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ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het systeem van de Europese scholen
(2011/2036(INI))

Het Europees Parlement,

– gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 
165,

- gezien het verslag van de Commissie aan het Europees Parlement getiteld "Het systeem 
van de Europese scholen in 2009" (COM(2010)0595),

- gezien het verdrag houdende het statuut van de Europese Scholen1,

- gezien zijn resolutie van 8 september 2005 over opties voor de ontwikkeling van het 
systeem van de Europese scholen2,

- gezien Verordening (EG, Euratom) nr. 723/2004 van de Raad van 22 maart 2004 tot 
wijziging van het Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen en 
regeling die van toepassing is op de andere personeelsleden van deze Gemeenschappen3,

- gezien het verdrag van de Verenigde Naties inzake de rechten van personen met een 
handicap dat op 3 mei 2008 in werking is getreden en op 23 december 2010 door de 
Europese Unie is geratificeerd, en met name artikel 24 hiervan4,

- gezien het jaarverslag van de secretaris-generaal van de Europese scholen dat aan de raad 
van bestuur op diens vergadering van 12, 13 en 14 april 2011 te Brussel is voorgelegd5,

– gezien artikel 48 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie cultuur en onderwijs en de adviezen van de 
Begrotingscommissie en de Commissie juridische zaken (A7-0000/2011),

A. overwegende dat artikel 165 van het VWEU voorschrijft dat de Europese Unie bijdraagt 
tot de ontwikkeling van onderwijs van hoog gehalte en dat haar optreden gericht is op het 
tot ontwikkeling brengen van de Europese dimensie in het onderwijs, met name door 
onderricht in talen,

B. overwegende dat de Europese scholen hun leerlingen in staat stellen hun eigen culturele 
identiteit te bekrachtigen en een grote kennis van vreemde talen op te doen,

C. overwegende dat de Europese scholen niet vergelijkbaar zijn met internationale scholen, 
daar zij uitgaan van de noodzaak om kinderen in hun moedertaal te onderrichten,

                                               
1 PB L 212 van 17.8.1994, blz. 3.
2 PB C 193E van 17.8.2006, blz. 333.
3 PB L 124 van 27.4.2004, blz. 1.
4 http://www.un.org/disabilities/documents/convention/convoptprot-f.pdf.
5 Ref: 2011-02-D-39.
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D. overwegende dat de wijze van functioneren van de Europese scholen niet meer aansluit 
bij de situatie van nu,

E. overwegende dat de scholen in Brussel en Luxemburg overbevolkt zijn, hetgeen de 
kwaliteit van het onderwijs aantast en verhindert dat andere kinderen dan die van het 
personeel van de instellingen ingeschreven kunnen worden,

F. overwegende dat het onderwijsmodel waarop de Europese scholen gebaseerd zijn, in de 
lidstaten moet worden aangemoedigd,

G. overwegende dat het moeilijk is leerlingen uit uiteenlopende culturen en taalgebieden, die 
ook nog eens zeer verschillende talenten en vaardigheden hebben, in één enkel systeem 
onder te brengen,

H. overwegende dat het model erop gebaseerd is dat klassen van hetzelfde niveau tezamen 
bepaalde lessen in één taal volgen, met het doel de leerlingen dichter bij elkaar te brengen 
en wederzijds begrip te kweken,

I. overwegende dat de Europese scholen worden gefinancierd uit bijdragen van de lidstaten 
en uit de aanvullende bijdrage van de EU,

J. overwegende dat de economische crisis gevolgen heeft voor de financiering van de 
Europese scholen,

K. overwegende dat het aantal leerlingen zonder eigen taalsectie (SWALS) voortdurend 
groeit,

L. overwegende dat de SWALS-leerlingen extra lessen krijgen in de taal van de sectie 
waarin zij zijn ondergebracht, alsmede moedertaalonderricht, hetgeen steeds meer 
structurele extra kosten meebrengt,

