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Opleiding tot een eerbaar beroep in Duitsland  - Hinaus in die Ferne 
 

Enkele dagen na de ontmoeting  
tussen Angela Merkel en Ivanka 
Trump meldde de Rheinische Post, 
dat de dochter van de Amerikaanse 
president voornemens is op 
uitnodiging van  
´Mutti´ Merkel naar Duitsland  te 
komen om daar kennis te nemen 
van de traditionele Duitse duale 
beroepsopleiding. 
 
Hoewel Duitsland bij het 3-jaarlijkse 

internationale schoolprestatieonderzoek PISA (Programme for International Student Assessment) van 
de OESO maar matig scoort, zijn de Duitsers er zelf van overtuigd, dat zij in ieder geval wel het beste 
beroepsopleidingsmodel ter wereld hebben. Terwijl wij in het MBO behoorlijk zitten te tobben met 
sommetjes en de spelling van de Nederlandse taal hebben we toch nog een goede tiende plaats in 
het internationale PISA-veld veroverd. Duitsland, het Europese gidsland – als het om politiek en de 
economie gaat - moet zich tevreden stellen met een toch wat schamele 20e plaats, maar wat nog 

verontrustender is, er is helemaal 
geen PISA voor het beroeps-
onderwijs. In Duitsland ontbreken 
standaards voor kwaliteitsborging in 
het beroepsonderwijs vrijwel 
volledig, terwijl wij in Nederland 
nog een robuust toezichtkader 
hebben. 
 
In de jaren 90 was ons ministerie 
van onderwijs ook al gecharmeerd 
van het Duitse duale beroeps-
opleidingsmodel, dat zijn wortels in 
de middeleeuwen heeft net zoals de 

terreur van de Duitse schoorsteenvegers, maar daarover een andere keer. Onze mbo-instellingen 
dienden meer maatwerk te leveren aan het bedrijfsleven. Beroepsopleiding moest bij voorkeur zo 
veel mogelijk op de werkvloer plaats vinden. Het 17e eeuwse credo de cost gaet voor de baet uyt 
bleek echter al lang geen opgeld meer te doen bij de Nederlandse ondernemers, die wel graag mee 
wilden beslissen over leerplannen, maar die bepaald niet gretig waren, om te investeren in 
deugdelijk beroepsonderwijs zoals in Duitsland, waar met name grote bedrijven eer scheppen in het 
creëren van optimale opleidingscondities op de werkvloer. Daar het Nederlandse bedrijfsleven de 
hand op de knip hield, zijn wij in Nederland uiteindelijke uitgekomen op twee min of meer 
gelijkwaardige leerwegen, met een accent op het binnenschoolse opleidingstraject in combinatie met 
langere stages. Daarmee is ons opleidingsmodel duidelijk minder conjunctuurafhankelijk dan het 
Duitse. Een zwakke conjunctuur leidt in Duitsland tot een tekort aan leerarbeidsplaatsen. In 
Nederland kun je je doorgaans onafhankelijk van de vraag op de arbeidsmarkt ongehinderd voor een 
breed spectrum aan BOL-opleidingen inschrijven. Of we daar trots op moeten zijn? Van de 
aanvankelijk beoogde afstemming op de vraag van het regionale bedrijfsleven is de laatste 25 jaar 
sinds de invoering van de WEB niet veel terecht gekomen, maar daar staat tegenover, dat wij een 
opmerkelijk lage jeugdwerkloosheid hadden t.o.v. andere Europese staten.  
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Status beroepsopleiding in Nederland en Duitsland    
 
In Nederland heeft een vakopleiding steeds minder status. Veel vmbo-ers halen liever een havo-
diploma. De minister probeert nu o.m. met een excellentieprogramma en een meester-gezel-formule 
meer status aan het mbo te verlenen. In Duitsland behoort een afgesloten beroepsopleiding 
traditioneel min of meer tot de opvoeding. Jaarlijks start meer dan de helft van de daarvoor rijpe 

jaargang met een beroepsopleiding. De tendens is overigens de laatste 
jaren dalend. Zonder gecertificeerde beroepskwalificatie ben je in 
Duitsland ungelernt en kom je niet in aanmerking voor het cao-tarief. Toen 
de jeugdwerkloosheid omstreeks de eeuwwisseling in Duitsland relatief 
hoog was, beschikte één op de vier werklozen niet over een afgesloten 
beroepsopleiding.  
 
Tot voor kort heerste vooral het idee, dat je eerder toegang hebt tot de 
arbeidsmarkt met een beroepskwalificatie, dan met een academische titel. 

Het is dan ook bepaald geen uitzondering, dat jongeren met een gymnasiumdiploma op zak eerst een 
beroepsopleiding doorlopen. Dat kan bijvoorbeeld een opleiding tot verkoopmedewerker zijn. Wij 
kunnen ons een VWO-er in een niveau 2-klas niet voorstellen, in Duitsland is dat bepaald geen 
uitzondering,  Niet minder dan een derde van de sollicitanten voor een beroepsopleiding in Duitsland 
heeft al een doorstroomkwalificatie naar het hoger onderwijs (bij de meisjes zelfs de helft en bij de 
opleiding tot Industriekaufmann heeft zelfs 63% al een doorstroomkwalificatie naar het hbo) en 
steeds meer leerbedrijven stellen dat ook als voorwaarde (banken voorop), hoewel er formeel geen 
vooropleiding nodig is, om tot een beroepsopleiding te worden toegelaten. Er is daardoor duidelijk 
sprake van een verdringingseffect. In geval van een numerus clausus in het hoger onderwijs levert 
een afgesloten beroepsopleiding voordeel op en ook practica bij diverse academische studies kunnen 
ermee worden bekort. Door deze ontwikkelingen is de Duitse markt voor leerarbeidsplaatsen in 
onbalans. Terwijl lang niet alle leerarbeidsplaatsen gevuld zijn, vinden relatief laag geschoolden 
steeds moeilijker een plek.  
 
