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Betreft: Verzoekschrift  284/2010, ingediend door K. H-L. (Duitse nationaliteit), over de 
weigering van de Duitse overheden om haar Franse universiteitsdiploma te 
erkennen

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indienster beklaagt zich erover dat de verantwoordelijke overheden in Keulen niet willen 
erkennen dat haar Franse universiteitsdiploma gelijk is gesteld aan een Duits 
universiteitsdiploma, maar daarentegen stellen dat haar diploma overeenkomt met een 
diploma van een "Fachhochschule", die zich hoofdzakelijk onderscheidt van de traditionele 
universiteiten door meer praktijkgericht onderwijs en minder onderzoek. Aangezien dit 
betekent dat indienster niet de mogelijkheid heeft om als gymnasiumdocente te worden 
aangesteld, verzoekt zij het Europees Parlement om te onderzoeken of deze situatie in 
overeenstemming is met de vigerende EU-wetgeving.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 28 juni 2010. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
202, lid 6 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 10 november 2010.

Indienster beklaagt zich erover dat de verantwoordelijke overheden in Keulen niet erkennen 
dat haar in 1996 aan een Franse universiteit behaalde diploma gelijkwaardig is aan een Duits 
universiteitsdiploma. De door indienster volbrachte studie (toegepaste talenopleiding in drie 
Europese landen) bestaat uit een geïntegreerde opleiding van vier jaar, waarvan het eerste en 
tweede jaar op de Universiteit voor toegepaste wetenschappen van Keulen en de laatste twee 
jaar in Frankrijk en Engeland hebben plaatsgevonden. Elke deelnemende universiteit reikt een 
afzonderlijk certificaat uit. Bij de Université de Provence, die het door indienster behaalde 
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diploma heeft afgegeven, luidt de verkregen titel "master vreemde talen" ("maîtrise en langues 
étrangères").

Het probleem dat zich voor indienster voordoet, is dat zij met dit diploma in Duitsland niet als 
volwaardig docente in het voortgezet onderwijs (Gymnasium) kan worden aangesteld, maar 
slechts als invalkracht.

De Duitse overheden bevestigen dat het betreffende diploma overeenkomt met een diploma 
van een "Fachhochschule" (technische hogeschool), hetgeen een lager niveau is dan een 
universiteit. Het belangrijkste verschil met de traditionele universiteiten is dat de 
"Fachhochschule" meer praktijk- en minder onderzoeksgericht is; om die reden kon indienster 
krachtens de Duitse wet niet als gymnasiumdocente worden aangesteld. Indienster wenst te 
weten of deze situatie in overeenstemming is met het op dat gebied geldende EU-recht.

Op basis van het in Frankrijk toegepaste systeem, is de bezitter van een diploma zoals dat 
door indienster is behaald, bevoegd het beroep van volwaardig gymnasiumdocent uit te 
oefenen, z o n d e r  dat het Franse lesbevoegdheidsdiploma middelbaar onderwijs 
(CAPES)1vereist is. De Duitse overheden stellen zich echter op het standpunt dat het bezit van 
alleen het onderhavige diploma, dat overeenkomt met het eerste staatsexamen (Duits 
universiteitsdiploma na vier jaar studie), niet kan leiden tot een aanstelling als volwaardig 
gymnasiumdocent in Duitsland. Hiervoor dient het tweede staatsexamen met goed gevolg te 
worden afgelegd. Het feit dat het niveau van het eerste staatsexamen in Frankrijk voldoende is 
om een aanstelling als volwaardig docent te krijgen, betekent niet dat hetzelfde in Duitsland 
moet gelden.

Bovendien heeft een universiteit voor toegepaste wetenschappen niet dezelfde status als een 
klassieke universiteit, waar het niveau en de eisen hoger liggen. Afgestudeerden van een 
universiteit voor toegepaste wetenschappen moeten derhalve dit feit aangeven in hun titel, om 
verwarring met het gewone universitaire niveau te voorkomen. Als een diploma van een 
"Fachhochschule" is behaald, dient "(FH)" aan de titel te worden toegevoegd; FH staat voor 
"Fachhochschule"/universiteit toegepaste wetenschappen. Het weglaten van deze vermelding 
is strafbaar.

In overeenstemming met deze aanpak hebben de Duitse overheden (Bezirksregierung Köln) 
indienster geïnformeerd dat zij haar niet in de hoogste schaal 12 kunnen indelen, maar dat zij 
in schaal 11 diende te blijven.

Rekening houdend met het voorgaande onderzoek, merkt de Commissie op dat er geen sprake 
is van discriminatie op grond van nationaliteit, noch van benadeling van indienster vanwege 
het feit dat zij haar studie in een andere lidstaat heeft gevolgd, want haar situatie zou niet
gunstiger zijn geweest als zij aan een universiteit voor toegepaste wetenschappen in Duitsland 
had gestudeerd. Ten slotte heeft de gestelde vraag betrekking op de organisatie van het 
onderwijsstelsel van de lidstaten en valt derhalve onder de bevoegdheid van elke lidstaat.

                                               
1 "Certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré"