M. overwegende dat er in 2004 een extra heffing op de ambtenarensalarissen is ingevoerd die 
met name voor de Europese scholen bestemd is,

Algemene overwegingen

1. betreurt het dat de Europese scholen vaak ten onrechte als elitescholen worden gezien, 
terwijl zij tot taak hebben onderwijs in de moedertaal te bieden aan leerlingen waarvan de 
ouders kunnen worden overgeplaatst of mogelijk naar hun land van herkomst terugkeren;

2. is van mening dat de Europese scholen als voorbeeld zouden moeten dienen en dat de 
verspreiding van dit model in de nationale schoolsystemen de beroepsmobiliteit ten goede 
zou komen;

Organisatie en verspreiding van het systeem en van het Europese baccalaureaat

3. is van oordeel dat de bezuinigingen die de scholen zijn opgelegd, gepaard moeten gaan 
met een echte uitbreiding van hun autonomie wat het beheer betreft;

4. onderstreept dat de Europese scholen een adequate rechtsgrondslag moeten krijgen die 
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onder de bevoegdheid van de Europese Unie valt, en wenst bij alle beraad over dit 
onderwerp te worden betrokken;

5. dringt er bij de raad van bestuur op aan beter op de infrastructurele behoeften te 
anticiperen en maatregelen te treffen om overbevolking van de scholen te voorkomen; 
verzoekt de lidstaten en de Commissie de ontwikkeling van scholen van het type 2 en 3 te 
stimuleren ;

6. moedigt de lidstaten aan het concept van de Europese scholen op hun grondgebied te 
promoten door middel van modelscholen;

7. roept de lidstaten op gemeenschappelijke schoolprogramma’s voor alle lidstaten van de 
Unie te ontwikkelen;

8. beveelt de lidstaten aan binnen hun schoolsysteem bepaalde aan het systeem van de 
Europese scholen ontleende concepten te promoten, ten einde al op jonge leeftijd een 
besef van Europees burgerschap te stimuleren;

9. herinnert eraan dat houders van een Europees baccalaureaat bij elke universiteit in de EU 
om toelating kunnen verzoeken en dringt er bij de lidstaten op aan erop toe te zien dat de 
desbetreffende bepalingen worden nageleefd;

10. moedigt de ontwikkeling van partnerschappen tussen Europese scholen en nationale 
scholen aan;

Begrotingsaspecten

11. stelt vast dat de inkomsten stagneren of afnemen, met name omdat er minder 
inschrijvingen zijn van bedrijven of organisaties die een overeenkomst met de school 
hebben gesloten of van leerlingen waarvan de ouders niet bij een van de instellingen 
werken en die wegens plaatsgebrek worden geweigerd;

12. neemt kennis van het feit dat de beheerskosten van de scholen omlaag moeten gaan, maar 
wijst erop dat het streven naar kostenbeheersing niet de bijl mag leggen aan de 
basisbeginselen waarop het concept van de Europese scholen berust, zoals onderwijs in 
de moedertaal door moedertaalsprekers;

13. verzoekt de Commissie haar begrotingsbijdrage zodanig te definiëren dat deze beginselen 
niet aangetast worden en dat voldoende rekening kan worden gehouden met leerlingen 
met bijzondere educatieve behoeften (SEN);

14. stelt vast dat bepaalde lidstaten zich hoe langer hoe meer onttrekken aan hun verplichting 
om leraren te detacheren door met name te wijzen op het verschil tussen het percentage 
leerlingen van hun nationaliteit en de bijdrage die zij aan het budget van de scholen 
moeten leveren;

15. moedigt aan dat er nieuw taalsecties worden ingevoerd zodra het vereiste 
leerlingenquotum is bereikt, zodat de SWALS-leerlingen onderwijs in hun moedertaal 
kunnen volgen en discriminatie ten opzichte van leerlingen van andere taalsecties wordt 
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vermeden, en het mogelijk wordt de aan het specifieke SWALS-statuut verbonden kosten 
te drukken;