Gisteren las ik in de NRZ: Junge Leute wollen lieber studieren -  gleichzeitig fehlen dramatisch viele 
Lehrstellen. Vanuit het bedrijfsleven weerklinkt het verwijt, dat de overheid vooral geld pompt in 
hoger onderwijs, terwijl de Berufskollegs (Duitse mbo-instellingen) worden verwaarloosd. Er is 
inderdaad een opmerkelijk verschil tussen de huisvesting en het voorzieningenniveau van 
Nederlandse roc´s  en dat van het gemiddelde Berufskolleg. Dat heeft o.m. te maken met het 
financieringsmodel voor het beroepsonderwijs in Duitsland. Beroepsopleidingsinstellingen zijn daar 
niet autonoom, zoals in Nederland. De docenten zijn als ambtenaar of als medewerker in loondienst 
bij de deelstaat aangesteld, de onderwijspanden zijn meestal eigendom van doorgaans armlastige 
gemeenten. De stedelijke financiering is in Duitsland namelijk voor een belangrijk deel afhankelijk 
van inkomsten uit de lokale Gewerbesteuer (minstens 7%), een stedelijke belasting voor 
ondernemingen, die wij in Nederland niet kennen. Is er weinig bedrijvigheid in de stad – zoals in het 
Ruhrgebied, waar de mijnbouw en de metaalindustrie grotendeels zijn verdwenen -  dan zijn er ook 

weinig middelen beschikbaar, om in 
onderwijs te investeren.  
 
Veel Berufskollegs verkeren daarom 
in deplorabele staat en hebben een 
zorgelijke ICT-infrastructuur: geen 
Wifi-netwerk, verouderde pc´s, en 
gedateerde programmatuur. Verder 
beschikken de instellingen niet of 
nauwelijks over adequaat 
toegeruste praktijkruimten, ook al 
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omdat de praktijktraining in Duitsland voornamelijk in de leerbedrijven plaats vindt. Het is docenten 
daar niet toegestaan de sociale media in te zetten in hun onderwijs. Het is in dit verband een teken 
aan de wand, dat het netwerkbeheer in de meeste Berufskollegs nog in handen is van welwillende 
gedeeltelijk daarvoor vrijgestelde docenten met meer dan gemiddelde belangstelling voor 
informatie- en communicatietechniek.   
 
De duale Ausbildung, lang het paradepaardje van de Duitse werkgevers, verkommert steeds verder. 
In de Welt  lees ik daarover: 
 
 Es fehlt nicht zuletzt am Geld. „Viel zu oft wird die Berufsschule als Stiefkind der 
 Schulpolitik behandelt“, klagt Arbeitgeberpräsident Ingo Kramer. Da hapere es nicht selten 
 schon an der modernen und bedarfsgerechten Ausstattung, heißt es bei der 
 Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA). 
  

Auch für den Präsidenten des Deutschen Industrie- und Handelskammertages, Eric 
 Schweitzer, sind in Zeiten der Digitalisierung Investitionen in Technik und Werkstätten 
 dringend erforderlich. „Wir müssen die Berufsschulen zukunftsfest machen.“ Dazu 
 allerdings braucht es auch die richtigen Lehrer. Vor allem in den technischen und  
 naturwissenschaftlichen Fächern sind die schwer zu bekommen. …. 
 Entspannung ist nicht in Sicht. Denn die Politik lockt in ohnehin geburtenschwachen 
 Jahrgängen immer mehr junge Leute an die Hochschulen. Im Schuljahr 2013/14 war die 
 Zahl der Studienanfänger erstmals höher als die Zahl der Anfänger in der dualen 
 Ausbildung. Da wundert es nicht, dass Unternehmen über das sinkende Niveau ihrer 
 Bewerber klagen und immer mehr sich ganz aus der Ausbildung zurückziehen. Nur noch gut 
 jeder fünfte Betrieb bildet überhaupt Lehrlinge aus. Mitte der 90er-Jahre war es noch jeder 
 vierte Betrieb… 
  

Noch freilich fehlt der große Wurf. Standards variieren von Schule zu Schule, von 
 Bundesland zu Bundesland, von Beruf zu Beruf. Was die Azubis in ihren Betrieben lernen 
 sollen, legt der Bund durch grobe Leitplanken in der Ausbildungsordnung fest. Den 
 sogenannten „Rahmenlehrplan“ für die Berufsschule bestimmt die Kultusministerkonferenz 
 der Länder. Valide Vergleichsstudien zur Qualität einzelner Berufsschulen gibt es nicht – 
 zum Leidwesen der Unternehmen. „Über Ländergrenzen hinweg brauchen wir 
 Qualitätsstandards, um gleiche Rahmenbedingungen für die Auszubildenden zu schaffen“, 
 appelliert der Präsident des Zentralverbandes des deutschen Handwerks (ZDH), Hans Peter 
 Wollseifer. 
  

Ein unabhängiges Institut mit einer Art Berufsschul-Pisa zu beauftragen, darauf konnten 
 sich die Länder bisher jedoch nicht einigen. Zu groß ist wohl die Furcht, Mängel vor der 
 eigenen Haustür aufzudecken. Schulträger sind in der Regel die Städte und Kommunen… 
  

Unternehmen wie Siemens bilden selbst aus 
Wie weit der Graben zwischen den Berufsschulen auseinanderklafft, zeigt ein Besuch im 
 alten Siemenswerk im Berliner Norden. Ende der 20er-Jahre des vergangenen Jahrhunderts 
 gingen in Europas erstem Fabrikhochhaus Schaltanlagen vom Band. Heute absolvieren  mehr 
als 1350 Azubis bei der Siemens Professional Education Berlin ihre Ausbildung.  Angehende 
Elektriker für Industrietechnik, Mechatroniker oder Dreher experimentieren an  modernsten 
Anlagen. Gleich neben den Werkstätten liegen die Klassenräume. Praktische und theoretische 
Inhalte sind genau aufeinander abgestimmt. 

http://www.welt.de/themen/siemens/
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De modernste techniek: Leerlingen bij Siemens 

