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Fractie Christenunie - schriftelijke vragen over wederzijdse 
erkenning van diploma's in het hoger- en middelbaar 
onderwijs tussen Nederland en Duitse deelstaat Nedersaksen 

(/) 

Geachte mevrouw Van der Graaf, 

Op 20 mei jongstleden heeft u namens de fractie van de Christenunie schriftelijke 
vragen gesteld n.a.v. het Benelux-besluit en de berichtgeving van de NOS, over 
dat mogelijk ook afspraken worden gemaakt met Duitse deelstaten in de 
grensstreek over wederzijds erkenning diploma's. Met deze brief beantwoorden wij 
uw vragen. 

Vraag 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? 

Antwoord: 
Ja. 

Vraag 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, 

Antwoord: 
Ja. 
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Vraag 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? 

Antwoord: 
Wederzijdse erkenning van diploma's is één van de aktiepunten op de GROS lijst 
(programma Grensoverschrijdende Samenwerking). Samen met het rijk werken wij 
aan het GROS. Doel van het GROS is het stimuleren van de ontwikkelings
mogelijkheden in grensgebieden en het voorkomen/wegnemen van 
belemmeringen die burgers en het bedrijfsleven ondervinden bij wonen en werken 
over de grens. 

Inmiddels hebben wij bij het ministerie van OCW de vraag neergelegd of er in het 
kader van wederzijdse erkenning van diploma's nu ook afspraken met Duitsland 
zullen worden gemaakt. Indien dit gaat gebeuren, met welke Duitse 
deelstaat/deelstaten wil de minister concrete afspraken gaan maken. 
Afhankelijk van het antwoord van de minister, kan een vervolgstap worden 
ondernomen. Wij zullen u hieromtrent verder op de hoogte houden. 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 

Gedeputeerde Staten van Groningen: 

, voorzitter. 

, secretaris. 


