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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 0567/2011, ingediend door Fabio Albanese (Italiaanse 
nationaliteit), over de weigering van het Italiaanse ministerie van Onderwijs om te 
verklaren dat het "Diploma di maturità magistrale" (onderwijsdiploma voor het 
middelbaar onderwijs) voldoet aan Richtlijn 2005/36/EG

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Op 26 november 2010 heeft indiener het Ministerie van Onderwijs verzocht om een document 
waarin het ministerie verklaart dat het "Diploma di maturità magistrale" voldoet aan de 
definitie van Richtlijn 2005/36/EG. Doel van dit verzoek was om de beroepskwalificatie van 
indiener te documenteren voor een mogelijke procedure voor erkenning door de lidstaten. Het 
Italiaanse Ministerie van Onderwijs heeft geweigerd deze verklaring uit te geven omdat voor 
verkrijging van de status van docent een passende bacheloropleiding vereist is. Indiener stelt 
dat deze weigering in strijd is met Richtlijn 2005/36/EG.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 23 september 2011. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 28 augustus 2013

Indiener beklaagt zich erover dat het Italiaanse Ministerie van Onderwijs, Universiteit en 
Onderzoek weigert te verklaren dat hij op grond van zijn diploma "di Maturità Magistrale" 
volledig gekwalificeerd is om in Italië op peuterscholen en lagere scholen te kunnen lesgeven. 
Indiener legt uit dat het ministerie alleen verklaringen aflegt voor kwalificaties die leraren het 
recht geven op een vaste aanstelling op Italiaanse staatsscholen. 
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Doordat hij niet als volledig gekwalificeerd leraar wordt beschouwd, kan indiener ook niet in 
het Verenigd Koninkrijk op peuterscholen of lagere scholen werken. Richtlijn 2005/36/EG 
betreffende de erkenning van beroepskwalificaties is niet van toepassing wanneer een
beroepsbeoefenaar niet volledig gekwalificeerd is in zijn eigen lidstaat.

Om te kunnen vaststellen of het standpunt van de Italiaanse autoriteiten gerechtvaardigd was, 
heeft de Commissie nader bestudeerd hoe de beroepen peuter- en lagereschoolonderwijzer in 
Italië zijn geregeld. Daartoe heeft de Commissie enkele brieven uitgewisseld met de Italiaanse 
autoriteiten, voornamelijk via EU Pilot (een platform voor informatie-uitwisseling en 
probleemoplossing tussen de Commissie en de lidstaten). 

In hun antwoorden legden de Italiaanse autoriteiten uit dat houders van een diploma "di 
Maturità Magistrale" volgens Italiaanse wetgeving op een contract voor bepaalde tijd op 
staatsscholen kunnen worden aangeworven en ook op een contract voor bepaalde of 
onbepaalde tijd op privéscholen kunnen werken. Voor het verkrijgen van een vaste aanstelling 
op een staatsschool moeten de houders van deze diploma's echter eerst slagen voor een 
vergelijkend onderzoek.

In het licht van het bovenstaande is de Commissie van oordeel dat houders van een diploma 
"di Maturità Magistrale" volledig gekwalificeerd zijn om in Italië te kunnen lesgeven en dat 
het vergelijkend onderzoek slechts een noodzakelijke wervingsprocedure is om een vaste 
aanstelling te krijgen op een staatsschool. 

Op 31 mei 2013 heeft de Commissie de Italiaanse autoriteiten via EU Pilot een brief gericht 
over deze kwestie. 

De Commissie stelt het Europees Parlement in kennis van het antwoord van de Italiaanse 
autoriteiten.

4. Antwoord van de Commissie (REV), ontvangen op 31 januari 2014

Indiener beklaagde zich erover dat het Italiaanse Ministerie van Onderwijs, Universiteit en 
Onderzoek weigerde te verklaren dat hij op grond van zijn diploma "di Maturità Magistrale" 
volledig gekwalificeerd is om in Italië op peuterscholen en lagere scholen les te geven, omdat 
dit ministerie alleen verklaringen aflegde voor kwalificaties die leraren het recht geven op een 
vaste aanstelling op Italiaanse staatsscholen. Daardoor werden zijn beroepskwalificaties in het 
Verenigd Koninkrijk niet erkend.

Nadat de Commissie de Italiaanse wetgeving had onderzocht, kwam ze tot de conclusie dat 
houders van een diploma "di Maturità Magistrale" volledig gekwalificeerd zijn om in Italië les 
te geven en dat het vergelijkend onderzoek slechts een wervingsprocedure is om een vaste 
aanstelling te krijgen op een staatsschool. 

Op 31 mei 2013 heeft de Commissie de Italiaanse autoriteiten via EU Pilot een brief gestuurd 
over deze kwestie. De Italiaanse autoriteiten hebben op 21 augustus 2013 geantwoord. Ze 
geven toe dat het vergelijkend onderzoek slechts een wervingsprocedure is. Verder hebben ze 
een verklaring afgelegd dat indiener gekwalificeerd is om les te geven in Italië en dat hebben 
ze ook aan de Britse autoriteiten bevestigd.   
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Conclusie

Op basis van deze informatie werden de kwalificaties van indiener door de Britse autoriteiten 
erkend. Daardoor is hij nu bevoegd om in het Verenigd Koninkrijk les te geven.