 
In einer Werkhalle schrauben junge Männer in Latzhosen an großen Maschinen herum, die 
 Zahnräder sortieren sollen. Planung, Kostenkalkulation, Bestelllisten für die Einzelteile – 
 alle drei Monate steht so ein Projekt auf dem Lehrplan. „Das schult die Eigenverantwortung 
 und die Kommunikation im Team“, sagt Norbert Giesen. Er ist studierter Ingenieur und  wurde 
Berufsschullehrer auf dem zweiten Bildungsweg. Über 20 Jahre hat er bei Siemens 
 unterrichtet, leitet heute das Marketing für die Ausbildung… 
Billig ist das nicht. 100.000 Euro lässt sich Siemens im Durchschnitt die Ausbildung eines 
 technischen Lehrlings kosten. Meister und Lehrer haben ihre Schützlinge genau im Blick 
 und tauschen sich regelmäßig aus. Bei Problemen bieten sie Nachhilfe und Lebensberatung 
 an. Entsprechend niedrig liegt die Abbrecher- und Durchfallquote: unter zwei Prozent. An 
 manchen staatlichen Schulen dagegen schaffen es über 30 Prozent der Auszubildenden  nicht 
bis zum Abschluss…  

(Bron: Die Mär von der exzellenten deutschen Ausbildung, Welt 27.02.2015) 

 
Het zou ondanks dit kritische geluid m.b.t. het fenomeen Berufsschule een zegen zijn, als leerlingen, 
die in Duitsland in eerste instantie buiten de boot vallen voor een reguliere leerarbeidsplaats, zich via 
een alternatief opleidingstraject in een goed geoutilleerde school alsnog adequaat voor de 
arbeidsmarkt zouden kunnen kwalificeren, zoals dat in Nederland via de zgn. beroepsopleidende 
leerweg mogelijk is, maar dat wordt in Duitsland min of meer gesaboteerd door het bedrijfsleven, dat 
daarin samenspant met de certificerende kamers. Daarom kan In Duitsland slechts 1 op de 6 
beroepskwalificaties buiten de duale leerweg om in schoolverband worden behaald. Het betreft 
vooral beroepen op het gebied van gezondheid en welzijn. In het algemeen geldt echter: Wie zijn 
kwalificatie niet via de duale leerweg heeft verworven, wordt op de arbeidsmarkt niet als 
gekwalificeerd erkend, al helemaal niet, als de vervangende opleiding in een andere deelstaat of -
´erger nog´ - in het buitenland heeft plaats gevonden. Het gevolg is, dat schoolinterne 
beroepsgeoriënteerde opleidingen, zoals bijvoorbeeld de höhere Handelsschule  of de höhere 
Berufsfachschule (für) Technik, feitelijk een soort wachtkamers zijn voor leerlingen met een relatief 
lage vooropleiding, die daardoor geen leerarbeidsplaats hebben kunnen bemachtigen ten gevolge 
van het verdringingseffect. Komt er later in het schooljaar alsnog een leerarbeidsplaats vrij, dan 
wordt de surrogaat-beroepsopleiding op school ingeruild voor een duaal bedrijfsgebonden traject, 
terwijl de minder getalenteerden en minder gemotiveerden in de höhere Berufsfachschule blijven 
hangen.  
 
Er bestaan in Duitsland wel particuliere instellingen, die meestal door het arbeidsbureau betaalde 
uitvallers opvangen in een duur betaald instaptraject, om na het doorlopen daarvan eerder in 
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aanmerking te komen voor een reguliere leerarbeidsplaats. Dit soort instellingen wordt meestal 
aangeduid als Bildungswerk. De overgang vanuit de beschermde omgeving van het Bildungswerk 
naar een reguliere duale opleiding verloopt echter lang niet altijd optimaal. De betrokken leerlingen 
zijn al gestigmatiseerd door hun toeleidingstraject, nog voordat ze zijn gestart met hun duale 
opleiding bij een leerbedrijf.  Als alternatief worden nu door het arbeidsbureau coaches ingezet, om 
leerbedrijven er toe te bewegen ook ´kneusjes´ een kans te geven. De firma ABC GmbH Professionelle 
Softwarelösungen in Emmerich heeft zeer hoopgevende resultaten bereikt met langere stages 
voorafgaand aan een formeel opleidingstraject. Schoolresultaten spelen daarbij geen rol. In dat 
opzicht worden de beste kandidaten sowieso door grotere bedrijven weg gevangen. De firma ABC is 
vooral op zoek naar ICT-nerds. Als ze gemotiveerd zijn en in het team passen krijgen ze een eerlijke 
kans in het bedrijf. De helft van de medewerkers bij ABC is gestart via zo´n stage. 
 
Stages 
 
Stages hebben in Duitsland een andere functie dan de kwalificerende stages in het MBO. De hoogste 
klassen van de Hauptschule en de Realschule hebben een oriënterende snuffelstage van een week, 
als voorbereiding op de keuze van een duale opleiding. Voorafgaand aan het behalen van het zgn. 
Fachabitur (doorstroomkwalificatie voor het hbo) in de höhere Berufsfachschule moet de kandidaat 
een Betriebspraktikum van 3 weken voltooid hebben. Vaak vinden deze korte niet kwalificerende 
snuffelstages in de paasvakantie van 2 weken plaats. Het komt ook voor dat zo´n stage tot 6 weken 
wordt opgerekt, om een verblijf in het buitenland mogelijk te maken. Buitenlandse stages in het 
duale traject zijn vrijwel uitgesloten. Als ze plaats vinden is de duur doorgaans niet langer dan twee 
weken. De Azubis worden hiervoor gewoon niet vrijgesteld door hun leermeesters.  
  
