Austausch, Bildungsregion Emsland in Rhede 

Deelname aan de workshop voor beroepsonderwijs, contactopname met de BBS 

Meppen. 

32. 19-03-2019 Bezoek van de bedrijven Schone & Bruns en Kuipers in Meppen en van 

de Meyer-Werft in Papenburg door Nederlandse studenten mechanische techniek 

van het RTC Hardenberg.   
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Afb. 21 Studenten mechanische techniek van het RTC Hardenberg op bezoek in de Meyer-Werft in 
Papenburg 

 

33. 20-03-2019 Unlock-Treffen, Euregio Gronau 

Vervolgbijeenkomst van de meeting d.d. 30-01-2019 met als thema  “Vergemakke-

lijking van het werken in de grensregio”. 

34. 08-04-2019 Holland-Tag DNHK in Duisburg 

Deelname en uitbreiding netwerk. 

35. 07/08-05-2019 Deelname aan de beurs Forum Produktion&IT van de Emsachse, 

Nino-Hochbau Nordhorn 

Deelname en uitbreiding netwerk. 

36. 28-06 en 03-07-2019 Abwasserwand BTZ Nordhorn 

Inmiddels vaste prik voor Nederlandse studenten werktuigkundige installaties: een 

cursus aan de Abwasserwand van het BTZ in Nordhorn. Inmiddels komen ook al 

studenten van het Alfa-college uit Hoogeveen naar de cursus in Nordhorn. 

37. 11-11-2019 Slotbijeenkomst “Dubbele kwalificering=dubbele kansen”, Nino-

Hochbau Nordhorn  

Aan meer dan 60 deelnemers werden de resultaten van het project gepresenteerd.  
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Afb. 22 Tijdens de podiumsdiscussie o.l.v. Kerstin Schweighöfer (re.) vertelden vertegenwoordigers uit 
politiek en bedrijfsleven over hun visie van een gezamenlijke opleidings- en arbeidsmarkt in de 
grensregio. V.l.n.r.: Hans-Georg Kronemeyer (directeur/eigenaar Kronemeyer GmbH Uelsen), 
Franz-Josef Sickelmann (Regionaal representant van de deelstaat Nedersaksen), Tijs de Bree 
(gedeputeerde provincie Overijssel), Gitta Luiten (wethouder gemeente Hardenberg), Hans-
Joachim Haming (directeur Arbeitsagentur Nordhorn) en Ben Kuipers (algemeen directeur Loo-
huis installatietechnieken bv).  

 

38. 27-11-2019 Unlock-Treffen, gemeentehuis Enschede 

Op uitnodiging van de Euregio’s ontmoeting met andere initiatieven op hjet gebied 

van grensoverschrijdende samenwerking en uitwisseling van ervaringen, ook in 

vorm van workshops.  

 

3.7 Leerprocessen 

3.7.1 Niveau 3 in plaats van niveau 2 

Meteen in ons eerste gesprek met de verantwoordelijke HWK-medewerker in Osnabrück 

werd duidelijk dat een erkenning tussen Nederlandse en Duitse opleidingen waarschijnlijk 

alleen mogelijk is, als de Duitse opleidingen met een standaard duur van 3,5 jaar worden 

vergeleken met een Nederlandse opleiding op minimaal mbo niveau 3 of 4. Voor onze 

vergelijkingswerkzaamheden betekende dat een uitbreiding van het onderzoekgebied om 

de desbetreffende opleidingen op mbo niveau 3 en 4. 
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3.7.2 Laag aantal aanvragen voor diplomaerkenning in Aurich 

Zeer verrast waren wij door de informatie van de verantwoordelijke medewerker van de 

Leitkammer in Aurich, die ons het aantal aanvragen voor de vier geobserveerde beroepen 

in de afgelopen jaren met 12 aangaf. De vraag naar erkenning (in deze beroepen) was en 

is daarom aanzienlijk lager dan door de projectpartners verwacht. 

Hoewel de vier waargenomen beroepen zogenaamde niet-gereglementeerde beroepen 

zijn, waren onze verwachtingen anders. Uiteindelijk hoorden we ook steeds weer in vele 

gesprekken met bedrijven dat erkenning meestal niet absoluut noodzakelijk is om een 

dienstbetrekking aan te gaan. Voor werkgevers zijn twee punten belangrijk: ten eerste dat 

potentiele werknemers een beroepsopleiding in het buurland hebben afgerond en ten 

tweede dat er voldoende informatie beschikbaar is over de opleidingsinhoud in het buur-

land om de nodige transparantie te hebben. 

