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SUGGESTIES 

De Commissie werkgelegenheid en sociale zaken verzoekt de ten principale bevoegde 

Commissie cultuur en onderwijs onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te 

nemen: 

A. overwegende dat de werkloosheid volgens Eurostat in 2014 nog altijd 10,2% bedroeg, 

ondanks het feit dat er sprake is van een langzaam herstel; overwegende dat de 

jeugdwerkloosheid in de EU momenteel 22,1% bedraagt, dat slechts 51% van de 

leeftijdsgroep van 55 tot 64 jaar werkt en dat de genderkloof in de arbeidsparticipatie van 

oudere werknemers 13,6 procentpunt bedraagt; 

B. overwegende dat vaardigheden nog steeds niet goed zijn afgestemd op de arbeidsmarkt, 

zoals blijkt uit het grote aantal vacatures dat wordt gerapporteerd in de economische 

najaarsprognose 2015 van de Commissie; 

1. stelt dat Erasmus en andere programma's voor mobiliteit op het gebied van onderwijs en 

opleiding tot de Europese integratie hebben bijgedragen, het burgerschap hebben 

versterkt, de persoonlijke ontwikkeling en het kritisch denkvermogen van studenten en 

leerlingen hebben gefaciliteerd en het leren van nieuwe talen hebben gestimuleerd; 

onderstreept dat deze programma's indirect van invloed zijn geweest op de 

werkgelegenheid, en is van mening dat Erasmus+ zulke resultaten niet mag ondergraven 

maar juist moet versterken, met name door jongeren voor te bereiden op de arbeidsmarkt; 

2. benadrukt dat het aantal studenten dat in het kader van Erasmus een deel van zijn 

opleiding in het buitenland volgt ondanks de economische, financiële en sociale crisis 

sinds 2008 gestaag is toegenomen; wijst erop dat het aantal stages in het buitenland 

tegelijkertijd exponentieel is gestegen; concludeert dat stages door jongeren blijkbaar als 

uitstekende kans worden beschouwd om hun inzetbaarheid op de arbeidsmarkt te 

verbeteren; beveelt de Commissie, de nationale agentschappen, organisatoren en 

instellingen aan rekening te houden met deze ontwikkeling1; 

3. wijst erop dat beroepen die verband houden met beroepsonderwijs en -opleiding (BOO) 

overal kunnen worden uitgeoefend en dat mobiliteit in het beroepsonderwijs en de 

beroepsopleiding een van de sleutelelementen is in de strijd tegen de werkloosheid, daar 

het de inzetbaarheid verbetert, de vaardighedenkloof verkleint en afstemming tussen vraag 

en aanbod op de arbeidsmarkt vergemakkelijkt, met name voor jongeren, en daarnaast 

vaardigheden en een unieke vorm van ervaring oplevert die nodig zijn om op de huidige 

arbeidsmarkt in de EU concurrerend te kunnen zijn; is van oordeel dat Erasmus+ leidt tot 

de ontwikkeling van specifieke beroepsvaardigheden en transversale en overdraagbare 

vaardigheden zoals ondernemerschap, en tevens de kansen voor participatie van de 

productiesector vergroot, waardoor het programma een doeltreffend instrument voor de 

arbeidsmarkt wordt; spoort de lidstaten aan om alle kansen van het nieuwe Erasmus+, dat 

jongeren niet alleen mogelijkheden voor studies, maar ook voor praktijkopleidingen en 

                                                 
1 Zie de studie "Student and staff mobility in times of crisis", DAAD (Deutscher Akademischer 

Austauschdienst), december 2014, gefinancierd door de Commissie. 
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stages in het buitenland biedt, te ondersteunen; 

4. pleit voor bevordering en valorisatie van alternerende opleidingen en versterking van 

beroepsopleidingen voor werkzoekenden en werknemers, waarbij extra aandacht wordt 

besteed aan laaggeschoolden; 

5. is van mening dat mobiliteitsprogramma's voornamelijk een instrument moeten zijn voor 

de verrijking van het curriculum wanneer specifieke onderwijsvoorzieningen ontbreken in 

de thuisinstelling of in het thuisland; is derhalve van mening dat de meerwaarde van een 

dergelijke ervaring een belangrijke factor moet zijn bij de selectie van de gastinstelling en 

dat deelnemers aan mobiliteitsprogramma's door de zendende instelling moeten worden 

voorgelicht over en begeleid bij de keuze voor een onderwijsprogramma of voor het 

opdoen van beroepservaring; is van mening dat de geschiktheid van 

mobiliteitsprogramma's ook nog eens achteraf moet worden geëvalueerd; 

