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ONDERWIJS EN BEROEPSOPLEIDING

In het onderwijs- en beroepsopleidingsbeleid vindt de besluitvorming plaats via de
gewone wetgevingsprocedure. Overeenkomstig het subsidiariteitsbeginsel is elke lidstaat
van de Europese Unie bevoegd voor het eigen onderwijs- en opleidingsbeleid. De rol
van de EU is daarom ondersteunend. Sommige uitdagingen, zoals de vergrijzing van de
bevolking, tekorten aan gekwalificeerd personeel en mondiale concurrentie, zijn echter
gemeenschappelijk voor alle lidstaten en vergen dan ook een gezamenlijke aanpak van landen
die samenwerken en van elkaar leren.[1]

RECHTSGRONDSLAG

Terwijl beroepsopleiding in het Verdrag van Rome van 1957 werd opgenomen als communautair
actieterrein, werd onderwijs formeel erkend als een bevoegdheid van de EU in het Verdrag
van Maastricht in 1992. Dit Verdrag bepaalt dat de Unie bijdraagt „tot de ontwikkeling van
onderwijs van hoog gehalte door samenwerking tussen de lidstaten aan te moedigen en zo
nodig door hun activiteiten te ondersteunen en aan te vullen, met volledige eerbiediging van
de verantwoordelijkheid van de lidstaten voor de inhoud van het onderwijs en de opzet van het
onderwijsstelsel en van hun culturele en taalkundige verscheidenheid”.
Het Verdrag van Lissabon heeft de bepalingen over de rol van de EU in onderwijs en opleiding
niet gewijzigd (Titel XII, artikel 165 en 166). Enkele nieuwe kenmerken zijn echter het
vermelden waard: zo bevat het Verdrag van Lissabon een bepaling die in de literatuur wel als
een horizontale „sociale clausule” is beschreven. In artikel 9 van het Verdrag betreffende de
werking van de Europese Unie (VWEU) is bepaald: „Bij de bepaling en de uitvoering van haar
beleid en optreden houdt de Unie rekening met de eisen in verband met de bevordering van een
hoog niveau van onderwijs [en] opleiding”.
In het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie, dat dezelfde juridische waarde als
de Verdragen heeft (artikel 6 VEU), is bovendien bepaald: „Eenieder heeft recht op onderwijs,
alsmede op toegang tot beroepsopleiding en bijscholing” (artikel 14) en „Eenieder heeft het
recht te werken en een vrijelijk gekozen of aanvaard beroep uit te oefenen” (artikel 15).

DOELSTELLINGEN

A. Doelstellingen op grond van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie
Bij de bepaling en de uitvoering van haar beleid en optreden moet de Unie rekening houden
met de eisen in verband met de bevordering van een hoog niveau van onderwijs en opleiding.
De strategische doelstellingen op lange termijn inzake onderwijs en opleiding van de EU, zoals
in 2009 bepaald door de Raad, zijn dan ook: 1) van een leven lang leren en mobiliteit een
realiteit maken; 2) de kwaliteit en de efficiëntie van onderwijs en opleiding verbeteren; 3) gelijke

[1]Zie ook Informatieblad 5.13.4 over hoger onderwijs.

