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Europese school "Mamer II" in Luxemburg

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indienster beschrijft de problemen die zij heeft ondervonden met de Europese school "Mamer II" 
in Luxemburg, waar haar 9-jarige zoon, die een aantal aanpassingsproblemen heeft gehad, 
ingeschreven is. Indienster wijst erop dat zij zich zonder resultaat heeft gewend tot bepaalde 
leden van de Raad van Bestuur van de Europese scholen en dat de verantwoordelijke 
onderdirecteur van de school de belangen van haar zoon niet heeft behartigd, maar daarentegen 
heeft gehandeld op een manier die indienster beschrijft als onprofessioneel, kwetsend en 
onreglementair. Indienster heeft zich reeds gewend tot de Luxemburgse kinderombudsman, 
Marie Anne Rodesch-Hengesch, die tevergeefs heeft gepoogd om een gesprek met bovenstaande 
vicedirecteur te regelen. Indienster verzoekt derhalve het Europees Parlement om de zaak in 
behandeling te nemen. 

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 2 juli 2010. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 202, 
lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 8 oktober 2010.

De Commissie heeft over deze kwestie de volgende informatie ontvangen van de Europese 
school "Mamer II" in Luxemburg.

Aan het begin van het schooljaar 2008-2009 hebben de leerkrachten hun zorgen geuit over het 
gedrag van het kind van indienster. Zij waren van mening dat zijn gedrag gevaarlijk was voor 
zowel hemzelf als voor anderen en hebben afzonderlijk melding gedaan over het gedrag van het 
kind.
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Het hoofd van de basisschool heeft deze kwestie met de ouders besproken en hen geadviseerd 
een deskundige in de arm te nemen. De ouders waren van mening dat het probleem niet bij hun 
zoon lag. Volgens hen waren de problemen van het kind vooral te wijten aan het samenvoegen 
van twee klassen van de basisschool.

Alle leerkrachten van de desbetreffende afdeling hebben hierop een schriftelijk verzoek bij het 
bestuur van de school ingediend om een deskundige uit te nodigen het gedrag van het kind in de 
klas te observeren. Een dergelijke stap is overeenkomstig de bestaande interne procedure. De 
ouders wezen de conclusies van het rapport van de hand en hebben de school gemeld dat hun 
kind zou worden beoordeeld in een diagnostisch centrum in Griekenland. De school heeft een 
kopie van het rapport van de psycholoog en van het rapport van de leerkrachten verstrekt aan het 
diagnostische centrum.

Indienster beklaagt zich over de houding van de vicedirecteur bij het treffen van de maatregelen 
aangaande het gedrag van haar kind en beschuldigt de vicedirecteur van onrechtmatige daden, 
schending van de mensenrechten, schending van het recht op gegevensbescherming, schending 
van het schoolbeleid, schending van onderwijsrechten, het in diskrediet brengen van een kind en 
zijn familie, onbehoorlijk bestuur en machtsmisbruik.

Voordat zij dit verzoekschrift indiende bij het Parlement, heeft indienster een officiële klacht 
ingediend tegen het bestuur van de Europese school bij de secretaris-generaal van de Europese 
scholen, omdat zij van mening is dat de directeur van de school niet het recht had het gedrag van 
haar kind in de klas door een externe persoon te laten observeren. De secretaris-generaal heeft 
indienster laten weten dat de directeur op grond van artikel 18 van het algemene reglement van 
de Europese scholen1 een persoon van buiten de school (in dit geval een psycholoog) 
toestemming kan geven lessen bij te wonen en klassen te observeren als dit de goedkeuring van 
de betreffende leerkrachten heeft. De secretaris-generaal heeft geconcludeerd dat zij niet heeft 
kunnen vaststellen dat de rechten van het kind niet zijn gerespecteerd.

Gezien de verschillende e-mailuitwisselingen, briefwisselingen tussen indienster en de school, 
briefwisselingen tussen indienster en de secretaris-generaal en de uitvoerige toelichting die is 
gegeven door het hoofd van de basisschool, lijkt het erop dat de school de bestaande regels van 
het systeem van de Europese scholen correct heeft toegepast en dat de maatregelen die zijn 
getroffen door zowel de leerkrachten als het bestuur, in het belang van het kind waren. Dit wordt 
ook bevestigd door de vooruitgang die door de leerling is geboekt. Hij heeft het schooljaar 2009-
2010 doorgebracht in een kleine klas van zeven leerlingen en heeft niet langer bijles nodig. De 
beschuldiging van de schending van onderwijsrechten is derhalve ongegrond. 

