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Betreft: Verzoekschrift 1434/2010, ingediend door L. G. (Spaanse nationaliteit), over 
erkenning als gekwalificeerd docent in Nederland

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indienster heeft in het Verenigd Koninkrijk een diploma als gekwalificeerd docent (QTS) 
gehaald. Zij woont in Nederland en werkt daar al enkele jaren als docent. Haar aanvraag om 
erkenning als gekwalificeerd docent is door de Nederlandse autoriteiten afgewezen. Om in 
aanmerking te komen moet zij eerst in het VK een praktijkstage (induction period) doen, die 
in het VK vereist is om het beroep van docent uit te oefenen. Indienster is van mening dat een 
dergelijke stage in een geheel ander onderwijsstelsel dan het Nederlandse onnuttig is, te meer 
daar zij al in Nederland als docent werkt en eveneens een aantal cursussen en workshops heeft 
gevolgd. Zij vraagt zich af of de eis van het Nederlandse ministerie van Onderwijs in 
overeenstemming is met Richtlijn 2005/36/EG betreffende de erkenning van 
beroepskwalificaties. 

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 28 februari 2011. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 6 mei 2011

Indienster kreeg in het Verenigd Koninkrijk de status van gekwalificeerd docent (QTS), maar 
heeft haar praktijkstage niet voltooid, terwijl dat een vereiste is om volledig gekwalificeerd 
docent te zijn in het Verenigd Koninkrijk. Zij heeft in Nederland om erkenning van haar 
kwalificatie verzocht. Nederland heeft haar aanvraag afgewezen, omdat indienster niet
volledig gekwalificeerd is om in het Verenigd Koninkrijk les te geven. 
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Commentaar van de Commissie

De erkenning van beroepskwalificaties binnen de EU valt onder Richtlijn 2005/36/EG 
betreffende de erkenning van beroepskwalificaties. Deze richtlijn staat de 
beroepsbeoefenaar/migrant toe zich in een lidstaat te vestigen en daar het beroep uit te 
oefenen waarvoor hij in een andere lidstaat kwalificaties heeft gehaald, onder voorwaarde dat: 

- het beroep in de ontvangende lidstaat is gereguleerd 

- de migrant beroepskwalificaties in de EU heeft gehaald (of beroepskwalificaties in een derde 
land heeft gehaald en 3 jaar beroepservaring heeft gehad op het grondgebied van de lidstaat 
die deze officiële beroepskwalificatie heeft erkend).

Het beroep van docent is in de Europese Unie niet geharmoniseerd. De erkenning van 
kwalificaties als docent vallen onder de bepalingen van het zogeheten algemene stelsel van 
erkenning van opleidingstitels zoals behandeld in titel III, hoofdstuk I van Richtlijn 
2005/36/EG. Dit algemene stelsel voorziet niet in de automatische erkenning van 
beroepskwalificaties. De rationale achter dit stelsel is dat de ontvangende lidstaat (in dit geval 
Nederland) de EU-burger moet toestaan op zijn grondgebied een beroep uit te oefenen, ook 
als hij niet het vereiste nationale diploma heeft, op voorwaarde dat hij/zij in het bezit is van 
het diploma dat in een andere lidstaat is vereist voor de toegang tot of uitoefening van dat 
beroep. 

Wat de status van gekwalificeerd docent betreft voerde het Verenigd Koninkrijk op 1 
september 1999 de regeling in dat docenten die zich na 7 mei 1999 kwalificeren een 
praktijkstage moeten volgen en succesvol moeten afronden om in aanmerking te komen voor 
een baan op gesubsidieerde scholen en niet-gesubsidieerde speciale scholen in Engeland. Een 
praktijkstage duurt drie trimesters (of het equivalent daarvan) en koppelt een persoonlijk 
programma van monitoring en steun aan een beoordeling van de prestatie.

Omdat zij de praktijkstage niet heeft afgemaakt, is indienster dus niet volledig gekwalificeerd 
als docent in het Verenigd Koninkrijk. Daarom zijn de bepalingen krachtens Richtlijn 
2005/36/EG niet van toepassing. De Nederlandse autoriteiten hoeven de Britse kwalificaties 
van indienster niet te erkennen, omdat zij niet beschouwd wordt als volledig gekwalificeerd in 
het Verenigd Koninkrijk als zij de praktijkstage niet heeft afgemaakt.  

De Nederlandse autoriteiten moeten echter in gevallen waarop de richtlijn betreffende 
beroepskwalificaties niet van toepassing is de regels toepassen van het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie (VwEU). De Nederlandse autoriteiten moeten uitzoeken of zij 
de kwalificaties van indienster moeten erkennen op basis van de artikelen 45 en verder van 
het VwEU en van de jurisprudentie van het Europees Hof van Justitie, zoals in zaak C-345/08.

Conclusies

Richtlijn 2005/36/EG is in dit geval niet van toepassing. De Nederlandse autoriteiten hoeven 
op basis van deze richtlijn de kwalificaties van indienster niet te erkennen. De Nederlandse 
autoriteiten moeten echter wel uitzoeken of erkenning kan worden gebaseerd op de regels van 
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het VwEU. In deze fase beveelt de Commissie indienster aan contact op te nemen met het 
nationale contactpunt voor de erkenning van beroepskwalificaties in Nederland1. 

Zelfs als de richtlijn betreffende beroepskwalificaties niet van toepassing is, kan het 
contactpunt indienster mogelijk helpen en haar informeren over haar rechten.

                                               
1 Mevrouw Kitty Wigleven, tel: +31 70 426 0286, fax: +31 70 426 03 95, e-mail: wigleven@nuffic.nl.