6. dringt erop aan dat mobiliteitsprogramma's voor de hoogste niveaus van het hoger 

onderwijs sterker onder de aandacht worden gebracht, zodat de doelstellingen met 

betrekking tot de internationalisering van Europese universiteiten en onderzoekscentra 

worden bereikt; 

7. vreest dat Erasmus+ door veel jongeren voornamelijk als programma voor studenten in 

het hoger onderwijs wordt gezien; beveelt derhalve aan op Europees, nationaal en 

regionaal niveau meer de nadruk te leggen op het zichtbaarder maken van de terreinen en 

subprogramma's van deze terreinen, zoals schoolopleiding (Comenius), hoger onderwijs 

(Erasmus), internationaal hoger onderwijs (Erasmus Mundus), beroepsonderwijs en 

-opleiding (Leonardo da Vinci) en volwassenenonderwijs (Grundtvig), evenals jeugd 

(Jeugd in actie) en sport; 

8. spoort de Commissie, de lidstaten en de meest essentiële belanghebbenden aan om de 

zichtbaarheid van programma's voor beroepsonderwijs en -opleiding te vergroten teneinde 

culturele barrières weg te nemen en het gebrek aan motivatie, aan een proactieve houding 

en aan taalvaardigheden te bestrijden, met name in de gebieden met de hoogste 

jeugdwerkloosheid; vindt dat gewaarborgd moet worden dat deze programma's zonder 

discriminatie toegankelijk zijn voor alle burgers; vindt dat gericht aandacht moet worden 

besteed aan groepen die een grote kans op werkloosheid hebben, zoals mensen met een 

handicap; dringt erop aan de toegang tot BOO en kwalificaties te vergemakkelijken door 

het aanpassingsvermogen van leertrajecten en regelingen te stimuleren, evenals het 

opleidingsaanbod voor groepen met ontoereikende basisvaardigheden en voor 

werknemers met een laag of middelhoog opleidingsniveau; herinnert eraan dat bij de 

toegang tot dergelijke ervaringen rekening moet worden gehouden met het 

genderevenwicht, in de context van een efficiënte bevordering van 

BOO-mobiliteitsprogramma's onder vrouwen; is in dit verband van mening dat er 

ambitieuze doelstellingen moeten worden vastgesteld en dat moet worden toegezien op de 

vorderingen; 

9. wijst op de genderkloof in het onderwijs, de vaardigheden en de werkgelegenheid in de 

STEM-sector (natuurwetenschappen, technologie, ingenieurswetenschappen, wiskunde) 

en verzoekt de Commissie en de lidstaten zich volledig in te zetten voor Erasmus+ en dit 

mechanisme aan te grijpen als belangrijke mogelijkheid om STEM in die zin te 

ontwikkelen dat vrouwen betere carrièrekansen in de STEM-sector krijgen, zodat de 
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bestaande vaardighedenkloof op dit terrein wordt verkleind; 

10. herinnert eraan dat mensen met een handicap speciale behoeften hebben en derhalve een 

passende ondersteuning nodig hebben bij de toegang tot de studiebeursprogramma's van 

Erasmus+; verzoekt de Commissie daarom verdere maatregelen te nemen om te 

waarborgen dat mensen met een handicap een onbelemmerde en niet-discriminerende 

toegang hebben tot alle studiebeursprogramma's in het kader van Erasmus+; 

11. verzoekt de lidstaten om te voorzien in de passende opleiding en de continue professionele 

ontwikkeling van docenten en leidinggevenden in de BOO-sector, teneinde hen te helpen 

de meest geschikte praktijkgerichte en op echte ervaringen gebaseerde lesmethoden toe te 

passen; 

