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MEDEDELING AAN DE LEDEN
Betreft: Verzoekschrift 0131/2012, ingediend door Mario di Nardo (Italiaanse 

nationaliteit), over de erkenning van beroepskwalificaties die in een lidstaat 
van de Europese Unie zijn behaald

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Volgens de indiener vragen de bevoegde Italiaanse autoriteiten op grond van Richtlijn 
2005/36/EG ongerechtvaardigde compenserende maatregelen aan aspirant-docenten die een 
aanvraag indienen voor erkenning van de in Spanje behaalde beroepskwalificatie voor 
docenten, "master en formacion de Profesorado" geheten. In het bijzonder zouden zij als 
algemene voorwaarde voor erkenning van deze master bij het Spaanse ministerie om een 
certificaat vragen waarin wordt bevestigd dat deze master gelijkwaardig is aan een Italiaans 
diploma.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 5 juni 2012. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

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

Het verzoekschrift betreft de erkenning in Italië van in Spanje behaalde beroepskwalificaties 
voor het vak van docent, op basis van een Italiaans bachelordiploma.

Het rechtsinstrument waarin de erkenning van beroepskwalificaties wordt geregeld, is 
Richtlijn 2005/36/EG. De erkenning van een opleiding tot docent valt onder de bepalingen 
van het zogenaamde algemeen stelsel, zoals vastgelegd in Titel III, Hoofdstuk I, van deze 
Richtlijn.  De grondgedachte achter dit stelsel is dat de ontvangende lidstaat (in dit geval 
Italië) de EU-burger moet toestaan op zijn grondgebied een beroep uit te oefenen, ook als hij 
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niet in het bezit is van het volgens de nationale regelgeving vereiste diploma, mits hij beschikt 
over het diploma dat in een andere lidstaat (in dit geval Spanje) is vereist voor de toegang tot 
of uitoefening van dat beroep. Dit stelsel voorziet echter niet in de automatische erkenning 
van beroepskwalificaties. Uitsluitend wanneer er sprake is van wezenlijke verschillen (qua 
duur of qua inhoud) tussen de opleiding van de migrant en de vereisten in de ontvangende 
lidstaat, kan laatstgenoemde de migrant een compenserende maatregel opleggen, dat wil 
zeggen een aanpassingsperiode of een proeve van bekwaamheid, waarbij de migrant voor een 
van deze twee opties moet kunnen kiezen.

De Commissie is zich bewust van de problemen met betrekking tot de erkenning in Italië van 
Spaanse beroepskwalificaties voor docenten. Volgens de databank van gereglementeerde 
beroepen1 is het beroep van (verschillende soorten) docenten in zowel Spanje als Italië 
gereglementeerd. De richtlijn betreffende beroepskwalificaties is van toepassing op 
voorwaarde dat het beroep in de ontvangende lidstaat is gereglementeerd (hetgeen het geval 
is) en de aanvrager in de lidstaat van herkomst volledig gekwalificeerd is om zijn beroep uit te 
oefenen.

Sinds mei 2011 is de Commissie bezig om samen met de Italiaanse en Spaanse autoriteiten 
een oplossing voor dit probleem te zoeken. De belangrijkste vraag betrof hierbij of de 
aanvragers die hun beroepskwalificaties in Spanje hadden behaald op grond van een Italiaanse 
bachelor, volledig gekwalificeerd waren om les te geven in Spanje.

De indiener meldt in zijn verzoekschrift dat de Italiaanse autoriteiten erkenning van de 
Italiaanse bachelor door de Spaanse autoriteiten verlangden. Uit beschikbare informatie blijkt 
dat men, om in Spanje als een volledig gekwalificeerd docent te kunnen werken, de 
desbetreffende academische kwalificaties moet hebben behaald en een specifieke 
docentenopleiding moet hebben gevolgd die leidt tot de beroepskwalificatie voor 
pedagogische specialisatie (CAP). De specifieke beroepsopleiding (CAP) is onlangs omgezet 
in een master (Master de Formación del Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y 
Bachillerato, Formación Profesional o Enseñanzas de Idiomas).

Wanneer iemand gedeeltelijk in het buitenland heeft gestudeerd heeft deze persoon een 
gehomologeerd (bachelor-) diploma uit zijn lidstaat van herkomst nodig evenals een Spaanse 
master didactiek (of de CAP). Door middel van de homologatie wordt de in het buitenland 
gevolgde opleiding specifiek erkend, aangezien om als docent op school te mogen werken 
specifieke kwalificaties zijn vereist om de verschillende vakken te geven.   

De Commissie is ervan op de hoogte dat sommige buitenlandse studenten de "homologation a 
grado" hebben behaald, evenals de master didactiek. Niettemin is de "homologation a grado" 
een meer algemene vorm van homologatie waarmee weliswaar de duur van de in het 
buitenland gevolgde opleiding doch niet de specifieke kwalificaties voor specifieke vakken 
worden erkend. Om volledig gekwalificeerd te zijn is een "homologation" vereist.

Bijgevolg is de ontvangende lidstaat op grond van de richtlijn betreffende 
beroepskwalificaties in dit geval niet verplicht om de Spaanse kwalificatie te erkennen, 
aangezien de aanvrager (nog) niet volledig gekwalificeerd is in Spanje.
                                               
1 http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/regprof/index.cfm.
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Zoals reeds vermeld heeft de Commissie overleg gepleegd met de Spaanse en Italiaanse 
autoriteiten die gedurende de afgelopen jaren ook met elkaar in contact zijn geweest. De 
autoriteiten bespraken hierbij de aan het docentschap verbonden opleiding en vereisten in 
beide landen. Op 16 mei 2012 werd de Commissie ervan in kennis gesteld dat er een 
oplossing is gevonden voor de problemen met betrekking tot de Spaanse beroepskwalificaties 
voor docenten. De Commissie heeft de Italiaanse autoriteiten op 30 maart 2012, 21 juni 2012 
en 5 juli 2012 per email verzocht dit definitief te bevestigen.