De ständige Kultusministerkonferenz (KMK) 
 

De bondsrepubliek heeft een 
federale structuur. De 
consequentie daarvan is, dat 
onderwijs in principe op 
deelstaatniveau wordt 
geregeld. Alleen het duale 
beroepsonderwijs vormt 
daarop een uitzondering. De 
raamleerplannen moeten door 
het volledige college van 
ministers van onderwijs van 
alle 16 deelstaten bij volledige 
consensus gedragen worden en 
moeten ook nog met de zegen 

van de sociale partners besprenkeld worden. De slepende besluitvorming in de 
Kultusministerkonferenz (KMK), die hieruit voortvloeit draagt bepaald niet bij tot het innovatieve 
gehalte van het veel geprezen duale beroepsonderwijs in Duitsland. Dat geldt in mindere mate voor 
de situatie in de bedrijven als voor de actualiteit van het onderwijsprogramma in de theoretisch 
component van de Berufsschulen, waar ook nog Sport en Religion op het programma staan. Het is 
begrijpelijk, dat ondernemingen er niet altijd enthousiast over geraken als zij hun Azubis af moeten 
staan aan de Berufsschule, waar ze dan onledig worden gehouden met Sport en Religion. Het imago 
van de Berufsschule wordt er al niet beter op, als blijkt, dat er tijdens de Sport-lessen geen balspelen 
mogen worden gedaan, om te voorkomen dat de gymzaal schade oploopt en dat het de Azubi niet 
vrij staat zelf te kiezen voor de pastoor, de dominee of de imam tijdens de godsdienstlessen, omdat 
dat vanuit de geregistreerde religieuze identiteit is voorgeprogrammeerd. Engels is daarentegen 
merkwaardig genoeg pas sinds 2017 een verplicht onderdeel van de theoretische opleiding in de 
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Berufsschule. Het zou mij niet verbazen, als daarover in de Kultusministerkonferenz twintig jaar 
gesteggeld is. 
 
Populaire opleidingsberoepen in Duitsland 
 
Opleidingen voor de detailhandel en voor beroepen in de automobielindustrie scoren goed in 
Duitsland. Meisjes hebben vooral belangstelling voor verkoopfuncties en opleidingen tot medisch- en 
tandartsassistente. Het voordeel van een opleiding tot verkoper in de detailhandel is, dat deze 
slechts 2 jaar duurt en er is meestal wel een leerbedrijf te vinden in de buurt van de woonplaats. Een 
standaardopleiding tot secretaresse bestaat in Duitsland eigenlijk niet, althans er is geen 
raamleerplan voor ontwikkeld. Er bestaat wel een schoolgebonden opleiding tot Fremdsprachen-
assistent/in en een opleiding tot Kauffrau Büromanagement. De 1e opleiding is sterker op vreemde 
talen georiënteerd dan de Nederlandse secretariële opleiding en de 2e genoemde opleiding is sterker 
financieel-administratief van aard. Een specifieke opleiding tot marketingmedewerker, of tot 
accountmanager bestaat in Duitsland evenmin. Dat zijn specialisaties, die eerder in 
bijscholingscursussen worden aangeboden. 
 

 
.

 
     Bron: Infografik Die Welt 
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Daarentegen loopt de belangstelling voor diverse andere, voor een deel ambachtelijke beroepen 
zorgwekkend terug. In Nederland doet zich een vergelijkbaar fenomeen voor. Voor een deel valt dat 
te verklaren door een sterke instroom van leerlingen met een migratie-achtergrond. Deze categorie 
leerlingen lijkt een voorkeur te hebben voor commerciële beroepen. Op dit moment is er door de 
eenzijdige voorkeur vooral een groot tekort aan leerarbeidsplaatsen voor commerciële beroepen, 
terwijl er weinig belangstelling is voor leerarbeidsplaatsen in de bouw en in de machinebouw. Ook 
voor de opleidingen tot technicus mechatronica systemen en medisch assistente overtreft de vraag 
het aanbod aan leerarbeidsplaatsen veruit.  
 
(L)Eerbare beroepen 
 
De traditioneel opmerkelijk hoge maatschappelijke waardering met name van het ambacht hield in 
Duitsland onverkort stand tot aan de industrialisering in de 19e eeuw. De zgn. Gewerbefreiheit, de 
vrije beroepskeuze en de vrije vestiging werden in Duitsland pas in 1871 definitief bij de wet 
geregeld. De meester-ambachtslieden hadden zich voordien in gilden verenigd, die in Duitsland als 
Zünfte werden aangeduid. Dat woord is verwant met het werkwoord sich ziemen en de Nederlandse 
woorden temmen en betamelijk: Je gedragen, zoals het hoort. Om in aanmerking te komen voor een 
opleiding onder de supervisie van een Zunftmeister moest je van eerbare geboorte zijn, d.w.z. je 
voorvaderen moesten een eerbaar, respectabel beroep uitgeoefend hebben. Nogal wat beroepen 
voldeden niet aan dat predicaat. Zo kwamen zoons van kolenbranders, molenaars, herders, 
leerlooiers, barbiers en chirurgijnen, speellieden, ketellappers en marskramers niet in aanmerking 
voor een opleiding tot een eerbaar beroep. De beul en de vilder hadden de laagste maatschappelijke 
status en mochten zich zelfs niet binnen de stadspoorten vestigen.  
 

       
       vilder        dakdekkersgezel 
 
Vast onderdeel van het uniform van Duitse ambachtsgezellen is de stropdas, die de eerbaarheid van 
het beroep representeert. In Nederland zou een dakdekker met een stropdas opzien baren, in 
Duitsland is daar niets ongewoons aan. 
 
Nadat in Duitsland de Gewerbefreiheit, het uitoefenen van een ambachtelijk beroep zonder 
gildedwang,  vanaf 1871 definitief wettelijk werd verankerd in de Bismarksche Reichsverfassung, 
vielen de gilden uiteen, maar desondanks was het bezit van een zgn. Meisterbrief  nog steeds 
voorwaarde om een ambacht zelfstandig te mogen uitoefenen. Enerzijds is dat een waarborg voor 
kwaliteit, anderzijds worden daardoor gekwalificeerde gezellen en niet gediplomeerden 
buitengesloten van de zelfstandige uitoefening van een ambachtsberoep. 
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Naast het woord Zunft bestaat in het Duits ook de aanduiding Gilde, maar die was eerder 
gereserveerd voor kooplieden. De voormalige gilden zijn nu omgevormd tot een soort 
brancheverenigingen, die als Innung worden aangeduid.  
 
