Werkbijeenkomst Europese steden over onderwijs in Leipzig
Van woensdagmiddag 13 april t/m vrijdagochtend 15 april is een bezoek gebracht aan
de Duitse stad Leipzig. De gemeente Leipzig organiseerde de halfjaarlijkse
werkbijeenkomst van de werkgroep onderwijs van Eurocities, het
samenwerkingsverband van Europese steden waarvan Den Haag lid is. In de jaren 2014
en 2015 was Den Haag voorzitter van deze werkgroep. In 2016 en 2017 is dat de
Zweedse stad Gothenburg. Elk half jaar komen steden bijeen voor verdieping van een
actueel thema op onderwijsgebied. Dit maal was dat nieuwkomersonderwijs. Duitse
steden vangen relatief veel vluchtelingen op. De aanpak en vraagstukken in steden als
Leipzig zijn daarmee interessant en relevant voor steden in andere landen. Voor een
indruk van de omvang: in Den Haag hebben drie scholen voor voortgezet onderwijs een
internationale schakelklas, in Leipzig heeft elke vo-school zo’n schakelklas. De stad
München, ook present in Leipzig, vangt op zijn scholen méér alleenstaande minderjarige
vluchtelingen (amv’s) op dan geheel Nederland opgeteld.
Aan de bijeenkomst namen ambtenaren uit de volgende steden deel: Birmingham, Oslo,
Stockholm, Gothenburg, Malmö, Berlijn, München, Neurenberg, Leipzig, Riga,
Antwerpen, Gent, Nantes, Barcelona, Amsterdam en Den Haag. De bijeenkomsten
hebben een vaste structuur die erop gericht is om het hoofdthema goed te kunnen
uitdiepen: een ‘critical friend review’. Er worden scholen bezocht waar het schoolteam
en professionals van organisaties waarmee wordt samengewerkt, een toelichting geven
op de problematiek van dat ene thema. De deelnemers uit de andere steden stellen
positief-kritische vragen, erop gericht om de sterkten en zwakten en de kansen en
bedreigingen (‘SWOT-analyse’) van de lokale aanpak boven tafel te krijgen. De SWOTanalyse levert inzichten op voor de gaststad en voor de andere steden.
In Leipzig zijn drie locaties bezocht, alle gelegen in het oostelijk deel van de stad waar
van oudsher de meeste migranten wonen en waar nu ook de vluchtelingen hoofdzakelijk
komen wonen. Kenmerkend voor de steden in de voormalige DDR is dat zij een andere
migratiegeschiedenis hebben dan West-Duitse steden en West-Berlijn. Oost-Duitse
steden hebben de voorbije decennia hoofdzakelijk migranten uit andere Oost-Europese
steden gehad, plus een beperkte migratiestroom vanuit Vietnam. Geen migratie uit het
Middellandse Zeegebied. Na de ‘Wende’ van 1989 veranderde dat, maar niet ingrijpend.
De recente komst van vluchtelingen uit landen als Syrië en Afghanistan is voor Leipzig
een nieuw fenomeen.
Het onderwijssysteem in Duitsland is anders dan in Nederland, al zijn er wel diverse
overeenkomsten. De gemeente is verantwoordelijk voor de doelgroep 1 - 3 jaar
(dagopvang) en van 4 - 6 jaar (kleuterschool). De bezetting hiervan is hoog 85%.
Basis en voortgezet onderwijs is een verantwoordelijkheid van de deelstaat (in dit geval
Saxen). De gemeente is net als in Nederland verantwoordelijk voor de huisvesting.
Als een kind 10 jaar is (groep 4) wordt bepaald naar welk type ‘mittelschule’ het zal
gaan: naar het gymnasium of naar de oberschule. Het gymnasium geeft toegang tot de
universiteit na groep 10. De oberschule wordt na groep 9 (16 jaar) afgesloten met een
diploma dat toegang geeft tot het beroepsonderwijs. Om tot het gymnasium toegelaten
te worden, zijn cijfers bepalend. De spreiding van deze scholen over de stad is niet gelijk
en er blijken grote overeenkomsten te zijn met de verdeling van inkomensgroepen over
de stad. Er wordt een groeiende sociale segregatie geconstateerd. De gemeente probeert

dit beïnvloeden door de inzet van pedagogische medewerkers in de kleutergroepen,
meer inzet van school maatschappelijk werk en het investeren in beter huisvesting van
de scholen.
Ten aanzien van het nieuwkomers onderwijs is het beleid van de gemeente om de
klassen zoveel mogelijk te spreiden over de stad. Een school mag maximaal twee klassen
voor nieuwkomers huisvesten. Zodra een derde klas nodig is, wordt een nieuwe klas in
een andere school geopend. Indien nodig subsidieert de gemeente vervoer (OV). Net als
in NL moet een leerling eerst de taal leren. In Duitsland krijgen leerlingen gedurende de
eerste zes weken fulltime Duitse les. Gedurende een jaar wordt Duitse les afgewisseld
met deelname in de reguliere les (niet-talige vakken). Het laatste halfjaar is deelname in
de schakelklas op deeltijdbasis.
Onderdeel van het programma was een aantal werkbezoeken aan scholen. De eerste
locatie was een centrum voor jeugd en gezin, gecombineerd met kinderopvang (een
combinatie die in Duitse steden zeer gangbaar is). De tweede locatie was een vo-school.
