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25.1.2017 A8-0389/41 

Amendement  41 

Dominique Bilde 

namens de ENF-Fractie 

 

Verslag A8-0389/2016 

Milan Zver 

Uitvoeringsverslag Erasmus+ 

2015/2327(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 32 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

32.  is van mening dat Erasmus+ een 

van de belangrijkste pijlers is om de 

Europese bevolking vertrouwd te maken 

met een leven lang leren; verzoekt de 

Commissie daarom ten volle gebruik te 

maken van de dimensie van het programma 

gericht op een leven lang leren, door de 

sectoroverstijgende samenwerking in het 

kader van Erasmus+ te bevorderen en aan 

te moedigen, waarvoor veel meer ruimte is 

dan in eerdere programma's, en in de eind 

2017 te presenteren tussentijdse evaluatie 

de sectoroverstijgende samenwerking te 

evalueren; beseft dat sectoroverstijgende 

projecten en activiteiten duidelijk maken 

welke mogelijkheden er zijn om het 

programma beter te laten presteren; wenst 

dat onderwijsmobiliteit deel gaat uitmaken 

van alle programma's voor het hoger en 

beroepsonderwijs, om het hoger onderwijs 

en het BOO-stelsel kwalitatief te 

verbeteren, mensen te helpen bij het 

verbeteren van hun beroepsvaardigheden, 

competenties en carrièreontwikkeling, 

alsook om alle betrokken sectoren sterker 

bewust te maken van de tijdens de 

mobiliteit verworven competenties en meer 

kennis over leren, opleidingen en 

jeugdwerk te verspreiden; benadrukt de 

meerwaarde van BOO-acties binnen 

Erasmus+ bij het ondersteunen van de 

(her)integratie van achterstandsgroepen in 

32. is van mening dat Erasmus+ een 

van de belangrijkste pijlers is om de 

burgers van de lidstaten voor te bereiden 

op een leven lang leren; verzoekt de 

Commissie daarom ten volle gebruik te 

maken van de dimensie van het programma 

gericht op een leven lang leren, door de 

sectoroverstijgende samenwerking in het 

kader van Erasmus+ te bevorderen en aan 

te moedigen, waarvoor veel meer ruimte is 

dan in eerdere programma's, en in de eind 

2017 te presenteren tussentijdse evaluatie 

de sectoroverstijgende samenwerking te 

evalueren; beseft dat sectoroverstijgende 

projecten en activiteiten duidelijk maken 

welke mogelijkheden er zijn om het 

programma beter te laten presteren; wenst 

dat onderwijsmobiliteit deel gaat uitmaken 

van alle programma's voor het hoger en 

beroepsonderwijs, om het hoger onderwijs 

en het BOO-stelsel kwalitatief te 

verbeteren, mensen te helpen bij het 

verbeteren van hun beroepsvaardigheden, 

competenties en carrièreontwikkeling, 

alsook om alle betrokken sectoren sterker 

bewust te maken van de tijdens de 

mobiliteit verworven competenties en meer 

kennis over leren, opleidingen en 

jeugdwerk te verspreiden; benadrukt de 

meerwaarde van BOO-acties binnen 

Erasmus+ bij het ondersteunen van de 

(her)integratie van achterstandsgroepen in 
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beroepsopleidingen c.q. het 

beroepsonderwijs, zodat zij beter kunnen 

instromen op de arbeidsmarkt; dringt aan 

op betere mogelijkheden voor BOO-

studenten om in een buurland stage te 

lopen of een deel van hun studie te volgen, 

bijvoorbeeld via de financiering van de 

reiskosten van studenten die in hun 

thuisland blijven wonen; 

beroepsopleidingen c.q. het 

beroepsonderwijs, zodat zij beter kunnen 

instromen op de arbeidsmarkt; dringt aan 

op betere mogelijkheden voor BOO-

studenten om in een buurland stage te 

lopen of een deel van hun studie te volgen, 

bijvoorbeeld via de financiering van de 

reiskosten van studenten die in hun 

thuisland blijven wonen; 

Or. en 

 

 


