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SUGGESTIES 

De Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid verzoekt de bevoegde Commissie 

cultuur en onderwijs onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen: 

A. overwegende dat, hoewel het besluit om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren 

bij de lidstaten ligt, de EU op basis van de artikelen 165 en 167 van het VWEU een 

belangrijke ondersteunende rol heeft bij het opstellen van gezamenlijke doelstellingen 

en het bevorderen van de uitwisseling van goede praktijken; 

B. overwegende dat gendergelijkheid een grondbeginsel van de Europese Unie is dat 

verankerd is in de Verdragen en een vast onderdeel moet vormen van alle 

beleidsdomeinen van de Unie, met inbegrip van onderwijs en cultuur; 

C. overwegende dat het onderwijs een unieke kans biedt om meisjes en vrouwen mondiger 

te maken en alle vormen van discriminatie en stereotypen aan te pakken, maar dat deze 

kans binnen de Europese Unie nog niet volledig is benut; overwegende dat volgens de 

gegevens van Eurostat uit 2014 meer vrouwen dan mannen (42,3 % versus 33,6 %) 

hoger onderwijs volgen, maar dat vrouwen in groteren getale voor de 

geesteswetenschappen kiezen dan voor de natuurwetenschappen; overwegende dat 

onder studenten in het hoger onderwijs slechts 9,6 % van de vrouwelijke studenten een 

ict-gerelateerde opleiding volgt, tegenover 30,6 % van de mannelijke studenten; 

overwegende dat genderstereotypen in onderwijs en opleiding bepalend kunnen zijn 

voor de keuzes die later in het leven worden gemaakt, wat weer gevolgen heeft voor 

de arbeidsmarkt, waar vrouwen te maken hebben met zowel horizontale als verticale 

segregatie; overwegende dat vrouwen vaak te maken hebben met geweld, wat bestreden 

kan worden door middel van onderwijs; overwegende dat vrouwen nog altijd fors 

ondervertegenwoordigd zijn bij initiatieven die gericht zijn op de verdere bevordering 

van digitaal onderwijs en digitale vaardigheden, zoals de EU-programmeerweek, ICT 

for Better Education, de Startup Europe Leaders Club en de Grote Coalitie voor digitale 

banen; 

D. overwegende dat toegang tot hoogwaardig onderwijs essentieel is voor het vermogen 

tot zelfverwezenlijking en voor verantwoordelijk burgerschap, bijdraagt aan de 

ontwikkeling van inzicht in en eerbiediging van mensenrechten en gemeenschappelijke 

fundamentele waarden, sociale cohesie waarborgt en sociaaleconomische 

ongelijkheden, genderongelijkheden, genderstereotypen en geweld bestrijdt; 

overwegende dat onderwijs een krachtig middel is om diepgewortelde 

gendergerelateerde stereotypen en discriminatie tegen te gaan; overwegende dat 

onderwijssystemen niet alleen gericht zouden moeten zijn op de arbeidsmarkt, maar 

ook op menselijke, maatschappelijke en culturele behoeften; overwegende dat 

hoogwaardig onderwijs toegankelijk moet zijn voor alle kinderen, zonder enige vorm 

van discriminatie; overwegende dat de sociaaleconomische kloof in Europa de 

afgelopen decennia is gegroeid en dat ongelijkheid sterk verbonden is met 

werkgelegenheidskansen en baantypen; overwegende dat toegang tot onderwijs een 

fundamenteel mensenrecht is en dat het derhalve van groot belang is dat onderwijs 

permanent voldoende overheidssteun ontvangt; overwegende dat leerkrachten een 

belangrijke rol spelen bij de persoonlijke, maatschappelijke en burgerschapsvorming 

van de leerlingen, ook op het gebied van genderkwesties en sociale ongelijkheden; 
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E. overwegende dat bezuinigingsmaatregelen en forse besnoeiingen op de 

overheidsuitgaven het budget voor openbaar onderwijs in het algemeen hebben 

verlaagd, wat een negatief effect heeft gehad op jongeren en studenten en met name 

op vrouwen en meisjes; 

F. overwegende dat ondernemerschap vaak wordt geassocieerd met vaardigheden die 

samenhangen met proactief projectmanagement, onderhandelen en doortastendheid; 

overwegende dat deze vaardigheden aangemoedigd en bevorderd moeten worden; 

G. overwegende dat de digitalisering de manier waarop mensen informatie verkrijgen 

en verspreiden op revolutionaire en radicale wijze heeft veranderd, wat een enorm 

potentieel biedt op het gebied van onderwijs, onder meer wat betreft onderwijskansen 

voor vrouwen en meisjes; overwegende dat er sprake is van een aanzienlijke 

genderkloof wat betreft de toegang tot arbeids- en onderwijskansen op het gebied 

van informatie- en communicatietechnologie (ict) en digitale geletterdheid; 