12. roept de Commissie en de lidstaten op voldoende financiële middelen beschikbaar te 

stellen om mobiliteitsprogramma's te steunen en daarbij rekening te houden met mogelijke 

financiële belemmeringen; is van mening dat grotere zichtbaarheid van de manier waarop 

bedrijven de toegekende beurs kunnen aanvullen of de mogelijkheid om andere soorten 

steun te verlenen moeten worden onderzocht; is van oordeel dat complementariteit tussen 

het Europees Sociaal fond en Erasmus+ moet worden gewaarborgd en gemonitord, met 

het doel positieve resultaten te boeken; moedigt de invoering aan van op basis van de 

verschillen in leefomstandigheden, prijzen en kosten tussen de lidstaten vast te stellen 

minimumbeurzen; sluit zich aan bij de visie dat de lidstaten maatregelen moeten invoeren 

om daar waar nodig steun te bieden, bijvoorbeeld voor huisvesting en vervoer, met 

bijzondere aandacht voor de behoeften van minderjarigen, en om studenten en leerlingen 

voor te bereiden op hun internationale ervaringen, bijvoorbeeld door opleidingsadvies, 

taallessen en interculturele communicatie; 

13. wijst op de talrijke nadelen op het gebied van sociale zekerheid of erkenning van 

vaardigheden waarmee personen die hun recht op mobiliteit uitoefenen nog steeds worden 

geconfronteerd, en benadrukt dat de mobiliteit in het kader van Erasmus+ erop gericht 

moet zijn deze nadelen te verhelpen; 

14. dringt erop aan de problemen bij de Europese vrijwilligersdienst (EVS) op het gebied van 

verzekering van deelnemers, goedkeuring, databankbeheer en begeleiding van 

vrijwilligers gericht aan te pakken, om te voorkomen dat het aantal deelnemers afneemt; 

15. merkt op dat er nog steeds een gebrek aan informatie over de erkenningsregelingen is, wat 

betekent dat die regelingen ver afstaan van de gebruiker en moeilijk te gebruiken en te 

begrijpen zijn; 

16. benadrukt het belang van een gemeenschappelijke Europese onderwijsruimte met een 

sterke mobiliteitscomponent, die niet alleen betrekking heeft op het hoger onderwijs, maar 

ook op BOO en die een bijdrage levert aan de totstandbrenging en ontwikkeling van een 

sterkere Europese identiteit en sterker burgerschap; 

17. herinnert eraan dat er dankzij het Europees kwalificatiekader grote vooruitgang is geboekt 

ten aanzien van de erkenning van diploma's, studiepunten en 

beroepsvaardigheidscertificaten alsmede erkenning van vaardigheden en verworven 

deskundigheid op het gebied van BOO; dringt aan op vaststelling van specifieke doelen, 

zoals de tenuitvoerlegging van een volledig operationeel systeem voor de overdracht van 
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studiepunten en de erkenning van die punten onder gebruikmaking van het Europees 

puntenoverdrachtsysteem voor beroepsonderwijs en -opleiding (ECVET); dringt aan op 

ontwikkeling van gezamenlijke BOO-kwalificaties die kunnen leiden tot de internationale 

erkenning van kwalificaties; 

18. pleit voor het opstellen van een groenboek over beroepsonderwijs en -opleiding alsmede 

mobiliteit en de erkenning van vaardigheden en bekwaamheden in Europa, in nauwe 

samenwerking met alle essentiële belanghebbenden; herinnert eraan dat de huidige 

aanbevelingen inzake BOO volledig moeten worden toegepast; wijst erop dat niet-

erkenning van bekwaamheden negatieve gevolgen heeft voor de Europa 2020-doelstelling 

inzake arbeidsparticipatie en het in de Verdragen vastgelegde vrije verkeer belemmert; 

19. onderstreept dat het van groot belang is dat de prestaties en de verworven vaardigheden 

van lerenden in alle lidstaten worden erkend; is van mening dat de mobiliteitsprogramma's 

van de EU een rechtstreeks effect hebben op het formeel en informeel leren door de 

begunstigden, hetgeen uiteindelijk hun inzetbaarheid op de arbeidsmarkt vergroot, net als 

hun vermogen om zich aan de arbeidsmarkt aan te passen; verzoekt de Commissie en de 

lidstaten meer inspanningen te leveren om ook informeel en niet-formeel leren te 

erkennen aan de hand van procedures voor de validering van vaardigheden; 

20. betreurt dat niet-formeel leren aan zichtbaarheid heeft ingeboet en dat het aandeel ervan in 

de begroting van het huidige Erasmus+-programma kleiner is geworden; wijst op het 

belang van niet-formeel leren op Europees niveau, met name in het kader van 

jongerenwerk en vrijwilligerswerk voor ouderen; roept ertoe op om niet-formeel en 

informeel leren een duidelijke en zichtbare plek te geven in het Erasmus+-programma; is 

voorts van oordeel dat moet worden voorzien in de mogelijkheid om aanvragen in te 

dienen voor grootschalige projecten inzake volwassenenonderwijs, waarop dezelfde 

beginselen van toepassing moeten zijn als op sectorale vaardigheidsallianties of 

kennisallianties; 