De Duitse leerling – What´s in a name? 
 

De traditionale aanduiding voor een jongeman in een beroepsopleiding is in het 
Duits Lehrling. In tegenstelling tot het Nederlands kent het Duits hierop geen 
vrouwelijke variant. Dat was ook niet nodig, want als vrouw werd je in Duitsland 
tot in de 20e eeuw niet tot een leerberoep toegelaten, overigens evenmin tot de 
universiteit. Met de emancipatiebeweging kwam daarin eind jaren 60 verandering. 
In 1971 werd daarom de aanduiding Lehrling in de Bondsrepubliek formeel 

vervangen door het geslachtsonafhankelijke adjectief Auszubildende(r). Hoewel mannen en vrouwen 
in de DDR formeel gelijk gesteld waren, bleef daar de aanduiding tot aan de Wende gewoon Lehrling. 
In Zuid-Duitsland zijn ook de termen Lehrbub en Lehrmädchen niet ongebruikelijk en zo nu en dan 
kom je nog de oude, wat minder vlijende aanduidingen Stift of Lehrpieps tegen. Het is niet helemaal 
duidelijk waar het woord Stift vandaan komt. In de houtverwerking is een stift een spijker zonder 
kop. Mogelijk werd de beginnende leerling daarmee in zijn nog onbeholpen gedrag geassocieerd. In 
de omgangstaal is de lastige als adjectief verbogen benaming Auszubildende(r) gereduceerd tot 
Azubi, uiteraard met een vrouwelijke variant: Azubine, want in het kader van de 
geschlechtergerechte Sprache is het sinds 1993 in de deelstaat Nordrhein-Westfalen zelfs wettelijk 
voorgeschreven binnen schoolverband het generische Maskulinum te vermijden.  
 
Dat geldt overigens niet voor elke deelstaat, om het niet onnodig simpel te maken. Daar houden 
Duitsers niet van. Regelingen moeten complex zijn, dan is er over nagedacht. Op de prangende vraag, 
hoe dit soort persoonsaanduidingen geschlechtsgerecht genoteerd kunnen worden, moeten heel wat 
Duitse ´wetenschappenden´ gepromoveerd zijn. Met vereende krachten hebben ze de Duitse 
orthografie in hun gender-ijver met maar liefst 7 verschillende schrijfwijzen weten te verrijken: 

Splitting ein Schüler oder eine Schülerin 

Schuine streep ein/-e Schüler/-in 

Haakjes ein(e) Schüler oder Schülerin 

Gendergap ein_e Schüler_in      

Gendersternchen eine⃰ Schüler oder Schülerin 

Binnenmajuskel einE Schüler oder Schulerin 

Binnen-I  einE SchülerIn 

Niemand kan beweren, dat onze Oosterburen dat niet goed hebben geregeld. Het merendeel van de 
Duitse bevolking conformeert zich er deemoedig aan, hoewel de geslechtsgerechte benadering niet 
bepaald tot de leesbaarheid van Duitse teksten bijdraagt. De verdenking is niet geheel onterecht, dat 
het slechts een vernislaagje is, een alibi om het gebrek aan emancipatiegezindheid te verdoezelen. 
Als ik hier op het dorpskerkhof grafstenen waarneem met teksten als: Hier ruht Familie Heinrich 
Derksen, dan kan hier nog wat ontwikkelingswerk worden verricht.  
 
Duitsers lijken een onuitroeibare neiging tot fanatisme te hebben, waardoor dingen kunnen 
doorslaan. Dat begint met de afvalscheiding in 7 verschillende containers en dat eindigt met de 
geschlechtsgerechte wartaal. Ook wij hebben in Nederland eind jaren 60 een emancipatiebeweging 
doorgemaakt, maar Duitsland kende dat fenomeen in het kwadraat, aangevoerd door de publiciste 
Alice Schwarzer met haar tijdschrift Emma. In dit klimaat ontstond het beladen Duitse woord 
Emanze, meestal met een negatieve connotatie. Het is tekenend, dat er geen Nederlandse vertaling 
voor bestaat, zelfs geen Engelse. 
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Heeft de leerling zijn opleiding afgesloten dan heeft hij de volgende kwalificatie verworven: 

 In een ambachtelijk beroep:   Geselle 

 In de industrie     Facharbeiter  

 In handel en dienstverlenig:  Fachangestellter (verouderd ook Gehilfe) 
 
Oorspronkelijk was het een voorrecht om als leerling in het gezin van de Meister te worden 
opgenomen. Er moest wel leergeld voor deze gunst afgedragen worden. Beschikten de ouders van de 
leerling daar niet over, dan werd de leertijd van 3 tot 5 jaar een paar jaar verlengd. De leerling had 
als tegenprestatie recht op Unterhalt (kost en logies), Obsorge (d.w.z zorg voor gezondheid en 
welzijn) en Vormundschaft, de voogdij in plaats van de ouders. De leerling moest ten overstaan van 
de Meister de gelofte van gehoorzaamheid afleggen en het stond de leermeester vrij de leerling 
lijflijk te straffen, als hij daar reden toe meende te hebben. 
 
