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Commissie verzoekschriften

30.5.2012

MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 0796/2011, ingediend door M. G. (Spaanse nationaliteit), over het 
curriculum van de Universidade Internacional de La Rioja, Spanje

1. Samenvatting van verzoekschrift

Indienster volgt de opleiding basisonderwijs aan de Universidade Internacional de La Rioja, in 
Spanje. Zij protesteert tegen het feit dat vreemde talen uit de Europese Unie binnen het 
curriculum van de opleiding niet verplicht worden gesteld. Zij is van mening dat dit in strijd is 
met het Bolognaproces en met alle aanbevelingen van de Europese Unie met betrekking tot het 
universitair onderwijs. Verder stelt zij dat dit de enige universiteit in Spanje is waar dit het geval 
is.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 16 november 2011. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 30 mei 2012

De Commissie neemt er nota van dat indieners protesteren tegen het feit dat lessen in een 
vreemde taal uit de Europese Unie aan de Universidade Internacional de La Rioja niet verplicht 
worden gesteld, waardoor de universiteit niet voldoet aan de onderwijseisen van de nieuwe 
Europese ruimte voor hoger onderwijs of aan Besluit ECI/3857/2007 van 27 december 2007 tot 
vaststelling van de vereisten voor de validering van officiële universitaire diploma’s die de 
houders ervan toegang geven tot het beroep van leraar in het basisonderwijs.

De Commissie herinnert eraan dat de lidstaten overeenkomstig artikel 165 van het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU) als enige bevoegd zijn voor de inhoud 
van het onderwijs en de opzet van hun onderwijsstelsel. Hoewel de Commissie het 
Bolognaproces, het intergouvernementele proces dat hervormingen in het hoger onderwijs 
stimuleert die moeten leiden tot de totstandkoming van een "Europese ruimte voor hoger 
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onderwijs", actief ondersteunt, moet worden benadrukt dat de verklaring van Bologna een 
vrijwillige verbintenis is van elk ondertekenend land om zijn eigen onderwijsstelsel te 
hervormen; deze hervorming wordt niet opgelegd aan de nationale regeringen of universiteiten 
en de lidstaten zitten in verschillende fasen van de tenuitvoerlegging ervan. 

Daaruit volgt dat de door indieners aangekaarte kwesties buiten de bevoegdheid van de Europese 
Unie vallen. De Commissie wijst er bovendien op dat indieners deze zaak kunnen voortzetten bij 
de bevoegde Spaanse autoriteiten, met name wanneer de universiteit een inbreuk pleegt op een 
ministerieel besluit. 


