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SUGGESTIES 

De Commissie cultuur en onderwijs verzoekt de ten principale bevoegde Commissie 

werkgelegenheid en sociale zaken onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te 

nemen: 

1. benadrukt dat 'een nieuwe stimulans voor banen, groei en investeringen' een essentiële 

prioriteit is voor de Commissie en dat zij zich er in haar werkprogramma voor 2015 toe 

heeft verplicht om praktische initiatieven te nemen om integratie en inzetbaarheid op de 

arbeidsmarkt te bevorderen, met name maatregelen om lidstaten te ondersteunen om 

jongeren aan het werk te krijgen; herhaalt dat het Parlement regelmatig verschillende 

oplossingen heeft voorgesteld waarbij werd benadrukt dat werkgelegenheid, onderwijs en 

opleiding van jongeren een van de belangrijkste beleidsprioriteiten van de EU moet zijn; 

2. dringt er bij de lidstaten op aan om op alle onderwijsniveaus dringend structurele 

hervormingen door te voeren, maar met name op het niveau van beroepsonderwijs en -

opleiding (BOO), inclusief leercontracten en stages met een sterke op werk gebaseerde 

leercomponent, om jongeren te helpen de vaardigheden te verwerven die ze nodig hebben 

voor een succesvolle start op de arbeidsmarkt en om zo de overgang van school naar werk 

te faciliteren, om de inzetbaarheid en vaardigheden van jongeren te verbeteren, en bij te 

dragen aan het concurrentievermogen van de EU-economie; benadrukt, in dit verband, dat 

benutting van het potentieel van wederzijds leren en een succesvolle inventarisatie van 

beste praktijken alleen mogelijk zijn als rekening wordt gehouden met de specifieke sterke 

punten van ieder nationaal systeem; 

3. benadrukt dat de jeugdwerkeloosheid in de EU zeer hoog is en met name in sommige 

lidstaten; dringt er bij de lidstaten en de EU op aan een einde te maken aan deze situatie 

door onmiddellijk maatregelen op het gebied van sociale bescherming te treffen om de 

economische en maatschappelijke gevolgen van werkeloosheid tegen te gaan; 

4. wijst erop dat onderwijs- en vaardigheidsbeleid niet alleen gericht moet zijn op het 

vervullen van de behoeften van de arbeidsmarkt, maar ook op het toerusten van mensen 

met de noodzakelijke transversale competenties om zich als actieve en verantwoordelijke 

burgers te ontwikkelen; dringt er bij de Commissie en de lidstaten op aan te respecteren 

dat onderwijs en opleiding een fundamenteel recht vormen en op zichzelf zeer waardevol 

zijn; 

5. herinnert eraan dat formele en niet-formele leerprocessen en levenslang leren moeten 

worden bevorderd en gericht moeten zijn op alle studenten en zowel theoretische als 

praktische modules moeten omvatten (zoals projecten voor studentenondernemingen, 

bijvoorbeeld sociale ondernemingen met lokale gemeenschappen); 

6. moedigt lidstaten aan langetermijnbeleid te voeren door middel van doelmatige 

investeringen, versterkte samenwerking en strategische partnerschappen om innovatie, 

concurrentievermogen en topkwaliteit in BOO te bevorderen; 
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7. wijst op Erasmus+ als een belangrijk instrument dat de kwaliteit van BOO in de gehele 

EU moet waarborgen en moedigt internationale uitwisseling ten behoeve van 

beroepsopleiding aan; 