De Lehre (basisberoepsopleiding) 
 
Een beroepsopleiding of Lehre duurt tegenwoordig in Duitsland 2 tot 3,5 jaar op basis van een 
Ausbildungsvertrag, een opleidingsovereenkomst. Dat is dus anders geregeld dan in Nederland, waar 
in het bbl-traject alleen een opleidingsovereenkomst kan worden afgesloten, als er sprake is van een 
onderliggende arbeidsovereenkomst op basis van minimum(jeugd)loon. In Duitsland ontvangt de 
Azubi een opleidingsvergoeding die meestal ver onder het minimumloon ligt, dat daar trouwens pas 
in 2015 werd ingevoerd. Gemiddeld bedraagt de vergoeding ongeveer een derde van het 
aanvangssalaris van een gekwalificeerde medewerker in het betreffende beroep. In de metaalsector 
wordt nog het beste betaald, maar daar staat tegenover, dat een Azubi naast de in de cao 
vastgelegde vergoeding in aanmerking komt voor kinderbijslag, die in Duitsland aanmerkelijk hoger is 

dan in Nederland. 
In het duale traject gaan de 
leerlingen verplicht minimaal 12 uur 
per week naar de Berufsschule, die 
deel uitmaakt van zgn. 
Berufskollegs. Dat is een 
verzamelbegrip voor een 
combinatie van allerlei 
beroepsgeoriënteerde opleidingen, 
zoals de Fachoberschule, de 
(höhere) Berufsfachschule en het 
Berufsgymnasium. Alternatief kan 
het theoriegedeelte van de 
opleiding door de Berufsschule ook 
in blokken van een week worden 
aangeboden. Voor moeilijk 

plaatsbare leerlingen bestaat ook een bedrijfsoverstijgend opleidingsaanbod. 
 
In Duitsland worden Grundausbildung en Weiterbildung strikt gescheiden. De Berufskollegs zijn 
primair verantwoordelijk voor de Grundausbildung in de zgn. Primarstufe II. Wij zouden dat 
aanduiden als de bovenbouw van het middelbaar (beroeps)onderwijs. Weiterbildung wordt 
afzonderlijk binnen de Berufskollegs aangeboden in zgn. Fachschulen. Deze bieden een 
vervolgopleiding op de Duitse basisberoepsopleiding en worden bijvoorbeeld afgesloten met de 
kwalificatie: Staatlich geprüfter Betriebswirt of Staatlich anerkannte Heilpädagogin, uiteraard met 
aanduidingsvarianten voor beide geslachten.  
 

https://de.wikipedia.org/wiki/Geselle
https://de.wikipedia.org/wiki/Facharbeiter
https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Fachangestellter&action=edit&redlink=1
https://de.wikipedia.org/wiki/Gehilfe
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In Nederland zijn basisberoeps- en 
vervolgopleiding minder streng 
gescheiden. Op MBO-diploma´s 
prijken indrukwekkende 
kwalificaties, zoals 
accountmanager, assistent 
manager internationale handel en 
ondernemer retail, maar uiteraard 
moeten ook onze schoolverlaters 
ondanks hun veelbelovende 
kwalificaties gewoon von der Pike 
auf dienen.  
Een ambachtsgezel, of een 
Facharbeiter kan zich in Duitsland 
verder bekwamen tot de status van 
Meister, maar menige gezel ziet 

daarvan af, omdat dat met nogal wat kosten verbonden kan zijn en omdat het een niet geringe 
belasting is om deze opleiding naast de inspanning van het dagelijkse werk tot een goed einde te 
brengen.  
 
De opleiding tot Meister bestaat uit 4 onderdelen: 

 Een praktijkdeel (I) 

 Een vaktheoretisch deel (II) 

 Een economisch-juridisch deel (III) 

 Een beroepsdidactisch deel (IV)  
 
De 4 afzonderlijke cursusonderdelen voor de 
opleiding tot Meister worden zowel in vol- als in 
deeltijd aangeboden door zgn. Meisterschulen, die 
meestal onder de regionale branchevereniging vallen. 
Er zijn er in totaal zo´n 3000. In voltijd duurt de 
opleiding een jaar en in deeltijd 2 jaar. Inclusief het 
examen kost zo´n opleiding vijf- tot tienduizend euro. 
Soms worden de kosten door het bedrijf 
overgenomen. Bedrijven moeten namelijk voldoende 
Meister in dienst hebben, anders verliezen ze hun 
status als leerbedrijf. Het is ook mogelijk de kosten 
gedeeltelijk te dekken met een beurs. De  meeste 
kandidaten beginnen pas met de opleiding, nadat ze 
een aantal jaren ervaring hebben opgedaan als gezel 
of als Facharbeiter. 

    Een timmermans- en een metselaarsgezel 
De reizende gezel 
 
Vanaf de middeleeuwen tot in de 19e eeuw moest een gezel die meester in zijn ambacht wilde 
worden er op uit trekken om andere culturen en technieken op diens vakgebied te leren kennen. 
Deze trektocht werd aangeduid als Walz of Tippelei. Na terugkeer en na het behalen van het 
meesterschap kon het ouderlijke ambachts-bedrijf worden overgenomen. Pas onder Bismarck werd 
het verplichtend karakter van deze opleidingszwerftocht opgeheven.  
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Bij aankomst in een andere stad moest de gezel zich melden bij de Zunftvater van het betreffende 
gilde. Als er geen werk was, dan kreeg hij een klein handgeld om de reis naar de volgende stad te 
kunnen aanvaarden. Met de opkomst van manufacturen in de 18e eeuw waren de werknemers 
sterker gebonden aan hun werkplek en hield men de vakkennis liever binnenskamers uit zakelijke 
overwegingen. Daarmee verdween de behoefte om er als onderdeel van de opleiding op uit te 
trekken. De Walz werd daardoor een verdwijnend fenomeen in de wereld van het ambacht. 
 
Desondanks is deze oude traditie bij diverse beroepen altijd bewaard gebleven en vanaf de jaren 
vijftig van de 20ste eeuw was er zelfs sprake van toenemende belangstelling. Tijdens het Derde Rijk 
waren de vaak links georiënteerde gezellenverenigingen niet actief. Ze waren formeel niet verboden, 
maar hadden er ook geen behoefte aan te worden opgeslokt in een overkoepelende nazi-organisatie. 
In de DDR werd de traditie alleen ondergronds in ere gehouden. Rondtrekkende gezellen pasten niet 
in het centraal aangestuurde werkgelegenheidsprogramma.  
 
