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Betreft: Verzoekschrift 1032/2010, ingediend door Manuel Altemir Mergelina 
(Spaanse nationaliteit), over de discriminatie van leerlingen van de Europese 
scholen die zich aan een Spaanse universiteit willen inschrijven

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener legt uit dat leerlingen van de Europese scholen zich gediscrimineerd voelen wanneer 
zij zich aan een Spaanse universiteit willen inschrijven. De discriminatie behelst de 
berekening van het gemiddelde cijfer om buitenlandse studies en diploma's te waarderen ten 
opzichte van het Spaanse baccalaureaat. Bij de berekening wordt een formule gehanteerd die 
deze leerlingen een lager cijfer oplevert, waardoor zij minder alternatieven hebben wanneer ze 
een studierichting en een universiteit in Spanje kiezen. Indiener legt uit dat het gemiddelde 
cijfer van de studenten uit andere landen ongewijzigd wordt overgenomen, wat een duidelijke 
discriminatie is van de studenten van de Europese scholen.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 14 december 2010. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6 van het Reglement).

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

De Commissie stelt vast dat indiener bezwaar aantekent tegen de regeling van het Spaanse 
ministerie van Onderwijs inzake de waardering van buitenlandse studies en cijfers ten
behoeve van de toelating tot nationale universiteiten, alsmede het ongunstige effect daarvan 
op leerlingen van Europese scholen. Gezien het feit dat het ministerie nadrukkelijk betrokken 
is bij het organiseren van de Spaanse afdelingen van deze scholen, alsmede bij het bepalen 
van de lesprogramma's en de beoordeling van leerlingen, beweert indiener dat het vereiste van 
een hoger toelatingscijfer voor toelating tot de universiteit ten aanzien van diploma's die zijn 



PE464.854v02-00 2/4 CM\896378NL.doc

NL

behaald op Europese scholen, een discriminerende behandeling vormt die in strijd is met de 
grondbeginselen van de vrijheid van verkeer van werknemers en de vrijheid van 
dienstverlening.

De Commissie herinnert eraan dat de lidstaten de uitsluitende verantwoordelijkheid hebben 
voor het opzetten van hun onderwijsstelsel, met inbegrip van regels ten aanzien van de 
toelating tot nationale universiteiten. Het vastleggen van regels voor de waardering van in het 
buitenland behaalde studies en cijfers ten behoeve van de toelating tot universiteiten, is 
eveneens een aangelegenheid die onder de nationale bevoegdheid valt. Het is echter niet de 
bedoeling dat deze regels leerlingen die in het bezit zijn van een buitenlands diploma onnodig 
discrimineren, en evenmin dat bepaalde leerlingen worden benadeeld enkel en alleen omdat 
zij gebruik hebben gemaakt van hun vrijheid van verkeer teneinde onderwijs te genieten in 
een andere lidstaat.

Zoals reeds aangegeven in het antwoord op schriftelijke vraag E-000478/11, heeft de 
Commissie een rapport ontvangen van het Secretariaat-generaal van de Europese scholen, 
waarin de moeilijkheden die sommige Spaanse leerlingen met een diploma van een Europese 
school ervaren ten aanzien van de toelating tot Spaanse universiteiten, worden bevestigd. Als 
voornaamste oorzaken van deze moeilijkheden worden in het rapport de 
cijferconversietabellen die door het Spaanse ministerie van Onderwijs zijn ingevoerd, en het 
verschil tussen het lesprogramma van de nationale onderwijsinstellingen en dat van de 
Europese scholen genoemd. 

De Spaanse autoriteiten delen de conclusies ten aanzien van de moeilijkheden die deze 
leerlingen ervaren niet, maar onderkennen wel de noodzaak van nadere informatie 
hieromtrent. Om die reden stelt het Spaanse ministerie van Onderwijs momenteel een rapport 
op over de situatie van leerlingen met een diploma van een Europese school ten aanzien van 
de toelating tot Spaanse universiteiten. 

Ten aanzien van de positie van de Europese scholen in dezen bestudeert de werkgroep 
"Baccalaureat européen" momenteel of het passend is om het huidige becijferingssysteem van 
de Europese scholen te wijzigen en over te stappen op een systeem dat vergelijkbaar is met 
het door de Europese Commissie gedefinieerde ECTS-systeem, teneinde voor een 
gemeenschappelijke geldigheid te zorgen en de uitwisseling van leerlingen en cijfers binnen 
de Europese Unie te bevorderen. 

Gezien de hiervoor beschreven omstandigheden heeft de Commissie meer informatie nodig 
over de achterliggende oorzaken van de moeilijkheden van leerlingen van Europese scholen 
ten aanzien van de toelating tot Spaanse universiteiten. In dit opzicht zal het momenteel door 
de Spaanse autoriteiten op te stellen rapport essentiële informatie bieden. Na bestudering van 
dat rapport heeft de Commissie meer inzicht in de oorzaken van de moeilijkheden die 
leerlingen van Europese scholen ervaren en zal zij de Commissie verzoekschriften 
dienovereenkomstig informeren.

4. Aanvullend antwoord van de Commissie, ontvangen op 16 maart 2012

Na een zorgvuldige bestudering van de door de indiener aan de orde gestelde kwesties is de 
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Commissie tot een conclusie gekomen met betrekking tot de vermeende discriminerende 
gevolgen van de door het Spaanse ministerie van Onderwijs vastgestelde regeling inzake de 
waardering van buitenlandse studies en cijfers ten behoeve van de toelating tot nationale 
universiteiten, voor studenten van de Europese Scholen.