8. benadrukt het belang van het stimuleren en bevorderen van BOO en de aantrekkelijkheid 

ervan te vergroten voor jongeren zodat het niet gezien wordt als inferieur aan andere 

onderwijsvormen; benadrukt dat er duale BOO-systemen of elementen van BOO en op 

werk gebaseerd leren op alle onderwijsniveaus moeten worden ingevoerd of ontwikkeld 

om de verwerving van kennis, inzicht, kernvaardigheden en baanspecifieke vaardigheden 

en competenties te faciliteren; benadrukt bovendien dat publieke instellingen moeten 

zorgen voor kwaliteitscontrole van de algemene inhoud, leerdoelen, tenuitvoerlegging, 

beoordelings- en certificeringsprocedure van BOO, naast de erkenning en 

gelijkwaardigheid van kwalificaties, en voor de nodige begeleiding; benadrukt dat de 

uitwisseling van beste praktijken in verband met duale onderwijsstelsels zou kunnen 

bijdragen aan structurele veranderingen van de arbeidsmarkt en kunnen leiden tot een 

lagere jeugdwerkeloosheid; benadrukt de voordelen van op werk gebaseerd leren, dat een 

grote steun kan zijn voor jongeren die aan het begin van hun loopbaan staan en die de 

arbeidsmarkt opkomen; 

9. benadrukt dat het van belang is 'zachte vaardigheden' te ontwikkelen die het 

gemakkelijker maken om te onderhandelen op de arbeidsmarkt en een loopbaan te 

beginnen, en die een essentieel onderdeel vormen van beroepskennis en -ervaring; 

10. herinnert eraan dat er momenteel twee miljoen vacatures zijn in de EU en benadrukt dat 

het van belang is dat tekorten aan vaardigheden en mismatches moeten worden aangepakt 

door de mobiliteit van de leerlingen te faciliteren, door de grensoverschrijdende erkenning 

van kwalificaties, door een beter gebruik van alle EU-instrumenten en -programma's zoals 

Erasmus+, de Europese kwalificatiestructuur, het Europees vaardighedenpaspoort, de 

Jeugdgarantie, de Europass CV, de Entrepreneurial Skills Pass (ESP), EURES, 

Kennisallianties, de Europese Alliantie voor leerlingplaatsen, het Europese 

puntenoverdrachtsysteem, het Europees referentiekader voor kwaliteitsborging in 

beroepsonderwijs en -opleiding (EQAVET) en het Europees systeem voor overdracht van 

leerresultaten voor beroepsonderwijs en -opleiding (ECVET); benadrukt het belang van 

ESCO, dat de vaardigheden, competenties en kwalificaties die relevant zijn voor de EU-

arbeidsmarkt en onderwijs en opleiding inventariseert en categoriseert, in 25 Europese 

talen; benadrukt in dit verband het belang van adequate overdraagbaarheid van sociale 

rechten binnen de Unie en herhaalt het belang van Erasmus+, het Europees Sociaal Fonds 

en EURES in dit opzicht; dringt er bij de lidstaten op aan opleidingscursussen te 

bevorderen in specifieke sectoren waar er een grote kloof is tussen vraag en aanbod; 

11. is verheugd over de transformatie van de bestaande EU-Vaardigheden Panorama-website, 

die zorgt voor een omvattender en gebruiksvriendelijker centraal informatiepunt over de 

vaardigheden die nodig zijn voor beroepen en sectoren in de EU, en die beleidsmakers, 

deskundigen, arbeidsbureaus, loopbaanadviseurs en individuen helpt betere en 

weloverwogener beslissingen te nemen; 

12. benadrukt het belang van het onderwijzen en leren van algemene basisvaardigheden zoals 

ICT, wiskunde, kritisch denken, vreemde talen, mobiliteit, enz. die jongeren in staat 
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stellen zich gemakkelijk aan te passen aan een veranderende sociale en economische 

omgeving; 

13. benadrukt dat het van belang is om de leercapaciteit van studenten te vergroten en hun te 

voorzien van doelmatige leerstrategieën; benadrukt dat leren leren de verwerving van 

kennis, vaardigheden, instelling en geschiktheid zal vergemakkelijken, wat leerlingen in 

staat zal stellen hun eigen leerdoelen vast te stellen, te plannen en te verwezenlijken 

waardoor zij autonome leerlingen worden die in staat zijn in te spelen op de ingrijpende 

veranderingen op de arbeidsmarkt; 

