Volledige emigratie
naar Duitsland
Duitsland:
een prachtig land
Emigreren naar Duitsland biedt
prachtige kansen voor gezinnen
die emigreren. Duitsland is een
mooi land, waar de bevolking
gastvrij is. Daarnaast kent
Duitsland een goed zorg- en
onderwijssysteem.
Wanneer u besluit te emigreren
naar Duitsland dan is het
belangrijk te beseffen dat uw
kind recht heeft op het Duitse
onderwijs- en zorgsysteem en
niet meer op het Nederlandse
systeem. Dit kan tot gevolg
hebben dat zowel het
onderwijs als eventuele zorg
niet meer zo goed aansluit bij
uw kind: er kunnen culturele
en taalbarrières
ontstaan.

Wanneer u ervoor kiest om als gezin volledig te
emigreren door bijvoorbeeld uw kind(eren) ook
naar een Duitse kinderopvang en/of school te
laten gaan, dan biedt dat kansen:
•

•

•

Duitsland heeft een zeer goed onderwijssysteem. Kwalificaties behaald in Duitsland
worden ook in andere landen erkend.
Uw kind wordt op deze manier tweetalig
opgevoed. Dat biedt veel kansen voor
bijvoorbeeld vervolgopleidingen.
Uw kind integreert makkelijker in Duitsland: uw kind beheerst de taal snel, komt
in aanraking met de Duitse cultuur en
heeft sneller een sociaal netwerk dicht bij
huis.

Daarnaast is het goed te weten dat u en uw
gezin, als inwoners van Duitsland altijd recht
hebben op zorg in Duitsland.

Niet volledige emigratie
naar Duitsland
Er zijn gezinnen die ervoor kiezen
om hun kinderen Nederlands
onderwijs te laten volgen. Dit is best
begrijpelijk, bijvoorbeeld omdat het
is wat men kent of omdat het kind
misschien al een tijdje onderwijs in
Nederland heeft gevolgd.
Het is alleen niet vanzelfsprekend,
omdat kinderen die in Duitsland
wonen wettelijk gezien alleen recht
hebben op Duits onderwijs.
Het is verplicht dat kinderen school
volgen in de plaats waar ze wonen. In
de praktijk tolereert Niedersachsen
dat kinderen die in Duitsland wonen
in Nederland naar school gaan. In
Noordrijn-Westfalen moeten ouders
een ontheffing van de leerplicht
bij het Duitse schulamt aanvragen
wanneer het kind Nederlands
onderwijs gaat volgen.

Verder zijn er nadelen verbonden
aan emigreren naar Duitsland en
onderwijs volgen in Nederland.
Ondanks dat de landgrenzen tussen
Nederland en Duitsland bijna
onzichtbaar zijn, zijn deze grenzen
er wel en kunnen ze praktische
problemen veroorzaken die moeilijk
op te lossen zijn. Dit komt vooral
aan de oppervlakte wanneer er
mogelijk hobbels zijn ontstaan in de
ontwikkeling en gezondheid van uw
kind. Denk bijvoorbeeld aan dyslexie
of problemen op het gebied van de
psychosociale ontwikkeling van uw
kind. U heeft namelijk wel altijd recht
op zorg in Duitsland, maar niet in
Nederland.