16. wijst erop dat het gebrek aan gedetacheerd personeel gecompenseerd moet worden door 
de aanwerving van lokaal onderwijspersoneel waarvan het salaris door de scholen betaald 
wordt; verzoekt de raad van bestuur erop toe te zien dat de lidstaten die geen financiële 
bijdrage leveren via detachering van leraren, een evenredige financiële bijdrage in de 
begroting van de scholen storten;

17. is van mening dat het huidige financieringssysteem bepaalde lidstaten onevenredige 
lasten oplegt in de zin van detacheringen en schoolinfrastructuur, en verzoekt de raad van 
bestuur de modellen voor financiering van de scholen en voor de aanwerving van leraren 
tegen het licht te houden;

18. verzoekt de Commissie maatregelen te treffen om te bepalen welk percentage van de 
speciale heffing naar de Europese scholen gaat;

Pedagogische aspecten

19. dringt erop aan dat gebruikt wordt gemaakt van de eerste vreemde taal voor het onderwijs 
in alle niet-basisvakken;

20. onderstreept dat er een externe evaluatie van de onderwijsprogramma’s van de Europese 
scholen moet worden uitgevoerd;

21. wenst dat de aanwerving van onderwijspersoneel aan strenge criteria is onderworpen en 
dat dit door inspecteurs wordt gecontroleerd;

22. herhaalt dat aandacht voor SEN een prioriteit blijft en verzoekt de raad van bestuur bij de 
berekening van de omvang van klassen coëfficiënten toe te passen op deze categorie 
leerlingen;

23. verzoekt de raad van bestuur na te denken over invoering van een ander diploma dan het 
baccalaureaat voor leerlingen die naar het beroepsonderwijs willen doorstromen;

24. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie, de 
lidstaten en de raad van bestuur van de Europese scholen.
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TOELICHTING

1. Stand van zaken

De eerste Europese school werd in oktober 1953 in Luxemburg opgericht op verzoek van een 
groep ambtenaren. Dit onderwijsexperiment, waarbij kinderen met verschillende moedertalen 
tezamen naar school gingen, bleek al snel positieve resultaten op te leveren, en zo zijn in de 
loop der tijd in verschillende steden 14 Europese scholen opgericht die volgens de huidige 
indeling in de categorie "type 1" vallen.

In 2010 telden deze scholen tezamen 22.778 leerlingen, waarvan er 14.292, ofwel 63%, de 
scholen in  Brussel en Luxemburg bezochten. Tussen 2007 en 2010 nam het aantal leerlingen 
met 8,35% toe. In 2012 zullen er twee nieuwe scholen worden geopend, een in Brussel en een 
in Luxemburg.

De leerlingen worden ingedeeld in drie categorieën. Categorie I omvat hoofdzakelijk kinderen 
van ambtenaren en arbeidscontractanten van de instellingen. Hun aandeel neemt voortdurend 
toe en vertegenwoordigt momenteel bijna drie kwart van het totale aantal scholieren. Hun 
aandeel bedraagt meer dan 90% in de 4 Brusselse scholen, waar de tekortschietende 
infrastructuur een zeer restrictief inschrijvingsbeleid tot gevolg heeft voor de leerlingen van 
categorie II (leerlingen die worden toegelaten op de voorwaarden van de overeenkomsten 
tussen de scholen en bepaalde organisaties en bedrijven) en categorie III (leerlingen waarvan 
de ouders schoolgeld moeten betalen). Gezien het gebrek aan klaslokalen heeft de raad van 
bestuur dan ook besloten geen overeenkomsten voor categorie II meer te sluiten wat de 
scholen in Brussel betreft.

2. Pedagogische aspecten

De pedagogische organisatie van de Europese scholen gaat ervan uit dat het basisonderwijs in 
de moedertaal van de leerling wordt gegeven. Dit betekent dat elke school meerdere 
taalsecties telt. De verdeling van de vakken en de inhoud ervan zijn in elke sectie dezelfde.

