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SUGGESTIES 

De Commissie cultuur en onderwijs verzoekt de ten principale bevoegde Commissie rechten 

van de vrouw en gendergelijkheid onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te 

nemen: 

A. overwegende dat de regeringen zich er in het VN-verdrag over de rechten van het kind en 

in de Agenda voor duurzame ontwikkeling 2030 toe hebben verbonden te waarborgen dat 

alle jongens en meisjes het volledige basisonderwijs doorlopen; overwegende dat het 

Parlement in mei 2015 op Internationale Vrouwendag een evenement heeft georganiseerd 

onder de naam "Empowering girls and women through education"; overwegende dat 

onderwijs, zowel formeel als informeel, cruciaal is voor het uitbannen van marginalisering 

en meerdere vormen van discriminatie, door een dialoog tot stand te brengen, openheid en 

begrip tussen gemeenschappen en het versterken van de positie van gemarginaliseerde 

gemeenschappen; 

B. overwegende dat een van de doelstellingen van de Europa 2020-strategie een 

vermindering is van het aantal Europeanen dat onder nationale armoededrempels leeft, 

door tegen 2020 minstens 20 miljoen mensen uit de armoede te helpen ontsnappen; 

C. overwegende dat de doelstellingen van de Europa 2020-strategie onder meer een 

vermindering betreft van het schooluitvalpercentage tot onder 10 %; 

D. overwegende dat een van de doelstellingen van de Europa 2020-strategie erop gericht is 

dat 40 % van de personen tussen 30 tot 34 jaar een universitaire opleiding volgt, in 

vergelijking met het huidige percentage 37,9 %; overwegende dat het gemiddelde voor 

vrouwen meer dan 42,3 % bedraagt, en dat van mannen 33,6 %; 

E. overwegende dat in vergelijking met het streefpercentage 15 % van Europa 2020, het 

gemiddelde deelnemingspercentage aan beroepsopleidingen in de EU 11 % bedraagt, en 

de deelneming onder vrouwen lager is, voornamelijk vanwege de moeilijkheid om 

dergelijke activiteiten te combineren met het noodzakelijke evenwicht tussen werk en 

gezinsleven; 

F. overwegende dat onderwijs in gendergelijkheid erop gericht moet zijn om de feminisering 

van armoede te bestrijden door genderstereotypen te overwinnen, en moet leiden tot een 

grotere rol van vrouwen en meisjes en andere genders in het economische, sociale en 

politieke leven;  

G. overwegende dat de door de lidstaten uitgevoerde bezuinigingsmaatregelen en de 

hervormingen van de nationale arbeidsmarkt tot meer armoede, hogere werkloosheid en 

meer onzekere en slechte banen heeft geleid; overwegende dat vrouwen door deze 

maatregelen en hervormingen harder zijn getroffen; 

H. overwegende dat armoede een belangrijke factor is in verband met gelijke toegang tot 

onderwijs, gezien de daarmee verband houdende directe en indirecte kosten,  

I. overwegende dat de economische crisis vooral vrouwen heeft getroffen, en hun risico op 

armoede heeft vergroot; 
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J. overwegende dat pesten grote gevolgen heeft voor schoolprestaties, en de psychologische 

impact daarvan op jongens en meisjes verschilt, alsook de impact op hun prestaties; 

K. overwegende dat beroepsopleidingen en aanvullende trainingen van pas komen bij het 

vinden van werk; 

1.  benadrukt dat gelijke toegang tot betaalbare kinderopvang van essentieel belang is voor 

een evenwicht tussen werk en gezinsleven en voorkomt dat vrouwen verplicht zijn deel- 

of halftijds te werken dan wel werken helemaal moeten opgeven en dat toegang tot vrij 

onderwijs van hoge kwaliteit cruciaal is om gelijke kansen voor jongens en meisjes te 

waarborgen en een armoedespiraal, met name voor vrouwen, te doorbreken; 

2. wijst erop dat onderwijs en cultuur een essentiële rol spelen bij het ter discussie stellen en 

veranderen van attitudes en stereotypen en het helpen bereiken van gelijkheid van 

vrouwen en meisjes; 