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/nl/FTU_5.13.4.pdf
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kansen, sociale cohesie en actief burgerschap bevorderen; 4) innovatie en creativiteit (inclusief
ondernemerschap) op alle onderwijs- en opleidingsniveaus bevorderen.
B. Prioriteiten inzake onderwijs en opleiding
1. Europa 2020 en Onderwijs en opleiding 2020
Het onderwijs- en opleidingsbeleid heeft een bijzondere impuls gekregen met de
inwerkingtreding van Europa 2020, de algemene strategie van de EU die de nadruk legt op
banen en groei. Ofschoon de lidstaten bevoegd zijn voor de onderwijs- en opleidingsstelsels,
speelt de EU een belangrijke rol in het ondersteunen en aanvullen van inspanningen om de
onderwijsstelsels te verbeteren en te moderniseren.
Elk jaar ontvangen de lidstaten in het kader van de Europa 2020-strategie specifieke richtsnoeren
over prioritaire hervormingen, die de vorm hebben van landenspecifieke aanbevelingen. Voor
onderwijs en opleiding worden de doelstellingen, instrumenten en regelingen voor gezamenlijk
werk op EU-niveau in het strategisch kader Onderwijs en opleiding (ET) 2020 uiteengezet. Dit
kader is van toepassing tot 2020.
Bij de tussentijdse evaluatie van het kader „Onderwijs en opleiding 2020” in 2015 werden de vier
strategische doelstellingen bevestigd en werd de werkcyclus verlengd tot vijf jaar (in de periode
2010-2015 was dit drie jaar). De focus werd anders gelegd, zodat het belang van onderwijs
en opleiding voor zowel werkgelegenheid als de bevordering van fundamentele waarden en
actief burgerschap uitdrukkelijker naar voren komt. Deze verandering wordt ook weerspiegeld
in de zes prioritaire terreinen: 1) relevante en hoogwaardige vaardigheden en competenties die
gericht zijn op leerresultaten voor inzetbaarheid, innovatie en actief burgerschap; 2) inclusief
onderwijs, gelijkheid, non-discriminatie en het bevorderen van burgerschapscompetenties;
3) open en innovatief onderwijs en opleiding, onder meer door de mogelijkheden die het digitale
tijdperk biedt volledig te benutten; 4) een goede ondersteuning van onderwijzend personeel;
5) transparantie en erkenning van vaardigheden en kwalificaties om de leer- en arbeidsmobiliteit
te vergemakkelijken; 6) duurzame investeringen in en prestaties en efficiëntie van onderwijs-
en opleidingssystemen.
De vorderingen worden met behulp van indicatoren gecontroleerd en afgezet tegen een
aantal benchmarks die moeten bijdragen tot empirisch onderbouwde beleidsvorming en de
vaststelling van uitdagingen. Er worden voorts kernindicatoren gebruikt voor het monitoren
van de vorderingen binnen een aantal aanvullende prioritaire gebieden waarop momenteel geen
benchmarks van toepassing zijn, zoals talen, vaardigheden van volwassenen, investeringen in
onderwijs en opleiding, ICT en ondernemerschap in het onderwijs, en beroepsonderwijs en -
opleiding.
Indicatoren en benchmarks zijn belangrijke instrumenten om de vorderingen op onderwijs- en
opleidingsgebied te meten. In het kader van „Onderwijs en opleiding 2020” zijn de volgende
EU-benchmarks vastgesteld: 1) ten minste 95 % van de kinderen tussen vier jaar en de
leerplichtige leeftijd voor het lager onderwijs moet deelnemen aan onderwijs in de vroege
kinderjaren; 2) het aantal 15-jarigen met onvoldoende vaardigheden in lezen, wiskunde en
exacte wetenschappen moet minder dan 15 % bedragen; 3) het aantal voortijdige schoolverlaters
moet minder dan 10 % bedragen; 4) het aantal 30- tot 34-jarigen met een tertiaire opleiding
moet ten minste 40 % bedragen; 5) een gemiddelde van ten minste 15 % van de volwassenen
(leeftijdsgroep 25-64 jaar) moet deelnemen aan een leven lang leren; 6) ten minste 20 % van
de afgestudeerden in het hoger onderwijs en 6 % van de personen tussen 18 en 34 jaar met
een basisberoepskwalificatie moeten enige tijd in het buitenland hebben gestudeerd of er een
opleiding hebben genoten; 7) minstens 82 % van de afgestudeerden (personen tussen 20 en

https://ec.europa.eu/info/strategy/european-semester/framework/europe-2020-strategy_nl
http://ec.europa.eu/education/policy/strategic-framework/index_nl.htm
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34 jaar die zijn geslaagd voor een hogere secundaire of tertiaire opleiding) moet 1 tot 3 jaar na
het afstuderen werk hebben.[2]