Het hoofd van de basisschool heeft tevens bevestigd dat het rapport van de psycholoog uiterst 
vertrouwelijk is behandeld en nooit is gecommuniceerd naar de leerkrachten. Het recht op 
gegevensbescherming is dus gerespecteerd.

Indienster stelt aan de orde dat het hoofd van de school heeft geweigerd te spreken met de 
Luxemburgse toezichthouder voor de rechten van het kind. Volgens het hoofd van de 
basisschool heeft zij op 14 januari 2010 in haar kantoor een gesprek gehad met de Luxemburgse 
toezichthouder voor de rechten van het kind. De beschuldiging van indienster met betrekking tot 
dit punt is dus niet correct.

                                               
1 http://www.eursc.eu/index.php?id=96 - (documentverw. 2007-D-4010-en-6).
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Conclusies

Het verzoekschrift bevat beschuldigingen tegen het hoofd van de basisschool die niet zijn 
bewezen of vastgelegd. Gezien de ontvangen informatie is de Commissie van mening dat het 
bestuur van de school, de leerkrachten en de secretaris-generaal van de Europese scholen de 
bestaande regelgeving hebben nageleefd en het pedagogische belang van het kind in gedachten 
hebben gehouden.

4. Antwoord van de Commissie (REV), ontvangen op 10 juni 2011.

Indieners hebben gereageerd op het antwoord van de Commissie van oktober 2010 en hebben 
een aantal aanvullende documenten verstrekt met betrekking tot deze zaak. Ze beweren nu dat de 
Raad van Bestuur van de Europese scholen en de Commissie het optreden van de vicedirecteur 
onvoldoende hebben gecontroleerd.

De Commissie heeft gecontroleerd dat deze zaak door alle belanghebbenden correct is 
afgehandeld en dat alle relevante interne regels die op de scholen gelden, zijn gevolgd. In haar 
eerste conclusie over het verzoekschrift heeft de Commissie bevestigd dat het bestuur van de 
school, de leerkrachten en de secretaris-generaal van de Europese scholen de bestaande 
regelgeving hebben nageleefd en het pedagogische belang van het kind in gedachten hebben 
gehouden.

De directeur van sociaal beleid en gezondheid van het Directoraat-generaal personeel en 
veiligheid van de Commissie heeft deze argumenten ook onder woorden gebracht in zijn brief 
aan indienster van 5 november 2011. Hierin schreef hij het volgende: "... rekening houdend met 
uw beschrijving van de situatie en de documentatie en toelichting die zijn verstrekt door de 
vicedirecteur van de basisschool van de Europese school "Luxembourg II" en door het kantoor 
van de secretaris-generaal van de Europese scholen, ben ik tot de conclusie gekomen dat de 
school de bestaande regels van het systeem van de Europese scholen heeft toegepast en dat de 
maatregelen die zijn getroffen door de leerkrachten en het bestuur, in het belang van het kind 
waren."

De nieuwe documenten die door indieners zijn verstrekt, bieden geen nieuwe informatie op basis 
waarvan een andere conclusie kan worden getrokken dan de conclusie die de Commissie in haar 
vorige antwoord heeft verstrekt. Daarnaast bevestigt document nr. 40 dat de directeur van de 
school een brief heeft gestuurd naar de voorzitter van de Luxemburgse commissie voor 
gegevensbescherming, waarin hij de regelgeving van de school beschrijft. Uit document nr. 41 
blijkt dat het bestuur van de school het psychologische rapport heeft vernietigd, zoals is verzocht 
door indieners.

Conclusies

De relevante regelgeving van het systeem van de Europese scholen is gevolgd, het 
psychologische rapport dat door de ouders wordt betwist is, zoals blijkt uit de door indieners 
verstrekte documenten, in januari 2010 door de school vernietigd, de regels van de school zijn 
verstrekt aan de Luxemburgse commissie voor gegevensbescherming, en er wordt rekening 
gehouden met het pedagogische belang van het kind aangezien hij in een zeer kleine klas zit en 
gericht bijles krijgt.