De toenemende welvaart in de jaren 70 bracht met zich mee, dat reislustige jongelieden een 
autootje konden aanschaffen, of anderszins tijdens hun vakantie op reis konden. Daarvoor hoefde je 
niet langer 3 jaar lang de ontberingen van de Walz te doorstaan.    
In de jaren tachtig van de vorige eeuw werd de oude traditie van de reizende gezel weer opgepakt in 
het kader van de belangstelling voor alternatieve leefwijzen. Door het verdwijnen van de gilden was 
er behoefte aan een nieuw kader voor de opleidingszwerftochten en daarvoor werden Schächte, 
ambachtsverenigingen opgericht. Anders dan voorheen werden er nu voor het eerst ook vrouwen 
toegelaten.  
 
In Duitsland bestaat tegenwoordig een 5-tal grotere Schächte: 
 

1. De Rechtschaffenen Fremden, voor mannelijke gezellen in metaal-, steen- en 
houtberoepen.  
 

2. De Rolandsbrüder, voor mannelijke, ongehuwde gezellen, vrij van schulden, daaronder 
timmerlieden, metselaars, meubelmakers, steenhouwers , dakdekkers, betonwerkers en 
houtsnijders niet ouder dan 27 jaar. De trekkende gezellen van deze vereniging mogen 
zich gedurende 3 jaar en een dag niet binnen een straal van 60 km van hun stad van 
herkomst ophouden. 

 

3. De Fremde Freiheitsschacht is in 1910 in Bern opgericht voor gezellen uit de bouw. Zij 
moeten 50 km afstand in acht nemen tot hun geboortegrond. Mobiele telefoontjes 
mogen niet mee op reis. Je moet ongehuwd zijn, je mag geen kinderen, een strafblad of 
schulden hebben. 
 

4. In de Freie Begegnungsschacht zijn alle denkbare ambachten vertegenwoordigd. Ook 
vrouwen worden in deze vereniging toegelaten. 

 

5. De Freie Voigtländer gaat terug tot 1910. Het is een vereniging van timmerlieden, 
metselaars, dakdekkers en steenhouwers. Bij deze vereniging duurt de trektocht 2 jaar. 

 
Om er als reizende gezel op uit te mogen trekken hoef je geen lid te zijn van één van de genoemde 
ambachtsverenigingen, maar solisten worden niet erg gewaardeerd. Er is weinig controle mogelijk of 
zij zich aan de regels houden en er kunnen lieden tussen zitten, die helemaal geen gezel zijn en die 
alleen maar willen profiteren van de voorzieningen van de reizende gezellen. 
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Rituelen en regels 
 

Wie er als gezel op uit trekt, moet zich houden aan 
eeuwenoude conventies. Bij sommige verenigingen moet je 
eerst een aspirantentijd van 2 maanden doorstaan voordat 
je op pad mag. Bij zijn vertrek krijgt de gezel nog een 
muilpeer van een oudgediende gezel, de laatste die hij zich 
nog moet laten welgevallen. Dan gaat hij op pad en mag niet 
meer omzien naar hen die hij achter laat.  
 
De eerste dag moet hij dan minimaal 50km afleggen. Komt 

de trekkende gezel op zijn tijdelijke bestemming aan, dan moet hij zich eerst voorstellen bij de 
burgemeester. Wat daarbij besproken wordt is geheim, om te voorkomen, dat charlatans misbruik 
maken van de gastvrijheid. In dat opzicht zijn er raakvlakken met de geheime codes van de 
vrijmetselaars. Vroeger trad de trekkende gezel tevens op als boodschapper van zijn vaderstad. 
Tijdens zijn verblijf op de werklocatie heeft de trekkende gezel regelmatig ontmoetingen met 
vakbroeders ter plaatse. Daarbij wordt een stevige pint gedronken. Dat is bewust bedoeld als 
socialisatieactiviteit.  

Aan zijn eerbaarheid, een soort 
stropdas, die met een gouden speld 
op het kraagloze hemd bevestigd is, 
is herkenbaar bij welke Schacht de 
trekkende gezel zich heeft 
aangesloten: 
 
Zwart > de Rechtschaffene Fremde 
Blauw > de Rolandsbrüder 
Rood   > de Fremde Freiheitsbrüder 
Grijs  > de freie Begegnungs- 
             schacht. 
 
De eer van de ambachtsman staat 
voor kwaliteit, betrouwbaarheid, 

vertrouwen, ijver, stabiliteit, overgave en trouw bij het uitoefenen van zijn ambacht.  
 
Kluft (kloffie) en toebehoren 
 
De Kluft (het uniform) van de gezel bestaat uit een flaphoed, een hoge hoed of een bolhoed als 
teken, dat de drager vrijgesteld is door zijn ambachtmeester, het boordloze witte hemd (de Staude), 
de zijden of manchester spencer met knopen van parelmoer en een manchester of zijden jacket. De 
wijd uitlopende pantalonpijpen zijn eveneens van manchester of zijde. 
De gouden oorring met het ambachtswapen aan het linkeroor als symbool voor de reizende gezel 
diende vroeger om de kosten van de begrafenis te dekken, als de reizende gezel onderweg om het 
leven kwam. Aan de ketting van diens zakhorloge hingen medaillons van de bezochte steden tijdens 
de trektocht.  
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Een belangrijk attribuut is de 
Charlottenburger, een doek van 88 
bij 88 cm, waarin de gezel zijn 
ondergoed, zijn tandenborstel en 
zijn gereedschap bewaart. Verdere 
attributen zijn de Stenz, een 
gedraaide en bewerkte stok, die 
vroeger ook diende om zich slecht 
volk en loslopende honden van het 
lijf te houden. Wapens mochten de 
gezellen niet dragen. Verder het 
Wanderbuch, waarin de diverse 

tussenstations worden vastgelegd. Het dient tevens als een soort reisdagboek. 
 
Voor hun verplaatsingen mogen de gezellen geen geld uitgeven. Oorspronkelijk gingen ze te voet 
toen er nog nauwelijks verkeer was. Nu mogen ze wel liften. Meestal worden ze al snel 
meegenomen. Zonder je gezellenkloffie zouden we je niet meegenomen hebben, krijgen ze vaak te 
horen. Uniformen openen in Duitsland nog steeds deuren. Dat heb ik zelf ondervonden, toen ik als 
Nederlandse dienstplichtige in Duitsland gestationeerd was. Ik zat in het Europese jeugdwerk. Als ik 
mijn uniform aantrok, was ik zo in Luxemburg of Straatsburg, als ik daar voor overleg moest zijn.  
 