Indien niet aan de voorwaarden voor oprichting van een nieuwe taalsectie is voldaan, worden 
de leerlingen zonder taalsectie (SWALS) ingeschreven in een andere taalsectie en komen zij 
in aanmerking voor zowel moedertaalonderwijs als voor een specifiek programma om het 
taalniveau in de sectie waar zij zijn ingeschreven te bereiken. 

Om een echte multiculturele opleiding te kunnen aanbieden ligt het accent op het leren, het 
begrijpen en het gebruiken van vreemde talen. Het leren van een eerste vreemde taal (EN, DE 
of FR) is vanaf de eerste klas van de lagere school verplicht. Alle leerlingen leren een tweede 
vreemde taal vanaf het tweede jaar van de middelbare school. De lessen in de eerste vreemde 
taal worden door leerlingen van verschillende nationaliteiten tezamen gevolgd en gegeven 
door leerkrachten van wie deze taal de moedertaal is. Deze talenmix geldt ook voor de lessen 
kunstzinnige vorming, muziek en sport, die altijd door leerlingen uit verschillende taalsecties 
tezamen gevolgd worden.

Een ander kenmerk van dit onderwijsmodel: op de lagere school komen leerlingen uit 
verschillende taalsecties tijdens de wekelijkse "Europese uren" samen voor spelletjes en 
culturele en artistieke activiteiten.
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Opmerkelijk is dat de Europese scholen maar één enkele studierichting kennen, die uitmondt 
in de verkrijging van een "Europees baccalaureaat". Daar leerlingen met leerproblemen niet 
van studierichting kunnen veranderen, voorziet het systeem in begeleiding van leerlingen met 
specifieke onderwijsbehoeften (SEN), zodat een maximaal aantal leerlingen dit diploma kan 
behalen. In 2009-2010 lag het gemiddelde aantal zittenblijvers onder de leerlingen van de 
lagere en de middelbare school op 2,7%1.

3. Begrotingsaspecten en personeelsbeleid

Zoals in de preambule van het Verdrag houdende het statuut van de Europese scholen2 wordt 
opgemerkt is het stelsel van de Europese scholen een stelsel sui generis, dat berust op 
samenwerking tussen de lidstaten de Europese Unie.

In artikel 25 van het verdrag wordt bepaald dat het budget van de scholen gefinancierd wordt 
uit: 
1) de bijdragen van de lidstaten via doorbetaling van de bezoldigingen van de gedetacheerde 
of aangestelde leerkrachten en, in voorkomend geval, een door de raad van bestuur met 
eenparigheid van stemmen vastgestelde financiële bijdrage; 
2) de bijdrage van de Europese Gemeenschappen, die dient om het verschil tussen het totale 
bedrag van de uitgaven van de scholen en het totaal van de overige ontvangsten te dekken; 
3) de bijdragen van de niet-communautaire organisaties waarmee de raad van bestuur een 
overeenkomst heeft gesloten;

Wat de bijdrage van de lidstaten betreft blijkt dat er in 2010 64 posten voor gedetacheerde 
leerkrachten niet door de lidstaten waren bezet, waarvan 27 Engelstalige posten. Engels is de 
taal die door vrijwel alle leerlingen wordt geleerd, en de SWALS-leerlingen worden 
voornamelijk in de Engelstalige (en de Franstalige) sectie ingeschreven3. Dit leidt tot een 
scheve verhouding tussen het percentage leerlingen in de Engelstalige sectie en het percentage 
leerkrachten van deze taal. Om die reden heeft de raad van bestuur in 2008 in Helsinki 
algemene principes opgesteld om tot een billijke verdeling van de kosten tussen de lidstaten te 
komen, op basis van het percentage leerlingen van een bepaalde taal (zie punt 4).