14. benadrukt dat het ontwikkelen van netwerkvaardigheden van groot belang is voor alle 

jongeren, maar met name voor jongeren met een beperkte werkervaring en jongeren uit 

ondervertegenwoordigde en benadeelde groepen; benadrukt dat het onderwijzen van 

netwerken een strategie kan zijn om werkgelegenheid, loopbaanontwikkeling en -

oriëntatie te faciliteren; 

15. merkt op dat de arbeidsmarkt constant in ontwikkeling is en benadrukt dat er met 

passende kwalificaties en vaardigheden moet worden voorzien in de vraag op de 

arbeidsmarkt, door de huidige curricula te herzien en verder te ontwikkelen en door in te 

gaan op de veranderingen op technologisch, sociaal, cultureel en milieugebied, in nauwe 

samenwerking met werkgevers, beroepsorganisaties, bedrijfsleven, beleidsmakers, 

plaatselijke autoriteiten, onderwijs- en werkgelegenheidsdiensten, jongerenorganisaties en 

alle relevante belanghebbenden; wijst er verder op dat er in dit verband hoogwaardige 

loopbaanbegeleiding moet worden verzorgd en ontwikkeld, waarbij ook de gezinnen 

moeten worden betrokken, om toekomstige studenten en jongeren de juiste keuzes leren 

maken op het gebied van studie en beroepscarrière, rekening houdend met hun 

beroepsvoorkeuren en de behoeften op de arbeidsmarkt; wijst er echter op dat onderwijs- 

en vaardigheidsbeleid niet alleen gericht moet zijn op het voorzien in de behoeften van de 

arbeidsmarkt, maar ook moet bijdragen tot de persoonlijke ontwikkeling en groei van 

jongeren om zich als actieve en verantwoordelijke burgers te ontwikkelen; benadrukt 

derhalve het belang van burgerschapsvorming, zowel formele en niet-formele, in het 

gehele onderwijssysteem; 

16. benadrukt het belang van stages en leerlingplaatsen als onderdeel van de curricula van het 

secundair en hoger onderwijs voor de verwerving van arbeidservaring en transversale 

vaardigheden; benadrukt het belang van mentoraatsprogramma's waardoor studenten 

gekoppeld worden aan beroepsbeoefenaren en jonge werkenden en zij toegang krijgen tot 

netwerken en een duidelijk inzicht in het werkproces verkrijgen; moedigt bedrijven 

derhalve aan duurzame samenwerkingsverbanden en partnerschappen aan te gaan met 

onderwijsinstellingen zodat studenten gemakkelijker toegang krijgen tot de arbeidsmarkt 

en ervoor gezorgd wordt dat de onderwezen vaardigheden voortdurend worden afgestemd 

op de werkelijke behoeften op de arbeidsmarkt; wijst er echter op dat, terwijl studenten 

stageplaatsen zien als een kans om iets te leren, bedrijven hun mentoraats- en 

opleidingstaak moeten verrichten, rekening houdend met de aanbevelingen van de 

Commissie over het aanbieden van hoogwaardige stages om jongeren betere kansen te 

bieden om werk te vinden; 
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17. verzoekt de lidstaten tevens zo snel mogelijk gevolg te geven aan de onderwijs- en 

arbeidsmarktgerelateerde landenspecifieke aanbevelingen van het Europees semester en 

andere aanbevelingen van de Commissie; 

18. benadrukt de rol die hogeronderwijsinstellingen spelen bij het ontwikkelen van de kennis 

en competenties die afgestudeerden nodig hebben om succesvol de arbeidsmarkt op te 

gaan; 

19. benadrukt het belang van een holistische benadering van vaardigheden; benadrukt dat er 

gezorgd moet worden voor meerdere studeerroutes in het onderwijssysteem en flexibele 

onderwijsbenaderingen die kunnen worden afgestemd op en aangepast aan individuele 

behoeften; verzoekt om op werk gebaseerde leerprogramma's die moeten worden 

ontwikkeld in alle onderwijs- en opleidingstypen, alsmede praktische curricula, flexibele 

roosters en minder formele onderrichtmethodes; 