 

3.7.3 Bi-diplomering/examen in het buurland 

De eindexamens in de Duitse opleidingsberoepen zijn onderworpen aan een aantal beper-

kende voorschriften. De examentaal is uitsluitend Duits en hulpmiddelen zoals woorden-

boeken of vertalers zijn niet toegestaan.  

Dezelfde regels gelden ook voor de examens in Nederland. 

Door de overwegend slechte beheersing van de buurtaal door onze doelgroep werd al snel 

duidelijk dat het bi-diploma geen haalbare optie is in vergelijking met diploma-erkenning. 

Daarom hebben we besloten om in de loop van het project niet te streven naar bi-diplome-

ring. 

De mening van de bedrijven dat de erkenning van de beroepskwalificatie niet zo belangrijk 

is, ondersteunde ook dit leerproces. 

 

3.7.4 Indicatoren: Duitse studenten hebben geen stage nodig (vrijstelling lastig), in 
Nederland voor BOL opleidingen verplicht 

Door een gebrek aan bereidheid van Duitse bedrijven om stagiairs vrij te stellen (waarvoor 

ze goede redenen hebben: bijv. hoge werkdruk), konden we geen Duitse stagiairs vinden 

die hadden kunnen deelnemen aan een uitwisseling met Nederland.  
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Dit geldt ook voor mbo-studenten in Nederland die hebben gekozen voor een beroepsbe-

geleidende opleiding (BBL, beroepsbegeleidende leerweg). Dit opleidingstraject is verge-

lijkbaar met het Duitse duale opleidingssysteem en wordt door ongeveer 25 procent van 

alle Nederlandse mbo-studenten gevolgd. Alle andere mbo-studenten in Nederland volgen 

een schoolse opleiding (BOL, beroeps opleidende leerweg), waarbij stageperioden van 

tien weken per schooljaar verplicht zijn.  

In Duitsland zijn stages in andere bedrijven (bijvoorbeeld in het buitenland) niet voorzien 

en worden daarom slechts door enkele bedrijven aangeboden. Om dit te compenseren 

hebben we contact opgenomen met de GBS Nordhorn om een uitwisseling met de zgn. 

Berufsfachschule (= 1e leerjaar) mogelijk te maken. Deze uitwisseling wordt ook na afloop 

van het project voortgezet. 

 

3.7.5 Taalniveau van Nederlandse studenten, beter op MBO-niveau 4 samenwerken 

Vanwege de ontoereikende taalkennis voor Duits van Nederlandse mbo-studenten op ni-

veau 2 en deels ook op niveau 3, zoals hierboven vermeld, is het raadzaam om vooral 

studenten op mbo-niveau 4 te betrekken in uitwissel-trajecten. Deze groep jongeren is 

meer geneigd om te worden gemobiliseerd en staat open voor uitwisselingen in het alge-

meen. 

 

3.7.6 Conjuncturele invloeden 

Het idee voor de projectaanvraag ontstond in een tijd dat er een economische crisissituatie 

was in de grensregio van Nederland: veel bedrijven waren niet meer in staat om na afloop 

van verschillende subsidietrajecten (EFRO, ESF en andere) de in het oosten van Neder-

land aanwezige banen tegen wereldmarktprijzen in stand te houden. Als gevolg daarvan 

werden filialen gesloten en werknemers ontslagen. Aan de andere kant van de grens was 

er sprake van een hoogconjunctuur en de bedrijven waren op zoek naar andere bronnen 

om de arbeidscapaciteit veilig te stellen. 

Echter, in de loop van het project is de Nederlandse economie ook in het oosten weer 

zichtbaar aangesterkt en waren er weer goede tot zeer goede kansen voor werkloze bur-

gers. Het vinden van een baan aan de andere kant van de grens was geen alternatief 

meer. 
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De kans op het vinden van een opleidingsplaats in Nederland zelf is ook verbeterd voor 

stagiairs. Er waren vooral veranderingen in de vier beroepen die in het project werden 

onderzocht: aan de ene kant konden schoolverlaters nu weer een plaats in het BBL-sys-

teem verwerven en aan de andere kant streefden velen er ook naar om terug te keren naar 

opleidingen die tijdens de crisis niet werden aangeboden. Het effect was dat de vier be-

roepen in het project tot de netto verliezers behoorden ("Techniek is niet sexy"). 

 

 

 

 
Afb. 23 De protagonisten van het project „Dubbele kwalificering=dubbele kan-

sen“ danken al de supporters, geïnteresseerden en vrienden  
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