Er is besloten de lidstaten toe te staan desgewenst leerkrachten te detacheren om onderwijs in 
een bepaalde taal door niet-native speakers te geven. Na twee jaar valt te constateren de 
weinig lidstaten bereid zijn posten te financieren waarvoor leerkrachten in een “tweede taal” 
onderwijs moeten geven.

De enige mogelijkheid om het gebrek aan leerkrachten te verhelpen is dus het inschakelen van 
docenten met een beperkte leeropdracht (“chargés de cours”), dwz leerkrachten die ter plaatse 
worden aangeworven en uit het budget van de scholen worden betaald. Een derde van de 
lesuren op de Europese scholen wordt inmiddels door dergelijke docenten gegeven, waardoor 
de bijdrage van de Unie aan het budget van de scholen uiteraard steeds verder toeneemt.

                                               
1 Gegevens over het schooljaar 2010-2011 in de Europese scholen zie: 2010-D-569-en-3.
2 PB L 212 van 17.8.1994, blz. 3.
3 In 2010 was 66,83% van de SWALS ingeschreven in de Engelstalige sectie, 29% in de Franstalige, en 4% in de 
Duitstalige.
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Zo blijkt uit de ontwikkeling van de bijdragen uit de verschillende bronnen aan het budget van 
de scholen sinds 2005 dat het aandeel bijdragen van de lidstaten afneemt, het aandeel van de 
Commissie toeneemt en het aandeel bijdragen van leerlingen van categorie III eveneens 
daalt1.

4. De hervorming van 2009 en opening van het systeem

In samenwerking met het Europees Parlement, dat zich met name in zijn resolutie van 2005 
over de Europese scholen heeft uitgesproken2 is de Commissie zich al vanaf 2004 gaan 
beraden over de beste manier om het systeem van de Europese scholen dusdanig te hervormen 
dat kan worden ingespeeld op de problemen die de grotere Unie meebrengt. Deze hervorming 
zou tevens een gelegenheid moet zijn om de toegang tot Europees onderwijs te verbreden. 
Zoals het Europees Parlement namelijk in zijn resolutie van 2005 heeft opgemerkt, heeft het 
Europese onderwijsmodel zijn sporen verdiend en is het wenselijk dat ook andere leerlingen 
dan die van de Europese scholen hiertoe toegang krijgen.

De raad van bestuur heeft in mei 2009 zijn goedkeuring gehecht aan de beginselen van deze 
hervorming, die op drie uitgangspunten berust:

 vereenvoudiging van het algemene beheer van het systeem, zodat beslissingen op een 
adequaat niveau worden genomen;

 waarborging van een billijke verdeling van de functioneringskosten van het systeem 
over alle lidstaten;

 opening van het systeem voor scholen van type 2 (door de raad van bestuur erkende 
nationale scholen die prioritair kinderen van personeel van de Europese 
instellingen opnemen) en scholen van type 3 (door de raad van bestuur erkende 
nationale scholen die zonder onderscheid leerlingen kunnen opnemen).

Sindsdien hebben diverse nationale scholen op het grondgebied van de Unie die Europees 
onderwijs aanbieden een accreditatieovereenkomst getekend die hen machtigen een Europees 
onderwijsprogramma aan te bieden en eventueel een Europees baccalaureaat uit te reiken.

5. Standpunt van de rapporteur

De Europese scholen zijn opgericht om kinderen van personeelsleden van de Europese 
instellingen die in het buitenland in een andere dan hun eigen culturele omgeving werken en 
leven, toegang te bieden tot onderwijs in hun moedertaal, zodat deze kinderen op ieder 
moment kunnen terugkeren naar een school in hun land van herkomst. Het gaat dus om een 
noodzaak, en niet om luxe.