H. overwegende dat slechts 20 % van de wetenschappers en 27 % van de ingenieurs vrouw 

is1; overwegende dat slechts 29 op de 1 000 vrouwelijke afgestudeerden tegenover 95 

op de 1 000 mannelijke een bachelordiploma in de ict behalen, dat slechts 3 % van alle 

vrouwelijke afgestudeerden een diploma in deze studierichting behaalt (vergeleken met 

bijna 10 % van de mannelijke), en dat slechts 4 op de 1 000 vrouwen uiteindelijk in de 

ict-sector gaan werken; overwegende dat een toename van het aantal vrouwen in de 

ict-sector (een van de sectoren met de best betaalde banen), hoofdzakelijk door vakken 

en universitaire studies op het gebied van ict, wetenschap, technologie, engineering en 

wiskunde toegankelijker voor vrouwen te maken, kan bijdragen aan de versterking van 

hun financiële positie en zelfstandigheid, waardoor de totale loonkloof tussen mannen 

en vrouwen kleiner wordt; overwegende dat 60 % van de scholieren in de EU nooit 

gebruikmaakt van digitale apparatuur in de klas; overwegende dat slechts een gering 

aantal vrouwen een leidinggevende positie bekleedt in de wetenschap en de 

technologiesector; overwegende dat er behoefte is aan meer vrouwelijke rolmodellen 

in vakgebieden die traditioneel door mannen worden gedomineerd; 

I. overwegende dat permanente educatie een belangrijke rol speelt in het vergroten van de 

concurrentiepositie en inzetbaarheid van vrouwen op de arbeidsmarkt; overwegende dat 

slechts 15 %2 van de laagopgeleide vrouwen permanente educatie volgt; overwegende 

dat dit percentage moet worden verhoogd om vrouwen in staat te stellen de 

moeilijkheden te overwinnen waarmee zij geconfronteerd worden bij het ontwikkelen 

van de benodigde vaardigheden voor de veranderende arbeidsmarkt; 

J. overwegende dat een onevenredige oververtegenwoordiging van vrouwen in bepaalde 

beroepen, zoals dat van docent, mogelijk negatieve gevolgen heeft voor de status en 

het loon van dat beroep; 

K. overwegende dat de nationale overheden de gelijkheid van mannen en vrouwen 

binnen onderwijsinstellingen op alle mogelijke manieren moeten bevorderen en dat 

genderonderricht een horizontaal onderdeel moet uitmaken van de leer- en 

                                                 
1 Europese Commissie: The Education and Training Monitor 2017, beschikbaar op 

https://ec.europa.eu/education/sites/education/files/monitor2017_en.pdf 
2 EIGE, gendergelijkheidsindex 2017. 
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schoolprogramma's; overwegende dat de Europese en nationale autoriteiten ervoor 

moeten zorgen dat leermiddelen geen discriminerende inhoud bevatten; 

L. overwegende dat een groot aantal meisjes en jongens uit kansarme sociaaleconomische 

milieus vanwege een lage levensstandaard geen toegang heeft tot gelijkwaardig 

onderwijs; 

M. overwegende dat ouders een belangrijke rol in de opleiding van hun kinderen spelen, 

en daarom actief betrokken moeten worden bij alle inspanningen en beleidsmaatregelen 

die gericht zijn op de modernisering van het onderwijs; 

N. overwegende dat het noodzakelijk is om lokale scholen en onderwijsinstellingen in alle 

regio's van de EU te behouden, aangezien deze de basis vormen voor goed onderwijs en 

gelijke kansen voor meisjes; 

1. moedigt de lidstaten aan gelijke kansen voor alle studenten in hun onderwijssysteem 

te waarborgen, met name voor degenen uit een kansarm sociaaleconomisch milieu, 

en ervoor te waken dat zij gelijke toegang tot hoogwaardig onderwijs hebben; is van 

mening dat toegang tot onderwijs, soms ook in fysieke en geografische zin, tot een van 

de mogelijkheden behoort om genderongelijkheid in het onderwijs aan te pakken; 

benadrukt dat er rekening moet worden gehouden met bredere sociale factoren om de 

situatie van gemarginaliseerde meisjes in de EU te verbeteren; herinnert eraan dat een 

groot aantal leerlingen uit gemarginaliseerde bevolkingsgroepen van school gaan 

voordat ze hun opleiding hebben voltooid en/of naar gesegregeerde scholen gaan; is 

van mening dat onderwijs voor gemarginaliseerde kinderen de enige manier is om 

aan armoede en uitsluiting te ontkomen; herinnert eraan dat armoede en een lage 

economische status een grote impact hebben op gendergelijkheid in het onderwijs, 

wat ook negatieve gevolgen heeft voor de toegang van meisjes tot scholen en 

universiteiten; moedigt bijgevolg initiatieven van de lidstaten aan die erop gericht zijn 

de rechtstreekse en onrechtstreekse onderwijskosten voor behoeftige gezinnen te 

beperken; is zeer te spreken over de bevordering van inclusief onderwijs door het 

uitwisselen van beste praktijken met betrekking tot de integratie van leerlingen met een 

migratieachtergrond en het delen van informatie om gemeenschappelijke waarden vast 

te stellen; 