21. verzoekt de Commissie en de lidstaten alles in het werk te stellen om de doelstellingen 

van de Europese onderwijs- en opleidingsstrategie voor 2020 te verwezenlijken; is van 

mening dat in het kader van mobiliteit rekening moet worden gehouden met het aspect 

van permanent beroepsonderwijs en -opleiding, aangezien dit een essentieel element is 

voor de verbetering en de actualisering van vaardigheden en deskundigheid; beklemtoont 

dat een leven lang leren en beroepsonderwijs en -opleiding cruciaal zijn om langdurig 

werklozen betere arbeidsperspectieven te bieden; 

22. dringt er bij de lidstaten op aan samen te de tenuitvoerlegging van de BOO-

mobiliteitsprogramma's te verbeteren en de resterende hinderpalen uit de weg te ruimen, 

en in samenwerking met de Commissie en de nationale en Europese uitvoerende instanties 

alsmede de meest essentiële belanghebbenden de BOO-mobiliteitsprogramma's te 

verbeteren; vindt dat deze samenwerking moet leiden tot een herziening van de vereisten 

om na te gaan of deze nog steeds relevant zijn wat betreft duur, inhoud, bekwaamheden en 

opleidingsresultaten, waarbij de mobiliteit voor zowel opleidingscentra als op de werkplek 

wordt gecombineerd en voorrang wordt verleend aan ervaringsplaatsen voor langere duur 

(bijvoorbeeld zes maanden) boven plaatsen voor een kortere termijn; 

23. verzoekt de Commissie en de lidstaten om de kwaliteit en het aanbod van stageplaatsen te 

verbeteren, zodat iedere BOO-student een gegarandeerde stageplek heeft, teneinde een 
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hoogwaardige BOO te garanderen die de arbeidsmarktprestaties verbetert en jongeren 

levenslange vaardigheden en bekwaamheden bijbrengt; 

24. verzoekt de Commissie om een – door de lidstaten te steunen – voorstel in te dienen voor 

een EU-regeling voor stages die stagiairs en BOO-studenten een aantal rechten 

garandeert; wijst op de positieve rol die ervaren werknemers kunnen spelen in onderwijs 

en opleiding voor jongeren, met het doel te zorgen voor een maximale intergenerationele 

uitwisseling op basis van stages en mentorschap en door het bevorderen van op ervaring 

gebaseerd leren in intergenerationele teams; roept de Commissie en de lidstaten op 

concrete maatregelen vast te stellen om te waarborgen dat stages in het kader van 

Erasmus+ niet worden misbruikt als middel om de arbeidskosten te drukken; 

25. beveelt aan dat alle essentiële belanghebbenden zich inzetten voor gemeenschappelijke 

strategieën bedoeld om de terugkeer of de mobiliteit van studenten of stagiairs uit het 

beroepsonderwijs naar andere delen van Europa te vergroten, met eerbiediging van hun 

voorkeuren, teneinde de in het 'buitenland' opgedane kennis en ervaring te gebruiken om 

het evenwicht en de cohesie in hun eigen streken van herkomst dan wel elders in Europa 

waar vaardigheden nodig zijn, te verbeteren; 

26. benadrukt dat bedrijven en diensten, zowel in de publieke als in de private sector, met 

inbegrip van de productiesector (met name kmo's en microbedrijven) moeten worden 

geraadpleegd en/of betrokken bij het ontwerpen, afbakenen, uitvoeren en ondersteunen 

van BOO-mobiliteitsprogramma's van hoge kwaliteit; is van mening dat bij de selectie van 

programma's rekening moet worden gehouden met ontvangende bedrijven en organisaties; 

denkt dat een open en constructief partnerschap op basis van dialoog, samenwerking en 

gebruik van optimale methodes tussen alle belanghebbenden het succes en de meerwaarde 

van BOO zullen waarborgen; is van mening dat uitwisseling van kennis en optimale 

methodes tussen opleidingscentra en bedrijven eveneens noodzakelijk is; verzoekt de 

