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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1434/2010 af L.G. spansk statsborger, om anerkendelse som lærer i 
Nederlandene

1. Sammendrag

Andrageren har i Det Forenede Kongerige bestået eksamen som lærer (QTS). Hun bor i 
Nederlandene og har allerede arbejdet som lærer her i nogle år. Hendes ansøgning om 
anerkendelse som lærer er blevet afvist af de nederlandske myndigheder. For at komme i 
betragtning skal hun først gennemføre en praktikperiode (induction period) i Det Forenede 
Kongerige, idet en sådan kræves, for at man kan optræde som lærer der. Det er andragerens 
opfattelse, at en sådan praktikperiode i et helt andet undervisningssystem end det 
nederlandske ikke vil være til nogen nytte, da hun allerede arbejder som lærer i Nederlandene. 
Hun spørger nu, om det nederlandske undervisningsministeriums krav er i overensstemmelse 
med direktiv 2005/36/EF om anerkendelse af erhvervskvalifikationer. 

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 28. februar 2011). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 6. maj 2011.

"Andrageren har taget eksamen som lærer (QTS) i Det Forenede Kongerige, men har ikke 
gennemført praktikperioden, hvilket er et krav for at kunne blive fuldt kvalificeret som lærer i 
Det Forenede Kongerige. Andrageren søgte om anerkendelse af sine kvalifikationer i 
Nederlandene. I Nederlandene blev ansøgningen afvist med den begrundelse, at andrageren 
ikke er fuldt kvalificeret til at undervise i Det Forenede Kongerige. 

Kommissionens bemærkninger
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Anerkendelse af erhvervskvalifikationer i EU er reguleret i direktiv 2005/36/EF om 
anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer. Dette direktiv giver 
erhvervsudøveren/migranten ret til at etablere sig og til at genoptage det erhverv, som denne 
har kvalificeret sig til i en medlemsstat, i en anden medlemsstat under forudsætning af, at: 

– erhvervet er lovreguleret i værtsmedlemsstaten, og 

– migranten har taget sin erhvervsmæssige uddannelse i EU (eller i et tredjeland, men 
efterfølgende har tre års erhvervserfaring inden for faget på den medlemsstats område, som 
har anerkendt de formelle erhvervsmæssige kvalifikationer).

I EU er lærerhvervet ikke harmoniseret. Anerkendelsen af lærerkvalifikationer henhører under 
bestemmelserne i den såkaldte generelle ordning om anerkendelse af erhvervsmæssige 
kvalifikationer som fastsat i afsnit III, kapitel 1, i direktiv 2005/36/EF. Denne generelle 
ordning indeholder ikke bestemmelser om automatisk anerkendelse af erhvervsmæssige 
kvalifikationer. Det grundlæggende princip i denne ordning er, at værtsmedlemsstaten (i dette 
tilfælde Nederlandene) skal tillade EU-borgeren at udøve et erhverv på landets område, selv 
om borgeren ikke har det krævede nationale eksamensbevis, forudsat at borgeren besidder det 
eksamensbevis, der kræves i en anden medlemsstat, for at tiltræde eller udøve det samme 
erhverv. 

For så vidt angår QTS blev det den 1. september 1999 indført i Det Forenede Kongerige, at 
lærere, der tager eksamen efter 7. maj 1999, skal gennemføre og afslutte en praktikperiode for 
at være kvalificeret til at undervise i England på offentlige skoler eller specialskoler, der ikke 
er offentlige. En praktikperiode varer tre skoleperioder (eller tilsvarende) og kombinerer et 
individualiseret program, som omfatter tilsyn og støtte samt en præstationsvurdering.

Uden at have gennemført praktikperioden er andrageren dermed ikke fuldt kvalificeret som 
lærer i Det Forenede Kongerige. Af denne årsag finder bestemmelserne i direktiv 2005/36/EF 
ikke anvendelse. De nederlandske myndigheder er ikke forpligtet til at anerkende de 
kvalifikationer, som andrageren har tilegnet sig i Det Forenede Kongerige, da andrageren ikke 
betragtes som fuldt kvalificeret i Det Forenede Kongerige uden at have gennemført 
praktikperioden. 

I sager, hvor direktivet om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer ikke finder 
anvendelse, bør de nederlandske myndigheder dog anvende reglerne i traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF). De nederlandske myndigheder bør kontrollere, 
hvorvidt de er forpligtet til at anerkende andragerens kvalifikationer på baggrund af artikel 45 
ff. i TEUF og retspraksis fra EU-Domstolen, eksempelvis som i sag C-345/08.

Konklusioner

Direktiv 2005/36/EF finder ikke anvendelse i dette tilfælde. De nederlandske myndigheder er 
ikke forpligtet til at anerkende andragerens kvalifikationer på baggrund af direktivet. De 
nederlandske myndigheder skal dog kontrollere, om anerkendelse kan finde sted på baggrund 
af reglerne i TEUF. Kommissionen anbefaler på nuværende tidspunkt, at andrageren 
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henvender sig til det nationale kontaktpunkt for anerkendelse af erhvervsmæssige 
kvalifikationer i Nederlandene1. 

Selv om direktivet om erhvervsmæssige kvalifikationer ikke finder anvendelse, kan 
kontaktpunktet muligvis hjælpe andrageren samt informere om dennes rettigheder." 

                                               
1 Kitty Wigleven, tlf: +31 70 426 02 86, fax: +31 70 426 03 95, e-mail: wigleven@nuffic.nl.


