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Wat is dat en waar wordt u opgeleid?  
Bekwame vaklui hebben goede perspectieven op werk. 
Meer dan 60 procent van de beroepsbevolking in Duitsland 
zijn vaklui met een voltooide beroepsopleiding. De duale 
opleiding in Duitsland is ook internationaal erkend.

Na de schooltijd kunnen alle geïnteresseerden een duale 
beroepsopleiding volgen. Dat is een combinatie van een 
praktische beroepsopleiding in een bedrijf en een theoreti-
sche opleiding in een beroepsschool. De leerlingen werken 
normaal gezien drie tot vier dagen in een bedrijf om de 
praktische kant van het beroep in kwestie te leren kennen. 
Op de andere dagen gaan ze naar de beroepsschool waar 
ze naast de algemene schoolvakken de nodige vaktheorie 
leren voor het beroep waarin ze worden opgeleid.

Een duale opleiding duurt afhankelijk van het beroep twee 
tot drieënhalf jaar. Ze wordt afgesloten met een groot, 
afsluitend examen. 

Voor sommige beroepen is een tweejarige opleiding vereist. 
Daarna kan u zich verder bekwamen. Personen met familiale 
verplichtingen kunnen ook een deeltijdse beroepsopleiding 
volgen.

Afhankelijk van de branche stellen bedrijven speciale eisen 
of vragen ze bepaalde diploma’s. Bij sommige beroepen kan 
u tijdens de opleiding ook een stage lopen in het buiten-
land. 

Veelzijdigheid 
Voor 350 beroepen in 18 beroepscategorieën hebt u een 
duale opleiding nodig om in Duitsland te kunnen werken. 
De keuze is groot, elk jaar komen er nieuwe beroepen bij!  

Duale beroepsopleiding: Goede perspectieven!

Van bouwafwerking, hoogte- en funderingswerken over 
beurs- en evenementenbeheer,  medische en revalidatie-
techniek, druk en media, fijne mechanica  en constructie van 
werktuigen, dienstensector of gastronomie en overheden, 
alles is inbegrepen. 

Gedetailleerde informaties over alle opleidingsberoepen 
vindt u hier: www.planet-beruf.de

Goede verloning 
Tijdens de opleiding verdient u regelmatig geld. De oplei-
dingsvergoeding bedraagt afhankelijk van het opleidings-
beroep in Noordrijn-Westfalen tussen 400 en 700 € in het 
eerste leerjaar. Onder bepaalde omstandigheden kunnen 
leerlingen extra financiële steun van het Duitse Agentschap 
voor werk krijgen: die betaalt de zogenaamde “Berufsausbil-
dungshilfe” (BAB). Gedetailleerde informatie over de oplei-
dingsvergoeding vindt u hier: www.tarifregister.nrw.de  

Goede arbeidsvoorwaarden 
Geregelde arbeidsduur, een compensatie voor overuren 
en regelmatige pauzes, voldoende vakantie en stipte be-
talingen van het loon: dat geldt ook voor leerlingen!  Voor 
minderjarige leerlingen is bovendien de Duitse wet op de 
bescherming van jeugdarbeid van toepassing en ook alle 
meerderjarige leerlingen worden zeer goed beschermd! 

Daarenboven wordt ook de inhoud van de opleiding voor 
elk beroep vastgesteld in een zogenaamd kaderplan voor de 
opleiding. Zo leert u in elke opleiding precies datgene wat 
belangrijk is voor de opleiding. De kamers en de vakbonden 
in de Deutsche Gewerkschaftbund (DGB) helpen leerlingen 
bij het oplossen van problemen tijdens de opleiding! 



Meer info op: 
•	nrw-jugend.dgb.de/themen/ausbildung/ 

deine-rechte-in-der-ausbildung

•	www.hwk-aachen.de

•	www.ihk-aachen.de	

Perspectieven 
Jongeren bouwen met de bedrijfsopleiding een goede 
fundering voor instap en carrière in het bedrijfsleven en 
kunnen bv. al tijdens de opleiding bijkomende kwalifica-
ties, bv. een hoger diploma halen. Op die manier wordt u 
toegelaten tot een studierichting aan een Fachhochschu-
le nadat u de opleiding beëindigd hebt. Daarenboven 
zijn er meerde mogelijkheden om zich na de opleiding 
in bepaalde beroepen verder te laten opleiden tot Fach-
kauffrau of -kaufmann, Fachwirt/in, Fachmeister/in of 
Betriebswirt/in. U kan ook een geschiktheidsexamen voor 
opleiding afleggen als u interesse hebt om zelf opleider 
te worden. 

Ook voor een universiteitsopleiding is de duale opleiding 
nuttig. Praktische ervaring hebben gewoonlijk een posi-
tief effect op de aanvraag van de studieplaats en kunnen 
in combinatie met beroepservaring het middelbare diplo-
ma vervangen en maken latere studies mogelijk. 

Om te gaan studeren zonder middelbaar diploma vindt u 
hier meer informatie: 
www.wissenschaft.nrw.de/studium/ 
bewerben/studieren-ohne-abitur/

Over de duale studie:  
www.wegweiser-duales-studium.de/nrw/

meer informatie

De weg naar de duale opleiding 
Informatie over vrije opleidingsplaatsen vindt u online in 
alle leerplaatsbeurzen in onze regio. De termijnen voor 
sollicitatie kunnen sterk verschillen. Sommige bedrijven 
kiezen hun nieuwe leerlingen al een jaar voor het begin 
van de opleiding. 

Op de volgende websites vindt u bv. leerplaatsbeurzen, 
leerplaatsoverzichten en contactgegevens van contact-
personen: 

•	www.jobboerse.arbeitsagentur.de

•	www.ihk-lehrstellenboerse.de

•	www.ihk-aachen.de	

•	www.hwk-aachen.de	

•	www.handwerk.de 

Tips voor juiste sollicitatie en de mogelijkheid  
tot een sollicitatiecheck vindt u onder andere hier: 
http://nrw-jugend.dgb.de/themen/schule/ 
bewerbungscheck

Informatie over de beroepscolleges (beroepsscholen) in 
de stedelijke regio Aken vindt u hier:
www.berufskolleg-aachen.de Hebt u vragen? 

StädteRegion Aachen
A 43 Bildungsbüro
Ada-Sophia Luthe
Tel.: 0241/5198-4306
kommunalekoordinierung@staedteregion-aachen.de

www.staedteregion-aachen.de/bildungsbuero

Damit Zukunft passiert. 
www.staedteregion-aachen.de

Geen diploma zonder voortzetting 
Overgang school-beroep in NRW 

In de overheidsplannen „Kein Abschluss ohne 
Anschluss – Übergang Schule-Beruf in NRW“ staat 
de doelstelling centraal om alle schoolverlaters een 
beroepsgeoriënteerd voortzettingsperspectief te bie-
den. Een systematische overgang van de school naar 
opleiding of studie moet vanaf het 8e jaar volledig 
gestandaardiseerd zijn. 

De stedelijke regio Aken heeft daarbij de taak de coör-
dinatie van de nodige afspraken tussen de actoren van 
de beroeps- en studieoriëntering op regionaal niveau 
op regionaal niveau op zich te nemen. Ze stroomlijnt 
de communicatie tussen de begeleidende partners, 
beheert de zaken van de bijraad School-Beroep-Studie, 
van de stuurgroep en de drievakwerkgroepen, brengt 
de actoren rond de tafel en bevordert op die manier de 
samenwerking. 


