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Ondenverp: Beantwoording vragen ex artikel 41 Reglement van orde inzake weder-
zijdse erkenning van diploma's

Geachte mevrouw Van den Berg,

ln uw brief d.d.22 mei 2015 hebt u een aantal vragen gesteld over de wederzijdse

erkenning van diploma's. Deze vragen beantwoorden wij als volgt.

Vraaq 1

Deelt het College de opvatting van de ChristenUnie dat wederzijdse erkenning van

diploma's tussen Nederland en de Duitse deelstaat Nedersaksen een belangrijke be-

lemmering wegneemt om het werken over de grens in onze grensregio's te verge-

makkelijken en te bevorderen?

Antwoord 1

Ja, wfidelen deze opvatting.

Vraaq2
ls het College bereid om er bij de minister van OCW op aan te dringen dat er zo

spoedig mogelijk afspraken worden gemaakt tussen Nederland en de Duitse deelstaat
Nedersaksen over wederzijdse erkenning van diploma's in het hoger ondenruijs én in

het middelbaar onderwijs?

Antwoord 2

Ja, wij hebben onlangs bij de minister van OCW aangegeven dat afspraken

over wederzijdse diplomaerkenning in het hbo én mbo in beide deelstaten van

belang zijn. Zie hiervoor ook de brief aan de minister van OCW (biilage).
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Vraaq 3

Bent u bereid dit nog voor de zomer van 2015 te doen en ons op de hoogte te houden

van de reactie en intentie van de minister van OCW hier:omtrent?

Antwooril3
Ja wiJ heb:ben de bijgevoegde brief aan de minister gestuurd. Wij infarmeren
u, mede naar aanleiding van onze brlef, øver de reactie en de inte:nties van de

m in ¡ste r over d i ploma-e rke nning.

Gedeputeerde Staten van Drenthe,
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Onderwerp: Diplomaerkenning Duitsland en Nederland

Geachte mevrouw Bussemaker,

Door middel van deze brief willen wij uw aandacht voor het volgende vragen

Half mei verscheen er een persbericht (website NOS) waarin diploma's in het hoger

onderwijs voortaan automatisch geldig zijn in de Benelux. Daardoor besparen afge-

studeerden ingewikkelde, tijdrovende en dure procedures om hun bachelor- of

masterdiploma erkend te krijgen. Een positieve en mooie ontwikkeling om het werken

over de grens aantrekkelijker te maken.

Ook geeft u hierin aan dat Nederland mogelijk afspraken gaat maken met Duitse deel-

staten in de grensstreek. Daarbij wordt als eerste gedacht aan Noordrijn-Westfalen.

Vanuit Drenthe willen wij uw aandacht vragen voor de volgende aspecten.

staten van belang, afspraken met de deelstaat Noordrijn-Westfalen, maar ook

met de deelstaat Nedersaksen. De deelstaat Nedersaksen is essentieel voor

Noord-Nederland als het gaat om grensoverschrijdend werken.

diploma's in het middelbaar onderwijs mee te nemen, een ontwikkeling die in

Drenthe van groot belang is om werkzoekenden makkelijker en sneller over de

grens aan werk te krijgen.

Een specifieke situatie die in Noord-Nederland nu speelt, is de diplomaerkenning in de

kraptesectoren techniek en zorg, bijvoorbeeld de verzorgende lG (VlG, mbo-niveau 3)

en het werkzaam zijn in Duitsland in de Altenpflege. Omdat het diploma Verzorgende

lG niet erkend is, mag een VIG niet als vakkracht in de Altenpflege werken.
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Drenthe kent een relatief hoge werkloosheid, waarin de zorg- en dienstverlening één

van de grootste werkgelegenheidssectoren is. lnmiddels vallen er nog vele ontslagen
in de zorg, waardoor er veel werkzoekenden in Noord-Nederland zijn. ln Duitsland is
een tekort aan vakkrachten in de zorg, wat de komende jaren nog zal gaan toenemen,
mede omdat in Duitse zorgorganisaties minimaal S0% vakkracht moet zijn. Op dit
moment is er een situatie waarin er aanbod is vanuit Noord-Nederland en vraag vanuit
Duitsland. Belemmeringen in dit grensverkeer zijn het niet erkend zijn van het diplo-
ma, het niet beheersen van de Duitse taal, maar ook onwetendheid en ingewikkeld-
heid rondom procedures om hun diploma erkend te krijgen. Aanvullend willen wij u
meegeven dat voor mensen met een middelbare opleiding afstanden een grote be-
lemmering vormen, hetgeen nog eens versterkt wordt door ingewikkelde procedures.

Daarom willen wij dan ook een beroep op u doen om diplomaerkenning op zowel ho-
ger als ook middelbaar ondenruijs in beide deelstaten te bespreken. Wij verwachten
dat dit een belangrijke impuls kan zijn om het werken over de grens te bevorderen,
voor Noord-Nederland alsook voor Duitsland een kans die wij niet mogen missen.

Uiteraard zijn wij graag bereid een en ander toe te lichten. Wij hopen op korte termijn
een antwoord op bovengenoemde aspecten van u te mogen ontvangen.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,

secretaris voorzitter

mb/coll
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Aan de voorzitter van Gedeputeerde Staten 
in de provincie Drenthe 
De heer J. Tichelaar 
Postbus 122 
9400 AC Assen 

Datum: 22 mei 2015 

Betreft: schriftelijke vragen ex artikel 41 Reglement van orde voor de vergaderingen 
en andere werkzaamheden van Provinciale Staten, over de wederzijdse erkenning 
van diploma’s 

Geachte heer Tichelaar, 

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft samen met collega-
ministers van hoger onderwijs in de Benelux het besluit goedgekeurd waardoor het 
niveau van bachelor-en masterdiploma's in het hoger onderwijs automatisch wordt 
erkend in België, Nederland en Luxemburg.   1

Uit een artikel op de website van de NOS  blijkt dat Nederland mogelijk ook 2

afspraken gaat maken met Duitse deelstaten in de grensstreek.  

Naar aanleiding van het Benelux-besluit en het bericht in de media heb ik de 
volgende vragen voor uw College:  

1. Deelt het College de opvatting van de Christenunie dat wederzijdse  
    erkenning van diploma's tussen Nederland en de Duitse deelstaat  
    Nedersaksen een belangrijke belemmering wegneemt om het werken over  
    de grens in onze grensregio te vergemakkelijken en te bevorderen?  
2. Is het College bereid om er bij de minister van OCW op aan te dringen dat  

               er zo spoedig mogelijk afspraken worden gemaakt tussen Nederland en de  
               Duitse deelstaat Nedersaksen over wederzijdse erkenning van diploma’s in  
               het hoger onderwijs én in het middelbaar onderwijs?  

    Indien ja,  

3. Bent u bereid dit nog voor de zomer van 2015 te doen en ons op de hoogte  
               te houden van de reactie en intentie van de minister van OCW hieromtrent?  

Uw antwoorden op de door mij gestelde vragen zie ik met belangstelling tegemoet.  

 http://www.riiksoverheid.nl/nieuws/2015/05/18/benelux-landen-erkennen-wederziids-het-1

niveau-vanelkaars-hoqer-onderwiisdiploma-s.html

 http://nos.nl/artikel/2036373-diploma-s-automatisch-qeldiq-in-benelux.html2



Met vriendelijke groet.  

Namens de fractie van de Christenunie,  

Bernadette van den Berg  
Statenfractie ChristenUnie 
b.vandenberg@drentsparlement.nl 

fractiesecretariaat: W. van Heusden, Oude Roswinkelerweg 130, 7814 RT Emmen