20. benadrukt dat er behoefte is aan onderwijs en opleiding met een brede basis, waar 

basisvaardigheden en draagbare, hoogwaardige vaardigheden, 

ondernemingsvaardigheden,  probleemoplossende, ICT- en taalvaardigheden worden 

verworven, die leerlingen in staat stellen voortdurend nieuwe kennis te verwerven en toe 

te passen waardoor zij zich gemakkelijker kunnen aanpassen aan de veranderende 

arbeidsmarkt; 

21. benadrukt dat er in alle onderwijs- en opleidingsniveaus elementen van 

ondernemersvaardigheden moeten worden opgenomen, omdat het in een vroeg stadium 

bevorderen van de ondernemingsgeest van jongeren en het ontwikkelen van transversale 

vaardigheden die verband houden met ondernemen, zoals creativiteit, kritisch denken, 

empathie, teamwerk en het tonen van initiatief, bijdragen tot de persoonlijke en 

professionele ontwikkeling van jongeren en hun toegang tot de arbeidsmarkt 

vergemakkelijken; dringt in dit verband aan op een actieve dialoog en samenwerking 

tussen universiteiten en bedrijfsleven om onderwijsprogramma's te ontwikkelen die 

jongeren toerusten met de vereiste vaardigheden en competenties, en waardoor 

ondernemers worden aangemoedigd deel te nemen aan het onderwijsproces; is echter van 

mening dat onderwijs in ondernemersvaardigheden een sociale dimensie moet hebben en 

onder meer onderwerpen moet behandelen als eerlijke handel, sociale ondernemingen en 

alternatieve ondernemingsmodellen zoals coöperaties, om te streven naar een socialere, 

inclusievere en duurzamere economie; 

22. moedigt lidstaten aan dringend nieuwe technologieën in het leerproces op te nemen, en op 

alle onderwijsniveaus en in alle onderwijs- en opleidingstypen, ook voor het onderwijzend 

personeel, het onderwijs in digitale en ICT-vaardigheden te intensiveren en te verbeteren, 

om ervoor te zorgen dat er meer op digitale vaardigheden afgestemde diploma's en 

curricula komen en om jongeren te motiveren ICT te studeren en te kiezen voor 

gerelateerde loopbanen; benadrukt dat er op scholen en universiteiten voor een betere 

technologische basis en voor de nodige infrastructuur moet worden gezorgd; benadrukt in 

dit verband het belang van open educational resources (OER), die ervoor zorgen dat 

iedereen toegang heeft tot onderwijs en die de inzetbaarheid vergroten door het proces van 

levenslang leren; herhaalt dat meisjes en jonge vrouwen moeten worden aangemoedigd 

ICT-studies te volgen; 



 

AD\1070467NL.doc 7/10 PE557.165v02-00 

 NL 

23. moedigt aan optimaal gebruik te maken van de huidige EU-fondsen zoals het Erasmus+-

programma om de ontwikkeling van transversale vaardigheden en competenties onder 

jongeren te stimuleren ten einde de jeugdwerkloosheid in de EU effectiever te bestrijden; 

24. benadrukt dat ICT-geletterdheid een integraal onderdeel moet worden van het 

onderwijsproces, en op alle onderwijsniveaus moet worden geïntegreerd in het 

curriculum; benadrukt dat het toerusten van jongeren met ICT-vaardigheden zowel voor 

hun werk als privé gunstig is doordat ze de technische vaardigheden, het zelfvertrouwen 

en de flexibiliteit aanleren die zij nodig hebben om zich in hun leven aan te passen; 

25. dringt er bij de lidstaten op aan meisjes en jonge vrouwen aan te moedigen wetenschap, 

technologie, techniek en wiskunde (science, technology, engineering and mathematics 

(STEM)) te studeren en het aantal vrouwen dat actief is op die gebieden te verhogen; 

