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EUROPEES PARLEMENT 2009 - 2014

Commissie verzoekschriften

25.3.2010

MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 1498/2009, ingediend door A.V.M (Spaanse nationaliteit), over de 
Europese school van München, Duitsland.

1. Samenvatting van verzoekschrift

Indienster beklaagt zich over het feit dat de Europese school van München haar dochtertje een 
plaats op de school heeft geweigerd voor het schooljaar 2009-2010. Zij beweert dat de situatie 
van de leerlingen van categorie III, van de Spaanse afdeling, discriminerend is, omdat bij de 
selectiecriteria niet dezelfde criteria worden gebruikt als bij de andere taalafdelingen van de 
school. Zij verzoekt voor alle taalafdelingen dezelfde criteria te gebruiken.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 25 januari 2010. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
202, lid 6 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 25 maart 2010.

Indieners willen hun kind laten inschrijven in het basisonderwijs van de Spaanse afdeling van 
de Europese school van München, die dit echter geweigerd heeft. Indieners tekenen bezwaar 
aan tegen deze weigering en beweren dat de situatie van de leerlingen van categorie III, van 
de Spaanse afdeling, discriminerend is. Indieners hebben hun klacht bij de Kamer van Beroep 
van de Europese scholen ingediend. De kamer van beroep heeft de klacht niet-ontvankelijk 
verklaard.

De raad van bestuur hanteert de volgende regels: 

 De toelating van kinderen van categorie III geschiedt door de directeur volgens de 
bepalingen van artikel 8 van het reglement van de Europese scholen. 
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 Bij het nemen van zijn besluit, dient de directeur erop toe te zien dat er in elke klas genoeg 
plaatsen vrij blijven om gedurende het jaar een redelijk aantal kinderen van de categorieën I1

en II2 te kunnen opnemen, zonder dat dit leidt tot opdeling van klassen. 
 Leerlingen van categorie III kunnen niet worden toegelaten tot klassen die aan het begin van 

het schooljaar reeds uit meer dan 25 leerlingen bestaan.

De toelatingsvoorwaarden van de Europese school van München staan vermeld op de website van 
de school (www.esmunich.de). Hierin wordt het volgende bepaald: 

 Vanwege het toenemende aantal kinderen van categorie I en de beperkingen als gevolg van 
de lopende bouwwerkzaamheden in de school (nu tijdelijke gebouwen), is de opname voor 
categorie III zeer beperkt. 

Verder is er op de middelbare school geen Spaanse afdeling, wat betekent dat kinderen moeten 
doorstromen naar een andere afdeling, met name de Duitse. Dit heeft tot gevolg dat klassen moeten 
worden opgesplitst, hetgeen grote budgettaire gevolgen heeft. Dezelfde situatie geldt voor de 
Griekse afdeling. 

De school heeft de afgelopen twee jaar maar weinig leerlingen van categorie III toegelaten, niet 
alleen voor de Spaanse, maar ook voor de andere taalafdelingen. De inschrijvingen bleven beperkt 
tot broers en zussen van reeds ingeschreven leerlingen.

Deze situatie is niet uniek voor München, ook andere Europese scholen die met te veel 
aanmeldingen geconfronteerd worden, hebben dezelfde of zelfs nog restrictievere maatregelen 
genomen ten aanzien van de toelating van leerlingen van categorie III, zoals in Brussel en 
Luxemburg.

De directeur van de school heeft de regels voor toelating van leerlingen op Europese scholen correct 
toegepast.

                                               
1 Categorie I: kinderen van personeelsleden van de EU-instellingen en overige EU-organen. 
2 Categorie II: kinderen waarvoor een contract is afgesloten met een bedrijf of organisatie die het schoolgeld 
voor de Europese scholen betaalt voor de kinderen van hun personeelsleden.