Commissie om vraag en aanbod op de arbeidsmarkt in de EU te monitoren, evenals de 

geografische en arbeidsmobiliteit, teneinde in te spelen op de behoeften van de 

arbeidsmarkt; denkt dat dit de kloof tussen enerzijds het opleidingsaanbod en de 

vooruitzichten voor jongeren in het bedrijfsleven en anderzijds de behoeften van de markt 

in sectoren met een meerwaarde (b.v. de digitale en de groene economie, energie, 

defensie, de zorgsector en woningrenovatie) zal verkleinen; 

27. stelt vast dat mobiliteitsprogramma's op het gebied van BOO in de huidige economische 

context, die wordt gekenmerkt door een hoge jeugdwerkloosheid en door een gebrek aan 

evenwicht tussen vraag en aanbod van vaardigheden, meer moeten worden afgestemd op 

de concrete behoeften van de arbeidsmarkt; 

28. merkt op dat de overgang naar een meer gedigitaliseerde economie leidt tot een 

herdefiniëring van banen en vaardigheden; verzoekt de lidstaten en de Commissie 

derhalve om samen te werken met de particuliere sector en om vaardigheidsstrategieën en 

BOO-programma's voor de omscholing van werknemers te ontwikkelen; 

29. onderstreept de goede resultaten van het vorige Erasmus-programma voor jonge 

ondernemers en de rol van BOO bij de bevordering van ondernemersgeest onder de 

Europese jongeren; hoopt dan ook dat de Europese initiatieven ter bevordering van 

ondernemerschap onder jongeren en innovatieve startende bedrijven worden versterkt; 
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30. steunt het door de Commissie ontwikkelde Erasmusprogramma voor jonge ondernemers 

dat toekomstige ondernemers de mogelijkheid biedt in de leer te gaan bij ervaren 

ondernemers met kleine bedrijven in landen die aan het programma deelnemen; benadrukt 

het win-winaspect van een dergelijke uitwisseling, waardoor nieuwe ondernemers zich de 

vaardigheden eigen kunnen maken die onontbeerlijk zijn voor het goede beheer van een 

onderneming, en ervaren ondernemers kunnen profiteren van een nieuwe kijk op hun 

onderneming, hun professionele netwerk kunnen ontwikkelen en nieuwe markten kunnen 

betreden; 

31. spreekt zijn voldoening uit over door de Commissie ontwikkelde instrumenten, zoals het 

Europees kwalificatiekader (EQF), Europass, Eures en het portaal voor opleidingskansen 

en kwalificaties in Europa (Ploteus), die informatie verschaffen over BOO en mobiliteit, 

maar betreurt het dat deze instrumenten te weinig gebruikt worden en onvoldoende 

bekend zijn; verzoekt de Commissie, de lidstaten en de publieke arbeidsdiensten de 

bekendheid van Erasmus+ en andere instrumenten voor de bevordering van BOO-

mobiliteit te vergroten, met name onder kmo's; is van oordeel dat maximalisering van de 

doeltreffendheid van deze instrumenten ertoe zal leiden dat meer mensen gebruik kunnen 

maken van deze mogelijkheden, waardoor het doel van mobiliteit wordt bereikt; denkt dat 

raadpleging en/of participatie van de productiesector bij het ontwerpen en actualiseren van 

deze instrumenten een meerwaarde zou opleveren en de respons op de vraag van de 

arbeidsmarkt zou vergemakkelijken; stelt vast dat er meer inspanningen van de 

Commissie nodig zijn wat vermindering van de bureaucratie betreft, zowel voor 

aanvragers als voor ontvangende bedrijven en instellingen, en benadrukt dat grotere 

transparantie, eenvoud en duidelijkheid bij de uitvoering van de programma's de 

problemen die zich in het verleden voordeden met betalingen, zullen helpen oplossen; 

verzoekt de verantwoordelijke instanties tekortkomingen in dit opzicht te onderzoeken en 

waar nodig zo snel mogelijk corrigerende maatregelen te treffen; 

32. is ingenomen met de verbeterde regelingen voor toegang tot programmagerelateerde 

documenten in alle officiële EU-talen; merkt op dat de kwaliteit van de vertalingen moet 

worden verbeterd om onduidelijkheid en misvattingen te voorkomen voor de deelnemers; 