2. Beroepsopleidingen voor werkgelegenheid
In 2016 publiceerde de Europese Commissie een mededeling over „Een nieuwe
vaardighedenagenda voor Europa” (COM(2016)0381) waarin zij maatregelen worden
voorgesteld om mensen toe te rusten met de vaardigheden die zij nodig hebben op de
arbeidsmarkt en om de vaardigheden die zij reeds bezitten beter te benutten, opdat zij
gemakkelijker een goede baan kunnen vinden en meer levensmogelijkheden krijgen.
Een van de voorstellen in het kader van de „nieuwe vaardighedenagenda” is een update van het
Europass-kader, waarvoor het Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding
(Cedefop), een van de gedecentraliseerde agentschappen van de EU verantwoordelijk is.
Europass, dat in 2005 gelanceerd werd, is een reeks documenten en instrumenten om burgers
in de EER te helpen bij de ontwikkeling van hun eigen cv en vaardighedenportfolio, die in
28 talen beschikbaar is. In oktober 2016 heeft de Commissie een gemeenschappelijk kader voor
het verstrekken van betere diensten voor vaardigheden en kwalificaties (Europass) voorgesteld -
een update van het besluit uit 2004. Momenteel buigen Parlement en Raad zich over dit voorstel.
Zij zullen volgens de gewone wetgevingsprocedure in de tweede helft van 2017 of in 2018 tot
een besluit komen.
Het Kopenhagen-Brugge-proces heeft tot doel de samenwerking op het gebied van
beroepsonderwijs en -opleiding in de EU te verbeteren, en de vernieuwde Europese agenda voor
volwasseneneducatie is gewijd aan de bevordering van volwassenenonderwijs. In beide sectoren
zijn specifieke prioriteiten voor de periode tot 2020 vastgesteld.
Tot slot is het Europees Instituut voor innovatie en technologie (EIT) het eerste EU-initiatief
dat de drie kanten van de „kennisdriehoek” (onderwijs, onderzoek en innovatie) ten volle
integreert. Dit instituut zal trachten zich als referentiemodel op wereldniveau te onderscheiden
door bestaande onderwijs- en onderzoeksinstellingen te inspireren en tot veranderingen te leiden
(raadpleeg voor gedetailleerde informatie over hoger onderwijs Informatieblad 5.13.4).
C. Het Erasmus+-programma (2014-2020)
De terreinen onderwijs, opleiding en sport zijn binnen de EU-groeistrategie voor het komende
decennium aangemerkt als belangrijke aanjagers om de sociaaleconomische crisis in de EU-
lidstaten te boven te komen, groei en werkgelegenheid te stimuleren en sociale gelijkheid en
inclusie te bevorderen.
Tegen deze achtergrond is Erasmus+ het EU-programma voor de terreinen onderwijs, opleiding,
jeugd en sport in de periode 2014-2020. Het bouwt voort op eerdere initiatieven van de
Unie die uitwisselingen en de ontwikkeling van onderwijs- en opleidingsstelsels en de
jeugdwerkgelegenheid bevorderden.
Erasmus+ moet de inspanningen ondersteunen die de lidstaten leveren om het potentieel van
het Europese menselijke en sociale kapitaal doeltreffend te benutten, en moet daarbij het
„leven lang leren”-beginsel bekrachtigen door formeel, niet-formeel en informeel leren op de
terreinen onderwijs, opleiding en jeugd te ondersteunen.
Het Erasmus+-programma streeft de volgende doelstellingen na op het gebied van onderwijs en
opleiding: 1) verhoging van het niveau van de kerncompetenties en -vaardigheden, met name

[2]Zie voor de Europa 2020-strategie: http://ec.europa.eu/europe2020/index_en.htm. Vijf van de
vlaggenschipinitiatieven van Europa 2020 stoelen op een modernisering van de stelsels voor onderwijs en opleiding:
Jeugd in beweging, Een agenda voor nieuwe vaardigheden en banen, de Digitale Agenda, de Innovatie-Unie en het
Platform tegen armoede.

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1223
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1223
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2016)0381
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/nl/FTU_5.13.4.pdf
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wat betreft hun relevantie voor de arbeidsmarkt[3] en hun bijdrage tot een hechtere samenleving;
2) bevordering van kwaliteitsverbeteringen, excellentie op het gebied van innovatie en
internationalisering op het niveau van onderwijs- en opleidingsinstellingen; 3) bevordering van
het ontstaan van en ruimere bekendheid voor een Europese ruimte voor een leven lang leren,
bedoeld om beleidshervormingen op nationaal niveau aan te vullen en om de modernisering van
onderwijs- en opleidingsstelsels te ondersteunen; 4) versterking van de internationale dimensie
van onderwijs en opleiding; 5) verbetering van het onderwijzen en leren van talen en bevordering
van de grote taalverscheidenheid van de EU en het interculturele bewustzijn.
Het nieuwe Erasmus+-programma heeft het ambitieuze doel om synergieën en
kruisbestuivingen tussen de verschillende terreinen met betrekking tot onderwijs, opleiding
en jeugd te bevorderen. Dat gebeurt door kunstmatige grenzen tussen de verschillende
acties en soorten projecten weg te nemen, nieuwe ideeën te stimuleren, nieuwe actoren
uit het bedrijfsleven en het maatschappelijk middenveld aan te trekken en nieuwe
samenwerkingsvormen te stimuleren. In de onderwijssector wordt voor het verwezenlijken
van deze doelstellingen gebruikgemaakt van kernacties. Kernactie 1 gaat over de mobiliteit
van studenten in het hoger onderwijs en in beroepsopleidingen en van personeel in alle
onderwijssectoren, kernactie 2 draait rond partnerschappen en kernactie 3 is bedoeld om
hervormingen van het beleid te ondersteunen.