26. merkt op dat het gebrek aan taalvaardigheden een belangrijk obstakel is voor de 

concurrentiepositie van jongeren op de EU-arbeidsmarkt, en benadrukt dat de lidstaten 

jongeren al in een vroeg stadium moeten toerusten met verschillende communicatie- en 

taalvaardigheden om de problemen tegen te gaan die het gevolg zijn van het huidige 

gebrek aan vaardigheden; 

27. benadrukt het fundamentele belang van niet-formeel onderwijs en levenslang leren om 

basisvaardigheden te leren, naast of na scholing, om uitsluiting te voorkomen of tegen te 

gaan en zo mensen meer kansen te bieden voor persoonlijke ontwikkeling en om zich, op 

basis van hun talenten, te ontwikkelen in de samenleving en in het beroepsleven; 

28. benadrukt de essentiële rol van vakbekwame en ondersteunende leerkrachten en opleiders 

om het voortijdig verlaten van de school, met name in onderontwikkelde gebieden, tegen 

te gaan en de inzetbaarheid van jongeren te verbeteren; benadrukt dat leerkrachten beter 

door scholen, opleidingsinstituten, plaatselijke gemeenschappen en het onderwijsbeleid 

moeten worden ondersteund, o.a. door meer efficiënte en geactualiseerde opleiding in 

nieuwe vaardigheden, zoals ondernemers- en ICT-vaardigheden, bevordering van peer 

learning en de uitwisseling van beste praktijken, en gemakkelijker toegang tot 

opleidingskansen en verbeterde systemen van permanente BOO; benadrukt in dit verband 

het belang van investeren in levenslang leren voor leerkrachten; is sterk gekant tegen 

bezuinigingen op onderwijsbegrotingen, met name in combinatie met het verlagen van 

studiebeurzen en studietoelages en het verhogen van collegegelden; 

29. moedigt de integratie van nieuwe onderwijs- en opleidingsmethoden, die zijn ontwikkeld 

door leerkrachten om in te spelen op de specifieke behoeften van de klas, aan; 

30. dringt aan op een toekomst- en resultaatgerichte Europese vaardighedenstrategie als 

leidraad voor de nationale strategieën op dit gebied, en wenst dat deze in de nationale 

werkgelegenheidsplannen worden geïntegreerd en tevens een globaal kader bieden voor 

de sectorale actieplannen die in het werkgelegenheidspakket worden voorgesteld; 

31. merkt op dat de Jongerengarantie en het Jeugdwerkgelegenheidsinitiatief een belangrijke 

rol moeten spelen bij het ontwikkelen van onderwijs en opleiding voor jonge 

ongeschoolde en laaggeschoolde werklozen, maar benadrukt dat er behoefte bestaat aan 
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betere financiering en een behoorlijke en snelle implementatie van deze regelingen, 

waarna de situatie in elke lidstaat zorgvuldig moet worden gemonitord; 

32. benadrukt dat er gestreefd moet worden naar een individuele benadering van 

loopbaanontwikkeling en permanente educatie en opleiding, en is van mening dat 

begeleiding en coaching waarbij  aandacht wordt besteed aan de individuele behoeften en 

gefocust wordt op evaluatie en uitbreiding van de individuele vaardigheden, al in een 

vroeg stadium centraal moeten staan in het onderwijs- en vaardighedenbeleid; 

33. is van mening dat niet-formeel onderwijs, met name zoals dat ontwikkeld wordt in 

jongerenorganisaties, creativiteit, het tonen van initiatief en eigen verantwoordelijkheid 

stimuleert, en de kansen van jonge mensen op de arbeidsmarkt kan vergroten en een 

positieve bijdrage kan leveren aan het succes van BOO; verzoekt de lidstaten uitvoering te 

geven aan de aanbeveling van de Raad van 2012 inzake de validering van niet-formeel en 

informeel leren1 als middel voor de erkenning van competenties die zijn verworven door 

niet-formeel onderwijs, met name in vrijwilligers- en jongerenwerk, en de uitvoering van 

beleidsmaatregelen voor levenslang leren te ondersteunen; 