Er mag niet worden vergeten dat onderwijs in alle lidstaten gratis is en dat de personeelsleden 
van de instellingen geen andere mogelijkheid hebben dan hun kinderen in deze specifieke 
onderwijsinstellingen in te schrijven als zij willen dat hun kinderen onderwijs in hun 
moedertaal volgen.
                                               
1 Jaarverslag van de secretaris-generaal aan de raad van bestuur van de Europese scholen, 2011-02-D-39-en-1.
2 Resolutie van het Europees Parlement over opties voor de ontwikkeling van het systeem van de Europese 
scholen (PB C 193E van 17.8.2006, blz. 333).
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Het spreekt vanzelf dat het concept, meer dan 50 jaar na oprichting van de eerste Europese 
school, moet evolueren en moet worden aangepast aan de nieuwe economische en 
maatschappelijke omstandigheden. Niettemin moet het tegelijkertijd door zijn aandacht voor 
het Europees burgerschap en bevordering van mobiliteit een voorbeeld blijven voor de 
nationale onderwijssystemen.

Ook al dwingt de financiële crisis tot bezuinigingen, toch moet de situatie meer vanuit het 
oogpunt van een investering in de toekomst van jonge Europeanen worden bezien dan vanuit 
kostenoverwegingen. Bezuinigingen mogen de basisbeginselen van het systeem niet 
aantasten.

In dit opzicht is het van essentieel belang dat het onderwijs ook in de toekomst door 
leerkrachten in hun moedertaal gegeven wordt. Afwijken van dit beginsel is onverstandig, en 
als het moeilijk blijkt om moedertaalsprekers te vinden, betekent dit dat het 
aanwervingsbeleid moet worden aangepast. Maar alvorens over een nieuwe hervorming na te 
denken moet volgens de rapporteur eerst eens ten volle gebruik worden gemaakt van de 
mogelijkheid van het huidige systeem waarbij lidstaten die geen leerkrachten detacheren, een 
financiële bijdrage aan het budget van de scholen leveren. 

Met betrekking tot het personeelsbeleid stelt de rapporteur vast dat de niet-naleving door de
lidstaten van hun verplichtingen op het gebied van detachering betekent dat de begroting van 
de Unie zeer zwaar belast wordt. Er moeten dan namelijk steeds meer "docenten met een 
beperkte leeropdracht" worden aangesteld en rechtstreeks door de scholen worden betaald, 
hetgeen de compenserende bijdrage van de Commissie dienovereenkomstig verhoogt. De 
lidstaten die in gebreke blijven moeten dan ook absoluut worden herinnerd aan hun 
verplichting om overeenkomstig de quota leerkrachten ter beschikking te stellen.

Om de lasten van bepaalde lidstaten te verlichten, met name de lidstaten die de leerkrachten 
leveren voor de taalsecties waar de meerderheid van de SWALS-leerlingen zijn ingeschreven, 
moet er in dit verband op worden toegezien dat het concept van onderwijs in de moedertaal 
wordt toegepast zodra het vereiste aantal leerlingen voor een nieuwe taalsectie is bereikt. Hoe 
dan ook is dit het enige middel om discriminatie van SWALS-leerlingen ten opzichte van 
andere leerlingen te voorkomen.

De rapporteur is verder van mening dat er aanzienlijk kan worden bezuinigd indien er voor 
het onderwijs in niet-basisvakken gebruik wordt gemaakt van de eerste vreemde taal (Engels, 
Duits en Frans).

In het algemeen vindt de rapporteur dat meer moet worden overgaan tot de oprichting van 
scholen van het type 2 en 3, die een concrete stap vormen in de richting van een voor meer 
leerlingen toegankelijk "Europees" onderwijs.

Aangezien het model van de Europese scholen positieve resultaten oplevert en dit systeem 
stimulerende perspectieven biedt voor de ontwikkeling van een Europees onderwijssysteem, 
is het immers de taak van de lidstaten om zich niet alleen in te zetten voor het behoud van dit 
systeem, maar ook voor het uitdragen van dit voor Europa unieke en bijzondere 
onderwijsmodel.


