
 
 
 
 

  Groupe parlementaire 

ADR – Groupe parlementaire                     25, Ënneschtgaass · L-2240 Lëtzebuerg Tel. : (+ 352) 463742 

Här Fernand Etgen 

President vun der Deputéiertechamber 

19, um Krautmaart 

L-1728 Lëtzebuerg 
 

Lëtzebuerg, den 19. Abrëll 2022 
 

Här President, 
 
esou wéi d’Chambersreglement et virgesäit, bieden ech Iech, dës parlamentaresch Fro un den Här 
Schoulminister weiderzeleeden. 
 

D’Roll vum Handwierk an der Gesellschaft an notamment der entspriechender 
Beruffsausbildung souwéi hir Integratioun an den ëffentleche Schoulsystem ass en Thema, wat 
zu Lëtzebuerg ëmmer rëm kontrovers diskutéiert gëtt, net zulescht wärend enger 
Interpellatioun den 10. Mäerz an der Chamber.   
 
An deem Zesummenhang géif ech dem Här Schoulminister gär dës Froe stellen:  
 

1) 2017 ass “d’Cellule de compétence pour la conception curriculaire de la formation 
professionelle” an d‘Liewe geruff ginn. Sinn d‘ Beruffskummeren och an dësem 
Grupp vertrueden? Kann den Här Minister matdeelen, wéi déi Decisioun motivéiert 
war, fir bei der Zesummesetzung vun dësem Grupp kee Vertrieder vum 
Léierpersonal aus der Beruffsausbildung an dëse Grupp ze beruffen? Wéi eng 
Erfolleger huet dës Cellule bis elo ze verbuchen? 

2) Kann den Här Minister matdeelen, wéi déi Decisioun motivéiert ass, datt am 
Comité à la formation professionnelle vun zéng Memberen, siwwen en 
akademeschen Hannergrond opweisen, awer just da just dräi aus dem Handwierk 
stamen oder e Lien mam Handwierk hunn a keng Persoun vum Terrain beruff gouf? 
Wéi oft trëfft de Grupp sech, a wéi eng Decisioune ginn do getraff? 

3) Kann den Här Minister matdeelen, wéi déi Decisioun motivéiert ass, datt e Chargé 
de cours-“mécatronicien d’autos et de motos avec une spécialité dans le domaine 
de la mobilité électrique pour les véhicules électriques et hybrides rechargeables” 
fir de CNFPC matt engem diplôme luxembourgeois de fin d’études secondaires, 
soit du diplôme luxembourgeois de fin d’études secondaires techniques rekrutéiert 
ka gi woubäi do eng Meeschterprüfung verlaangt ass, sou wéi dat am Code de 
l’éducation virgesinn ass? 

4) Kann den Här Minister matdeelen, wéi déi Decisioun motivéiert ass, datt e Chargé 
de cours-“Technicien en environnemnt naturel” fir de CNFPC mat engem Diplôme 
luxembourgeois de fin d’études secondaires, soit du diplôme luxembourgeois de 
fin d’études secondaires techniques,soit d’un diplôme de technicien division 
agricole, environnement naturel an eng carrière “B1”rekrutéiert ka gi woubäi 
d’Gesetz virgesäit, datt wann een d’ “conditions d’accès” net erfëllt fir de groupe 
de traitement A1(Master), A2 (Bachelor) oder B1 (Brevet de maîtrise oder BTS) ee 
muss am C1 rekrutéiert ginn?  

5) Kann den Här Minister matdeelen, wéi eng Moossnamen hie virgesäit, fir datt den 
„Opérateur/trice de la forêt et de l'environnement“, deen iwwer Joren am CNFPC 
enseignéieren eng Meeschterprüfung kritt?  

6) Wéi vill verschidde Beruffer ginn an der C1-Karriär rekrutéiert am Enseignement? 



7) Wei vill Diplomer vun der Meeschterprüfung huet de Ministère bis elo verdeelt pro 
Joer? 

8) Wéi gesäit den Här Minister Meisch de Stellewäert vun der Meeschterprüfung an 
der Gesellschaft aktuell an och an der Zukunft?  

 
Mat déiwem Respekt, 
 

 
     

                                    Fred Keup  
Deputéierten 