3. benadrukt dat genderdiscriminatie een nog belangrijkere rol speelt die meisjes niet alleen 

benadeelt ten aanzien van de toegang tot onderwijs maar ook wat betreft het uiteindelijke 

doel van onderwijs, dat de bevordering van de ontwikkeling van hun persoonlijkheid, 

vaardigheden en gevoel van eigenwaarde zou moeten zijn, alsook van hun geestelijke en 

fysieke capaciteiten, door middel van het vergroten van hun potentieel; 

4. benadrukt de dringende noodzaak om de kloof te dichten tussen het hoge onderwijsniveau 

dat vrouwen in de EU hebben bereikt en de nadien voor hen aanwezige mogelijkheden 

een beroep uit te oefenen, wat een verlies voor de samenleving als geheel oplevert; 

5. benadrukt het belang om te zorgen voor ondersteuning van en investeringen in 

leeractiviteiten en leerkansen in aanvulling op het formele onderwijs, met name voor 

meisjes, om hen de mogelijkheid te bieden om zachte vaardigheden en interdisciplinaire 

kwalificaties te verwerven met het oog op de bevordering van de ontwikkeling van 

Europees burgerschap; onderstreept eveneens het belang van informeel onderwijs om 

mensen met vaardigheden op een laag niveau en met een risico op armoede de wereld van 

onderwijs en werk te leren kennen; 

6. benadrukt de noodzaak om beroepsopleidingen, aanvullende en andere vormen van 

training voor volwassenen, met name vrouwen, uit te breiden om hun integratie of 

herintegratie op de arbeidsmarkt te verbeteren en daarmee het risico op armoede te 

verkleinen; 

7. onderstreept dat gendergelijkheid in het onderwijs betekent dat meisjes en jongens, en 

vrouwen en mannen, dezelfde kansen en dezelfde behandeling krijgen wat betreft de 

toegang, het doorlopen en het eindresultaat van onderwijs van hoge kwaliteit, alsook 

positieve maatregelen waarmee structurele, culturele en intersectionele 

genderongelijkheid wordt overwonnen zodat de positie van vrouwen en meisjes met 

behulp van onderwijs verbeterd wordt; wijst erop dat van alle afgestudeerden in de EU 

weliswaar 60 % van de vrouwelijke kunne is maar dat de werkloosheid onder vrouwen 

hoger is dan onder mannen; benadrukt derhalve de noodzaak van duurzame antwoorden 

die gendergelijkheid centraal stellen in het beleid op het gebied van loopbaanbegeleiding, 

behoud van werkgelegenheid en groeibevordering; 
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8. benadrukt het belang om leerkrachten door middel van trainingen bewust te maken van de 

gevolgen van genderrollen en genderstereotypering en van het belang om deze gevolgen 

te vermijden; beklemtoont de noodzaak te onderzoeken in hoeverre genderstereotypen in 

de klas ter discussie worden gesteld; 

9. roept de lidstaten en de Commissie op alle obstakels die de toegang belemmeren tot 

formeel en informeel onderwijs, evenals tot een leven lang leren, weg te nemen, door 

voorlichting en begeleiding te verbeteren, financiële steun en andere vormen van steun 

aan te bieden, zoals kinderopvang en ouderenzorg, om vrouwen en mannen in staat te 

stellen een leven lang te leren, door te kiezen voor een intergenerationele benadering en de 

rol die de Europese instellingen spelen te bevorderen; 

10. herinnert eraan dat gendermainstreaming op elk niveau in het onderwijsstelsel nodig is, en 

benadrukt de noodzaak om stereotypen rond technische onderwerpen te bestrijden, die de 

loopbaan van meisjes beperken; wijst op het belang van vertegenwoordiging van vrouwen 

in het besluitvorming in educatieve instellingen, waaronder scholen en universiteiten; 

11. benadrukt dat vrouwen en meisjes de vrijheid hebben te besluiten wat voor 

onderwijstraject, beroepsleven en loopbaan zij verkiezen; 

12. spreekt zijn bezorgdheid uit dat vrouwen met kinderen gediscrimineerd worden op de 

werkplek omdat zij moeders zijn en niet omdat hun werkprestaties minder zijn dan van 

hun collega's; dringt er bij de lidstaten op aan het positieve beeld van moeders als 

werknemers te bevorderen en de "moederschapsanctie" aan te pakken, een verschijnsel 

waar in een aantal onderzoeken op wordt gewezen; 