ROL VAN HET EUROPEES PARLEMENT

Het Parlement heeft de nauwe samenwerking tussen lidstaten op het gebied van onderwijs en
opleiding alsook het versterken van de Europese dimensie in het onderwijsbeleid van de lidstaten
altijd ondersteund. Het heeft altijd gepleit voor een solide rechtsgrondslag voor onderwijs en
opleiding, en heeft zich met succes ingezet voor een verhoging van de begrotingsmiddelen
voor Erasmus+. Daarnaast heeft het gepleit voor een verschuiving van de prioriteiten van de
EU-financiering in het volgende MFK naar wat wordt beschouwd als meer toekomstgerichte
uitgaven.
Het Parlement neemt ook actief deel aan de beleidscyclus die aan „Onderwijs en opleiding 2020”
gekoppeld is, en behandelt verslagen in dat kader (bijvoorbeeld de resolutie over onderwijs,
opleiding en Europa 2020, die op 11  september 2012 aangenomen werd, en het verslag over de
follow-up van het strategisch kader voor Europese samenwerking op het gebied van onderwijs
en opleiding aangenomen op 23 juni 2016).
Het Parlement hecht ook veel belang aan de mededelingen van de Commissie die specifieke
domeinen van onderwijs en opleiding betreffen. Voorbeelden hiervan zijn de resoluties van het
Parlement van 12 mei 2011 over voorschools leren in de Europese Unie, van 1 december 2011
over de aanpak van voortijdig schoolverlaten, van 20 april 2012 over de modernisering van de
Europese hogeronderwijssystemen, van 22 oktober 2013 over een andere kijk op onderwijs, van
15 april 2014 over nieuwe technologieën en open leermiddelen, van 8 september 2015 over het
bevorderen van jong ondernemerschap door middel van onderwijs en opleiding en van 12 april
2016 over Erasmus+ en andere instrumenten om de mobiliteit bij beroepsopleiding en scholing
te stimuleren.
In 2017 wordt in de plenaire vergadering gestemd over een uitvoeringsverslag over Erasmus
+ (2015/2327(INI)). In dit verslag worden de eerste jaren van de tenuitvoerlegging van het

[3]Volgens de bedrijfswereld schieten de Europese onderwijs- en opleidingsstelsels nog steeds tekort in het bijbrengen
van de juiste vaardigheden voor de arbeidsmarkt en werken ze niet adequaat met het bedrijfsleven en werkgevers
samen om het onderwijs dichter bij de praktijk op de werkvloer te brengen.

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?relName=PROCEDURE&relValue=2015/2327(INI)
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programma geanalyseerd, de succesverhalen benadrukt en veranderingen gesuggereerd om
verbeteringen aan te brengen in het tweede deel van het meerjarenkaderprogramma.
Momenteel bereiden de Commissies CULT en EMPL een gezamenlijk initiatiefverslag over de
nieuwe vaardighedenagenda voor. De plenaire vergadering zal hier waarschijnlijk in de zomer
van 2017 over stemmen. Beide commissies werken ook samen aan een wetgevingsverslag over
het voorstel van de Commissie voor een nieuw Europass-besluit (2016/0304(COD)).
De Commissie CULT bereidt momenteel ook een initiatiefverslag voor over „Academisch
vervolgonderwijs en onderwijs op afstand als onderdeel van de Europese strategie van een leven
lang leren” (2016/2142(INI)).
In zijn werk op het gebied van onderwijs en opleiding hamert het EP er steevast op dat onderwijs
cruciaal is, omdat het niet alleen kansen voor jongeren creëert, maar omdat het mensen ook
klaarstoomt voor actief burgerschap in een complexe maatschappij.
Michaela Franke / Mara Mennella
02/2017

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?relName=PROCEDURE&relValue=2016/0304(COD)
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?relName=PROCEDURE&relValue=2016/2142(INI)
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