33. is van mening dat mobiliteit in het BOO de beroepsmobiliteit in het algemeen bevordert, 

en niet alleen de mobiliteit van academici; verzoekt de Commissie deze beroepsmobiliteit 

te bevorderen door middel van mechanismen voor omscholing en taalondersteuning, zodat 

de ervaringen in andere landen een succes worden en goed verlopen; benadrukt dat een 

goede kennis van vreemde talen essentieel is in de arbeidswereld en acht het een goede 

zaak dat de talenkennis van deelnemers aan Erasmus+-projecten door middel van 

gestandaardiseerde online taaltoetsen en taalcursussen, (bijvoorbeeld via het OLS-portaal) 

wordt verbeterd; 

34. benadrukt het bestaan van twintig grensoverschrijdende Eures-partnerschappen, die meer 

dan 600 000 werknemers in grensgebieden begeleiden die in hun eigen land wonen en in 

een ander land werken en wijst erop dat deze partnerschappen werknemers helpen met 

administratieve, juridische en organisatorische problemen bij het zoeken naar werk en 

aanwerving over de grens; benadrukt het belang van deze partnerschappen bij het 

stimuleren van de mobiliteit in regio's aan weerszijden van grenzen; moedigt de lidstaten 

aan deze partnerschappen te steunen en hieraan vooral onder jongeren meer bekendheid te 

geven; 
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35. oordeelt positief over de lancering van proefprojecten en over het recent goedgekeurde 

"Europees kader voor mobiliteit van leerlingen", die een uitgangspunt vormen voor 

verbeteringen in het Erasmus+-programma teneinde voor de lange termijn meer en betere 

BOO-mobiliteit mogelijk te maken; dringt aan op de vaststelling van een kader voor 

langetermijninitiatieven en niet alleen van projectmatige acties, om een volledig 

operationeel permanent en duurzaam systeem tot stand te brengen dat voorspelbaar is en 

het vrije verkeer van vaardigheden in Europa bevordert; 

36. merkt op dat het "Europees kader voor mobiliteit van leerlingen" als specifieke 'snelweg' 

kan fungeren om de jeugdwerkloosheid te verminderen door een soepele overgang van 

onderwijs en opleiding naar de arbeidsmarkt te bevorderen; en dringt aan op betere 

mogelijkheden voor BOO studenten om stage te lopen in een buurland, bijvoorbeeld via 

de financiering van reiskosten van studenten die in hun thuisland blijven wonen; 

37. benadrukt hoe belangrijk de jongerengarantie en het jongerenwerkgelegenheidsinitiatief 

zijn ter ondersteuning van stageplaatsen, traineeships, BOO, arbeidsbemiddeling en 

vervolgopleidingen die tot een kwalificatie leiden; verzoekt de Commissie en de lidstaten 

ervoor te zorgen dat deze programma's voor de gehele programmeringsperiode 2014-2020 

voldoende financiële middelen krijgen toegewezen; 

38. merkt op dat de middelen voor Erasmus+ en de BOO-mobiliteitsprogramma's niet 

evenredig zijn aan het aantal geïnteresseerden in de door deze programma's geboden 

mobiliteit of aan hun behoeften, en roept de lidstaten dan ook op bilaterale 

overeenkomsten te ondersteunen die de door Erasmus+ en de Europese 

BOO-mobiliteitsprogramma's bevorderde acties aanvullen, teneinde de mobiliteit van de 

Europese jongeren te versterken; 

39. dringt aan op een evaluatie/herziening van het meerjarig financieel kader (MFK), 

gebaseerd op een voorafgaande beoordeling van de doeltreffendheid van de toegewezen 

middelen ter bestrijding van werkloosheid, en daarbij begrotingsposten te besnoeien die 

weinig zoden aan de dijk zetten; is van mening dat een dergelijke benadering vooral 

belangrijk is in tijden van crisis zoals nu, wanneer sprake is van onaanvaardbare 

onevenwichtigheden; 

40. roept de Commissie op actuele statistieken voor te leggen en waar mogelijk evaluaties 

en/of studies uit te voeren naar Erasmus+ en andere BOO-mobiliteitsprogramma's, 

teneinde na te gaan welke impact deze hebben bij het afstemmen van werkervaring op 

banen, uitgedrukt in een aanwervingspercentage, en ook te onderzoeken waarom sommige 

lidstaten meer aanvragen ontvangen voor BOO-werk en opleidingservaring in het 

buitenland, en een plan uit te werken voor nauwere participatie van deze landen; is van 

mening dat de hieruit voortvloeiende statistieken en evaluaties moet worden verwerkt en 

in aanmerking genomen in de tussentijdse evaluaties van Erasmus+. 
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