13. verzoekt om financieringsmechanismen die een impuls geven aan de gelijke 

vertegenwoordiging op gebieden waar er geen genderevenwicht is, en benadrukt de 

noodzaak van naar gender uitgesplitste gegevens om de situatie van meisjes, jongens, 

mannen en vrouwen beter te begrijpen, en op basis daarvan een meer doeltreffende 

respons op onevenwichtigheden te kunnen formuleren; verzoekt de Commissie in een 

uitsplitsing naar gender en leeftijd te voorzien inzake de deelneming aan Europese 

onderwijsmobiliteitsprogramma's, zoals Erasmus+, Creatief Europa en Europa voor 

burgers; 

14. benadrukt dat het risico van armoede en sociale uitsluiting onder kinderen in alle lidstaten 

nauw verband houdt met het onderwijsniveau van de ouders en verzorgers, en met name 

van de moeders, evenals de situatie van de ouders op de arbeidsmarkt, hun 

maatschappelijke omstandigheden, en de gezinsondersteunende diensten van de staten; 

wijst erop dat een gebrek aan onderwijs een grote risicofactor vormt voor armoede en 

sociale uitsluiting van kinderen; stelt vast dat een aantal gezinsgerelateerde factoren, zoals 

instabiliteit en levenswijze van het gezin, eenoudergezinnen, slechte leefomstandigheden, 

lichamelijke of geestelijke gezondheidsproblemen en huiselijk geweld, de kans doen 

toenemen dat jongeren voortijdig stoppen met school of met hun opleiding; 

15. verzoekt de Commissie en de lidstaten in formeel en informeel onderwijs en een leven 

lang leren te investeren om armoede te bestrijden en de aanwezigheid van vrouwen in 

traditioneel door mannen gedomineerde sectoren zoals wetenschap, technologie, 

engineering, wiskunde en ondernemerschap te vergroten, onder meer met behulp van 

positieve vrouwelijke rolmodellen en netwerken van begeleidende collega's, en daarmee 
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genderstereotypen en vooroordelen te overwinnen; 

16. wijst erop dat armoede bewust of onbewust de onderwijskeuzes van jongens en meisjes 

kan beïnvloeden doordat geld dan een rol speelt; benadrukt derhalve de belangrijke rol die 

het advies van studiekeuzebegeleiders aan gezinnen speelt bij het maken van de juiste 

onderwijskeuzes, waardoor jongens en meisjes zich volledig kunnen ontplooien; 

17. wijst op het belang van sport voor de karaktervorming en als middel om waarden over te 

dragen die helpen vooroordelen en stereotypen te overwinnen die vrouwen en mannen 

beletten zich overeenkomstig hun eigen verwachtingen en individuele capaciteiten te 

ontwikkelen; 

18. verzoekt de lidstaten een grotere nadruk te leggen op het belang van deugdelijke 

lichamelijke opvoeding voor beide seksen en stelt voor dat zij strategieën opstellen om dit 

te bereiken; 

19. wijst op het educatieve belang van sport en op de mogelijke waarde van sport voor 

maatschappelijk kwetsbare jongeren om hun levens weer op de rails te zetten, en verzoekt 

de lidstaten en sportbonden fair play in competities te bevorderen; 

20. herinnert in het bijzonder aan het recht van kinderen – zowel jongens als meisjes – van 

migranten en vluchtelingen op toegang tot onderwijs, aangezien dit een van de prioriteiten 

van Europese samenlevingen vormt; benadrukt derhalve dat, in het licht van de 

aanhoudende migratiecrisis, dringende maatregelen op het gebied van onderwijs aan 

migranten moeten worden genomen, op zowel EU- als nationaal niveau; beklemtoont dat 

onderwijs de sleutel is tot integratie en werk en dat wanneer nationale onderwijsstelsels 

deze uitdaging niet het hoofd bieden, dit een verdere culturele segregatie en grotere 

maatschappelijke verdeling kan veroorzaken; wijst erop dat toegang tot onderwijs, zowel 

in vluchtelingenkampen als gastgemeenten, die aan de vereiste kwaliteitsnormen voldoet 

en vergezeld gaat van taalkundige en psychologische steun, niet mag worden ondergraven 

door bureaucratische en administratieve kwesties in verband met de toekenning van de 

vluchtelingenstatus;  