De derde locatie was een mbo-school voor elektrotechniek. De Haagse deelnemers
hebben de tweede en derde locatie bezocht.
Het bezoek aan de tweede locatie betrof een Oberschule met de naam 16e Schule. De
school heeft 475 leerlingen, verdeeld over 19 klassen en twee DAZ klassen (Deutsch Als
Zweite Sprache). 60% van de leerlingen komt uit Oost Europa (36 nationaliteiten). Deze
school heeft het hoogste percentage schooluitval (circa 20%). Er werken drie school
maatschappelijk werkers. Eén hiervan wordt door de gemeente bekostigd. De andere
twee zijn particulier gefinancierd en dus niet structureel.
Vanaf het begin (groep 5) worden leerlingen intensief begeleid ter versterking van
vaardigheden, de kans op het behalen van een diploma onder andere door de inzet van
loopbaanbegeleiding. Hiertoe wordt ook ouderbetrokkenheid sterk gestimuleerd.
Ondanks de sociale problematiek valt het op dat de sfeer en werkomstandigheden in de
school goed zijn. De verstandhouding tussen leerlingen en leraren is goed. Er is sprake
van verlengde schooldagen en externen worden ingezet om de docente te ondersteunen.
Ook al is het behalen van goede cijfers belangrijk, ligt de sterkste focus op het
veranderen van sociaal gedrag.
De derde locatie was het Berufliches Schulzentrum für Elektrotechnik (vergelijkbaar
met een ROC). Deze heeft opleidingen op het gebied van elektrotechniek, ict en
technische bedrijfskunde. Merendeels in duale vorm (baan plus opleiding). Er zijn 1300
leerlingen. Ter vergelijking: Leipzig en Den Haag hebben beide ruim 500.000 inwoners.
Den Haag heeft 1000 leerlingen in het technische mbo, Leipzig heeft er alleen al in het
genoemde deelgebied 1300. Twee belangrijke verklarende verschillen: 1) de
omvangrijke maakindustrie in Duitse steden die bovendien een goed imago hebben als
werkgever, 2) het duale systeem dat het bedrijfsleven stevig verbindt met het
beroepsonderwijs en dat jongeren vaak al uitzicht biedt op een baan na de studie. In
Leipzig zijn o.a. Siemens en Porsche grote technische werkgevers. Daarnaast hebben
grote bedrijven omvangrijke liefdadigheidsfondsen die een sterke oriëntatie hebben op
onderwijsprojecten. Zo is voor de bezochte school het liefdadigheidsfonds van Dr.
Oetker zeer belangrijk.

Kenmerkend voor de school is dat ze voorzieningen voor verschillende doelgroepen zo
veel mogelijk integreert:
- Leerlingen die zijn uitgevallen in het vo (vsv’ers), gaan één jaar naar een schakelklas
op een mbo-school waar zij hun vmbo afmaken. Als de schakelklas is voltooid,
stromen zij door van het vmbo naar het mbo zonder dat sprake is van start op een
nieuwe school.
- Nieuwkomers met een puberleeftijd gaan naar dezelfde schakelklas. Eerst krijgen zij
een jaar intensief Duits taalonderwijs, dan volgt het tweede jaar waarin ze samen
met de vsv’ers in de klas zitten.
- Leerlingen met een beperking maken deel uit van de school en krijgen individueel
een extra ondersteunend aanbod.
- Met een partnerschool in Spanje vindt uitwisseling van twee kleine groepen
leerlingen plaats die hun volledige opleiding in de andere stad volgen. De scholen
kiezen bewust ervoor om een groep leerlingen uit een andere Europese stad deel te
laten uitmaken van de schoolgemeenschap.
- De schoolmaatschappelijk werker is voltijds aanwezig op school en blijft leerlingen
of ouders volgen na een eerste contact. Er is niet zoiets als ‘casemanagement’ met
een eindtermijn.
- Er is zoals gezegd een zeer sterke band met het lokale bedrijfsleven en met fondsen
van het bedrijfsleven.
De Duitse aanpak bevat elementen die ook voor de Nederlandse context interessant zijn.
Met name de integrale aanpak en de verbinding met het bedrijfsleven is de moeite van
verdere verkenning waard. Hierbij moet wel worden aangetekend dat:
- de schooluitval in Nederland lager is dan in Duitsland,
- de verbinding met het bedrijfsleven sterk ontwikkeld is maar de verbinding met de
eigen buurt juist minder sterk,
- de schoolmaatschappelijk werker sterk verankerd is in school, maar deze juist
minder stevig verbonden is met de dienst jeugd van de stad Leipzig,
- de stad het economische tijd mee heeft waardoor het vinden van leerbanen
makkelijk gaat,
- jonge mensen met een technische opleiding minder geïnteresseerd zijn in het
lerarenvak dan in een baan in het bedrijfsleven, waardoor het vinden van leraren
een groeiend probleem is; de jonge leraar op de bezochte school was 45 jaar.
Wat in Leipzig identiek is aan de situatie in andere Europese steden met een grote
instroom van vluchtelingen, is dat de opvang van de alleenstaande minderjarige
vluchtelingen een intensieve en brede aanpak vraagt die het vermogen van de school
overstijgt. De ouders als cruciale partner in de (leer)ontwikkeling van de jongeren
ontbreken. De school kan een deel daarvan opvangen, maar niet alles.