34. wijst er andermaal op dat de creatieve bedrijfstakken tot de ondernemendste en snelst 

groeiende sectoren behoren, en dat creatief onderwijs overdraagbare vaardigheden 

ontwikkelt zoals creatief denken, probleemoplossend vermogen, teamwerk en 

vindingrijkheid; erkent dat de kunst- en mediasector grote aantrekkingskracht uitoefent op 

jonge mensen; 

35. benadrukt dat arbeidsmarktbeleid in het algemeen, en de afstemming van vaardigheden in 

het BOO-beleid in het bijzonder, gericht moet zijn op het scheppen en bevorderen van 

hoogwaardige en vaste werkgelegenheid, in overeenstemming met de agenda voor 

waardig werk van de IAO; merkt op dat dit beleid ertoe moet bijdragen dat fenomenen als 

onzekere dienstverbanden, nulurencontracten en onbetaalde stageplaatsen worden 

bestreden; 

36. wijst op de belangrijke rol van maatschappelijke organisaties, de vakbonden en de sociale 

dialoog bij het formuleren van het BOO-beleid; 

37. dringt er bij de lidstaten op aan ervoor te zorgen dat er wordt geïnvesteerd in inclusief 

onderwijs dat reageert op maatschappelijke uitdagingen, zodat iedereen gelijke toegang en 

gelijke kansen krijgt, inclusief jongeren met verschillende sociaal-economische 

achtergronden, alsmede kwetsbare en benadeelde groepen; 

38. dringt er bij de lidstaten op aan de aantrekkelijkheid van STEM-programma's en -studies 

te verhogen om de huidige tekorten op dit gebied aan te vullen; benadrukt echter dat de 

humane wetenschappen en algemene humanistische kennis onontbeerlijk zijn om effectief 

gebruik te maken van de kansen die geboden worden door de STEM-disciplines, en dat zij 

derhalve in hun instellingen effectieve steun moeten ontvangen en een uitdrukkelijke rol 

moeten spelen in de ontwikkeling van de curricula; dringt er bij de lidstaten op aan een 

sectoroverschrijdende aanpak tussen verschillende vakgebieden binnen 

                                                 
1  PB C 398 van 22.12.2012, blz. 1. 
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onderwijsinstellingen aan te moedigen, zoals gezamenlijke programma's van kunsten, 

wetenschappen, ICT, techniek, bedrijfseconomie en andere relevante vakgebieden; 

39. herinnert aan de verscheidenheid van banen die verbonden zijn met traditionele 

vaardigheden, vaak vaardigheden die niet naar elders kunnen worden verplaatst, en die 

bovendien de plaatselijke economie helpen stimuleren en van cultureel belang zijn; 

moedigt lidstaten aan ervoor te zorgen dat ambachten en beroepen met traditionele en 

culturele elementen behouden worden en worden doorgegeven aan jongere generaties 

door de tenuitvoerlegging van gespecialiseerde programma's; 

40. benadrukt de rol en het belang van niet-formeel en formeel leren voor 

jeugdwerkgelegenheid; benadrukt dat de deelname van jongeren aan vrijwilligerswerk bij  

jeugdorganisaties en breedtesport moet worden bevorderd, om jongeren toe te rusten met 

ondernemingszin en een reeks cognitieve en non-cognitieve competenties en transversale 

vaardigheden, en dringt er bij de lidstaten op aan het voor jongeren gemakkelijker te 

maken om deze extracurriculaire activiteiten, die een aanvulling vormen op hun formele 

onderwijs, te ontplooien; 

41. benadrukt dat sportbeoefening de deelnemers de mogelijkheid biedt om een breed scala 

aan transversale vaardigheden te ontwikkelen, wat hun inzetbaarheid verhoogt en wat hen 

helpt als leiders te slagen en hun doelen te bereiken; benadrukt verder de link tussen 

sportbeoefening, inzetbaarheid, onderwijs en opleiding.  
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