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Kom werken in Berlijn!

Erweitere deinen Horizont. 
Und unseren.
Berlin sucht Lehrer/-innen. 
Berlin sucht dich!

De toestroom van asielzoekers naar Berlijn zorgt 

daar voor een enorme hoeveelheid vacatures in 

het basisonderwijs. Reden voor die stad om ook in 

Nederland leraren te werven.

I
n Nederlandse kranten verscheen dit 

voorjaar een opmerkelijke advertentie 

met op de voorgrond een Nederland-

se windmolen en op de achtergrond 

de bekende televisietoren op de Berlijnse  

Alexanderplatz. Met de tekst Erweitere 

deinen Horizont. Und unseren. wees het 

departement van Onderwijs, Jeugd en 

Wetenschap van de stad Berlijn leraren uit 

Nederland op de mogelijkheid om in de 

Duitse hoofdstad aan het werk te gaan. 

De stad wordt aangeprezen als een van 

de boeiendste ter wereld. Bovendien is 

het levensonderhoud er goedkoop, zijn er 

goede voorzieningen voor gezinnen met 

kinderen en verdienen leraren op Berlijnse 

basisscholen goed. In de advertentie wordt 

melding gemaakt van een starterssalaris 

van 4450 euro.

Over de rand van het bord

Er worden niet alleen Nederlanders gewor-

ven, Berlijn wil ook leraren uit Oostenrijk en 

het nabijgelegen Polen. De Berlijnse onder-

wijssenator Sandra Scheeres zei in april in 

de Berliner Zeitung dat er, zoals dat in het 

Duits heet, nadrukkelijk over de rand van 

het bord wordt gekeken om het enorme 

personeelstekort te verminderen. Dat tekort 

is overigens niet alleen het gevolg van de 

grote toestroom van asielzoekerskinderen, 

maar ook van het feit dat veel zittend perso-

neel spoedig met pensioen gaat.

Eerder werden al leraren in andere delen van 

Duitsland geworven, zoals in de deelstaten 

Beieren en Baden-Württemberg en het aan 

Nederland grenzende Noordrijn-Westfalen. 

In het gedeeltelijk Duitstalige Zwitserland 

wordt opmerkelijk genoeg niet geworven. 

Dat heeft te maken met de torenhoge on-

derwijssalarissen in het schatrijke Alpenland. 

Naar verwachting zou geen enkele Zwit-

serse leraar zijn of haar riante baan willen 

opzeggen om in Berlijn les te gaan geven 

aan vluchtelingenkinderen.

 

Enkele reacties uit Nederland

De wervingsacties ‘over de rand van het 

bord’ hebben de personeelstekorten nog lang niet opge-

lost, bevestigt woordvoerder Beate Sto"ers van het Berlijnse 

onderwijsdepartement. ‘Er zijn voor het komende school-

jaar op de basisscholen ongeveer 1100 vacatures. Tot nu toe 

hebben we er circa 400 kunnen vervullen’, zo liet zij medio 

mei aan VOS/ABB weten. Het aantal Nederlanders dat naar 

aanleiding van de krantenadvertentie een sollicitatiebrief 

heeft gestuurd, blijft vooralsnog beperkt. Sto"ers spreekt 

van slechts enkele reacties. 

Dat geringe aantal zou mede te maken kunnen hebben met 

de kennis van de Duitse taal die van de sollicitanten wordt 

verwacht. Nederlanders die in Berlijnse scholen willen gaan 

werken, moeten het Duits in elk geval op C1-niveau en liever 

nog op C2-niveau beheersen. Zeker dat laatste niveau – 

Großes Deutsches Sprachdiplom –  lijkt voor het overgrote 

deel van de pabo’ers en ook voor de meeste leraren die al 

in het basisonderwijs werken nogal hoog gegrepen, ook 

voor hen die in de grensstreek met Duitsland wonen.

Meer informatie over de mogelijkheid om in Berlijn te 

gaan werken staat op de website van de Senatsverwal-

tung für Bildung, Jugend und Wissenschaft: 

www.berlin.de/sen/bjw/ (>Bildung >Fachkräfte). 
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