21. herinnert eraan dat migrantenvrouwen en -kinderen tot de meest kwetsbare groepen 

behoren en een groot risico lopen op economische en sociale uitsluiting wat beperkte 

toegang tot elementaire gezondheidszorg en fatsoenlijke huisvesting betreft; 

22. benadrukt het belang dat mannen en jongens actief betrokken zijn bij de kwestie van 

gendergelijkheid, en dat formeel en informeel onderwijs en programma's van een leven 

lang leren over gendergelijkheid ook jongens en mannen bereiken om de maatschappelijke 

uitsluiting en discriminatie te helpen overwinnen die de armoede van vrouwen verergeren; 

23. beklemtoont dat elk onderwijsbeleid dat is ingevoerd om de relatie tussen armoede en 

gendergelijkheid aan te pakken, in het bijzonder gericht moet zijn op vrouwen en groepen 

die onder meervoudige discriminatie te lijden hebben; 

24. wijst erop dat jongens in vergelijking met meisjes bijna tweemaal zo vaak de school 

verlaten met weinig of geen kwalificaties, maar dat de sociaaleconomische achtergrond en 

status een betere voorspelling van de onderwijsprestaties lijken te geven dan alleen 

gender, en het derhalve noodzakelijk is aandacht te besteden aan maatschappelijke en 
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economische vraagstukken bij het creëren van kwalitatief hoogstaande onderwijskansen 

voor iedereen en verzoekt om passende educatieve begeleiding om deze 

onevenwichtigheid weg te werken; 

25. onderstreept het belang van een leven lang leren om volwassenen die gedwongen waren 

om voortijdig van school te gaan of die vanwege hun eerste onderwijskeuzes hun 

capaciteiten niet hebben benut of hun ambities niet hebben verwezenlijkt, nieuwe kansen 

te bieden; 

26. verzoekt de Commissie en de lidstaten om de toegang tot beroepsopleidingen voor 

jongeren en volwassenen te waarborgen en voor promotie van deze opleidingen te zorgen; 

herinnert aan de belangrijke rol die het Europees Sociaal Fonds met de financiering van 

opleidingsbeleid heeft gespeeld bij het aan het werk helpen van mensen en verzoekt de 

lidstaten en de lagere overheden het gebruik van dit fonds te bevorderen; 

27. benadrukt de bijdrage van vrijwilligersorganisaties en de tertiaire sector op dit gebied en 

verzoekt de lidstaten hun inspanningen te ondersteunen; herinnert aan het hoge 

participatieniveau van vrouwen in onderwijs van vrijwilligers en andere activiteiten, en in 

de ondersteuning en verbetering van onderwijskansen van onder meer vluchtelingen en 

behoeftige kinderen; 

28. wijst erop dat de financiële crisis van 2008 een rem heeft gezet op de toenemende 

deelname van vrouwen aan en hun toegang tot de arbeidsmarkt, waar zij ten opzichte van 

mannen met dezelfde kwalificaties aan het kortste eind trekken; verzoekt de Commissie 

maatregelen te nemen om te zorgen voor loopbaangelijkheid en zo te voorkomen dat 

vrouwen minder snel carrière maken en in een situatie van armoede terechtkomen; 

verzoekt, met een oog op de toename van het aantal vrouwen in alle sectoren van de 

arbeidsmarkt en het waarborgen van gelijke kansen, om speciale steunmaatregelen die 

vrouwen in staat stellen om werk en opleidingen te combineren en tegelijkertijd met hun 

echtgenoten de gezinstaken te delen; 

29. stelt dat de deelname van meisjes aan het leven op school een voorwaarde is om voortijdig 

schoolverlaten te voorkomen, aangezien meisjes zelfvertrouwen opdoen door de kans te 

krijgen hun eigen levens en dat van anderen positief te veranderen; stelt vast dat de 

betrokkenheid van meisjes ook kan bijdragen aan het veranderen van de publieke 

perceptie van hun capaciteiten en ervoor zorgt dat zij als burgers worden gezien en als 

actieve leden van de samenleving wat het opeisen van individuele rechten betreft. 
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