De Commissie herinnert eraan dat indiener met name stelt dat de huidige omrekeningsformule 
die door de Spaanse autoriteiten wordt gebruikt wanneer zij buitenlandse studies en cijfers 
waardeert, discriminerend is met betrekking tot leerlingen van de Europese Scholen. Dit heeft 
te maken met het feit dat het cijfer dat nodig is om te slagen op een Europese School eerder 
een zes dan de door het Spaanse systeem vereiste vijf is, terwijl zowel de Spaanse als de 
Europese Scholen een cijfersysteem met een enkele lineaire schaal van nul tot tien gebruiken. 
Indiener stelt dat een verhoging van het minimumcijfer een blijk van kwaliteit is en dat de 
leerlingen van de Europese School hier niet door benadeeld zouden moeten worden.
In de eerste plaats merkt de Commissie op dat er krachtens de EU-wetgeving geen 
verplichting bestaat voor de lidstaten om rekening te houden met de kwaliteitsnormen van 
andere onderwijssystemen tijdens het selectieproces voor de toelating tot het hoger onderwijs, 
gezien de vrijheid die hen in deze zaken wordt gelaten onder artikel 165 VWEU. Meer in het 
bijzonder bestaat er krachtens de EU-wetgeving geen verplichting voor de lidstaten om voor 
een vergelijkende beoordeling van cijfers te kiezen die gebaseerd is op de kwaliteitsnormen 
van de onderwijsstelsels in kwestie (en zo de absolute waarde van het cijfer te berekenen). Zij 
kunnen er in plaats daarvan voor kiezen om alleen rekening te houden met de relatieve waarde 
van het cijfer, dat wil zeggen, zijn plaats op de nationale beoordelingsschaal, zoals in het 
Spaanse systeem voor de toegang tot het hoger onderwijs het geval is.

Het gebruiken van de hiervoor genoemde methode betekent allereerst het beoordelen van de 
positie van het cijfer dat omgezet moet worden naar de beoordelingsschaal die gebruikt wordt 
door het schoolsysteem in kwestie (op basis van het verschil tussen dat cijfer en 
respectievelijk het laagste cijfer waarmee men kan slagen en het hoogst mogelijke cijfer) en 
vervolgens het omzetten van dit cijfer naar een betrekkelijke beoordelingsschaal.  In de 
onderhavige zaak is de betrekkelijke beoordelingsschaal die gekozen is door de Spaanse 
wetgever een schaal van nul tot vijf, aangezien een vaste component (met een waarde van 
vijf) bij het resultaat van de omzetting in beide formules wordt opgeteld. 

In dit opzicht betekent indieners bewering dat er meer geëist wordt van leerlingen van de 
Europese School het hekelen van de omzettingsmethode die door de Spaanse wetgever 
gekozen is, omdat hierin de hogere prestaties die van de leerlingen van de Europese Scholen 
verlangd worden niet tot uitdrukking komen. Om een praktijkvoorbeeld te noemen: een 
eindcijfer zeven na omzetting zou moeilijker te verkrijgen zijn voor leerlingen van de 
Europese Scholen dan door leerlingen in het Spaanse onderwijssysteem, omdat de 
eerstgenoemden van een intern cijfer van 7,6 verzekerd zouden moeten zijn daar waar 
laatstgenoemden slecht een zeven nodig zouden hebben.

De omzettingsmethode die hier ter discussie staat houdt echter, zoals hierboven vermeld, 
alleen rekening met de relatieve waarde van het cijfer dat omgezet moet worden en zij doet 
geen poging een vergelijkende beoordeling van de cijfers te maken. De Commissie is daarom 
van mening dat er geen sprake is van een duidelijke schending van de EU-wetgeving met 
betrekking tot het gebruik van de aangevochten omzettingsformules.
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Met betrekking tot indieners beweringen betreffende de ongepaste behandeling door de 
Spaanse autoriteiten van de Europese scholen door deze te zien als een buitenlands 
schoolsysteem, ondanks de betrokkenheid van de Spaanse autoriteiten bij het functioneren en 
de organisatie van de Europese Scholen, stelt de Commissie zich op het standpunt dat 
lidstaten niet verplicht zijn de Europese Scholen als een onderdeel van hun nationale 
onderwijssysteem te behandelen gezien de vrijheid die hen in zulke zaken wordt gelaten onder 
artikel 165 VWEU. Bovendien voorziet het Verdrag houdende het Statuut van de Europese 
Scholen niet in een bepaling die het tegendeel doet veronderstellen, in het bijzonder omdat 
artikel vijf van het Verdrag alleen voorziet in de erkenning van de succesvol aan de Europese 
Scholen afgeronde schooljaren en de diploma's en certificaten die daarbij horen, in 
overeenkomst met een equivalentietabel.

De raad van bestuur van de Europese Scholen, het besluitvormingsorgaan van de 
intergouvernementele samenwerking van het systeem van de Europese Scholen, die wordt 
samengesteld uit vertegenwoordigers van de lidstaten en de Commissie, heeft echter een 
werkgroep voor het hervormen van het Baccalaureaat opgericht, die onder andere de 
herziening van het huidige beoordelingssysteem bespreekt, zich bewust zijnde van de 
moeilijkheden die sommige baccalaurei in sommige lidstaten hebben wanneer zij bij een 
universiteit om toelating verzoeken, zoals in Spanje het geval is.