De trekkende gezellen werken niet zwart, meestal ook niet voor kost en inwoning. Zij ontvangen een 
vast tarief, dat met de vakbond is overeengekomen. Een gratis onderkomen vinden ze doorgaan bij 
links georiënteerde communes of bij vakbroeders.  

 
Wandergesellentreffen 2010 

 
Rondom de trekkende gezellen ontstonden liederenbundels, spreuken bij het uitbrengen van een 
heildronk, rituelen voor de sollicitatie bij een Meister, en voor bijeenkomsten onder vakbroeders. In 
heel Duitsland zijn ook gezellenherbergen te vinden, waar de leden van gezellenverenigingen recht 
hebben op kost en logies voor enkele dagen. De traditie wordt vooral in Duitsland gekoesterd, maar 
ook in Zwitserland, Denemarken en tegenwoordig zelfs in Roemenië. Ook in Frankrijk bestaan enkele 
verenigingen voor de Compagnons. 



14 
 

 
Op diverse plaatsen zijn Gezellenherbergen ingericht voor rondtrekkende handwerklieden. Sinds 
2002 is er bijvoorbeeld één in het vroeger Duitstalige Hermannstadt (Sibiu) in Roemenie. In de 
zomermaanden demonstreren de aanwezige gezellen hun ambachtelijke kunnen aan de voet van de 
middeleeuwse stadsmuur.   

  
 

http://www.golbblog.de/?attachment_id=1704
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Dankzij de tussenkomst van een dominee in Sibiu (Hermannstadt) kunnen de gezellen sinds 2002 de 
historische stadspoort in Roemenië gebruiken als gezellenherberg, de enige in Oost-Europa. Wellicht 
daardoor druk gefrequenteerd door gezellen uit West-Europa. 
 
In Blankenburg in de Harz is een historische gezellenherberg als museum ingericht. Het 17e-eeuwse 
vakwerkhuis diende tussen 1884 en 1916 als gezellenherberg. In het pand is in samenwerking met de 
gezellenverenigingen een tentoonstelling ingericht over de reizende gezellen. In feite waren de 
trekkende gezellen de eerste Europeanen, toen een verenigd Europa nog een utopie was. 
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Een fraai voorbeeld van een 
Charlottenburger/Charlie/Berliner, 
de bedrukte doek, waar de gezellen 
hun Habseligkeiten in verpakken.  
 
Oorspronkelijk transporteerden de 
gezellen hun schamelijke bepakking 
in zgn. Felleisen, een foudraal –  

 
meestal van leer -om bagage te 
transporteren. Het is waarschijnlijk 
een verbastering van het Franse 

woord valise (koffer). In Charlottenburg (bij Berlijn) mochten deze foudralen niet gebruikt worden 
omdat ze vaak vol luis zaten. 
.  

 
Vroeger waren de broek en het vest van de metselaars en de steenhouwers wit, maar uit praktische 
overwegingen zijn ze tegenwoordig beige of grijs. De Kluft wordt op maat gemaakt en gedurende 
heel de trektocht en tijdens feestelijke bijeenkomsten van de vereniging gedragen.  
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Wordt bij de bouw van een huis het hoogste punt bereikt, dan is dat aanleiding tot het zgn. Richtfest. 
Er wordt een krans op het dak geplaatst en de bouwlieden verschijnen ook bij die gelegenheid in hun 
traditionele Kluft en zegenen het huis, waarna ze een extraatje krijgen van de opdrachtgever. 
Traditioneel wordt de Richtspruch uitgesproken door de meestertimmerman vanaf het dak. Na het 
glas te hebben geheven wordt dit naar beneden gesmeten. Breekt het glas, dan brengt dat geluk. 
 
Richtspruch 
Zum Giebel bin ich hochgestiegen, um hier zu reden mit Vergnügen.  
Den Bauherrn und die lieben Seinen und alle, die sich hier vereinen,  
die Baugenossen und die Gäste  begrüße ich zu diesem Feste. 
Dem Architekten, der zum Bau den Grundriss hat erdacht genau, 
dem Maurermeister, der sodann das Werk mit sicherer Hand begann  
sei heut ein volles Glas geweiht mit Glück und Heil zu aller Zeit. 
Nicht minder sollen die Gesellen, die mit den Äxten und den Kellen  
gezimmert und gemauert hier ein Segenswort erlauben mir. Prost! 
Gott schütze dieses neue Haus und alle, die da gehen ein und aus.  
Er schütze auch vor dieser Tür das Finanzamt und den Gerichtsvollzieher. 
Prost! 
Wenn nun das Glas in Scherben springt, noch einmal unser Gruß erklingt 
hinaus mit Freude und Gebraus: Glück und Segen diesem Neuen Haus! 
 
Sommige traditionele gezellenliederen zijn bekend geworden door de interpretatie van 
folklorezangers zoals Hannes Wader, Zupfgeigenhansel, Fiedel Michel en Liederjan. 
  

 
 
 
 
 
 

Hannes Wader  Heute hier, morgen dort 
https://www.youtube.com/watch?v=Q9xCXO_PCQI&list=RDQ9xCXO_PCQI&index=1 
 
Wir drei, wir geh jetzt auf die Walze (Instrumentaal om mee te 
zingen) 
https://www.youtube.com/watch?v=5zLKk5M3Mr4 
 
Liederjan      
Der Winter ist gekommen 
https://www.youtube.com/watch?v=oaw7YIMp7cM 
Lustig, lustig Ihr lieben Brüder  
https://www.youtube.com/watch?v=4k-
ytilUoBQ&index=2&list=RDoaw7YIMp7cM 
 
Zupfgeigenhansel - Fordre niemand, mein Schicksal zu hören  
https://www.youtube.com/watch?v=QZEFGhjTsHw&list=RDoaw7YIMp7cM&index=12 
 
 

Han Verschuur, 3 april 2017 
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