2. wijst erop dat de lage participatiegraad van vrouwen en meisjes in ict-gerelateerd 

onderwijs en later op de arbeidsmarkt het resultaat is van de complexe wisselwerking 

tussen genderstereotypen die al vroeg in het leven en in het onderwijs ontstaat en die 

voortduurt op de werkvloer; moedigt de Commissie en de lidstaten aan 

genderstereotypen te bestrijden en gendergelijkheid op alle onderwijsniveaus te 

bevorderen, ook in verband met gendergerelateerde studie- en carrièrekeuzes, 

overeenkomstig de prioriteiten zoals vastgelegd in het strategisch kader voor Europese 

samenwerking op het gebied van onderwijs en opleiding ("ET 2020"); 

3. moedigt de Commissie en de lidstaten aan om binnen het kader "ET 2020" op open 

wijze samen te werken om oplossingen te vinden en beste praktijken uit te wisselen met 

betrekking tot het voor meisjes toegankelijk maken van vroegtijds digitaal onderwijs, 

waaronder digitale vaardigheden en programmeren, en in latere stadia met betrekking 

tot programma's die gericht zijn op het vergroten van het aantal vrouwen dat voor een 
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opleiding op het gebied van wetenschap, technologie, engineering of wiskunde kiest 

en hierin afstudeert;  

4. wijst erop dat het belangrijk is om de digitale geletterdheid en de deelname van 

vrouwen en meisjes aan ict-onderwijs en -opleidingen te waarborgen; verzoekt de 

Commissie en de lidstaten om meer nadruk te leggen op het bieden van onderwijs- 

en opleidingsmogelijkheden voor meisjes op het gebied van wetenschap, technologie, 

engineering, wiskunde en ict, alsook op het aanpakken van de genderkloof op digitaal 

gebied door de digitale vaardigheden van meisjes te verbeteren door 

programmeervakken en nieuwe media en technologieën op te nemen in 

onderwijsprogramma's op alle niveaus, ook voor onderwijspersoneel, teneinde de kloof 

in digitale vaardigheden te verkleinen en te overbruggen; moedigt de lidstaten aan om 

vanaf de vroegste schoolstadia op leeftijd afgestemd ict-onderwijs in te voeren, met 

speciale nadruk op het motiveren van meisjes om op digitaal gebied interesses en 

talenten te ontwikkelen, aangezien meisjes zich tijdens hun onderwijsloopbaan eerder 

afkeren van onderwijs op het gebied van wetenschap, technologie, engineering en 

wiskunde vanwege de genderstereotypen die ermee samenhangen, een gebrek aan 

rolmodellen en verschillen in activiteiten en speelgoed; dringt er bij alle lidstaten op aan 

om consequent te investeren in informatie-, bewustmakings- en voorlichtingscampagnes 

en om de beroepskeuzebegeleiding voor jongens en meisjes te verbeteren door 

stereotiepe opvattingen over genderrollen te doorbreken en een einde te maken aan 

stereotiepe ideeën over studie- en beroepskeuze, vooral als het gaat om wetenschap, 

engineering en nieuwe technologieën; wijst erop dat dit kan bijdragen tot de 

vermindering van gendersegregatie op de arbeidsmarkt en de versterking van de positie 

van vrouwen, en er tegelijkertijd voor zorgt dat het menselijk kapitaal dat meisjes en 

vrouwen vertegenwoordigen in de EU ten volle kan worden benut; 

5. verzoekt de lidstaten om genderstereotypen in het onderwijs te bestrijden, opdat 

vrouwen dezelfde kansen en keuzevrijheid hebben wat betreft de loopbaan die zij 

nastreven; is in dit verband bezorgd over de aanhoudende stereotypen in lesmaterialen 

in sommige lidstaten en de verschillende verwachtingen die leerkrachten hebben van 

het gedrag van meisjes en jongens; wijst op de noodzaak om zowel tijdens de 

lerarenopleiding als in bijscholingscursussen van leraren, alsook in lessen zelf, aandacht 

te schenken aan het beginsel van gendergelijkheid, om zo te waarborgen dat leerlingen 

ongeacht hun geslacht hun volledige potentieel kunnen benutten; verzoekt de lidstaten 

om bij de toepassing van gendergelijkheid in de leerplannen en programma's van de 

regionale onderwijsstelsels bijzondere aandacht te schenken aan de ultraperifere regio's, 

gezien het hoge aantal gevallen van geweld tegen vrouwen aldaar; benadrukt dat in 

onderwijssystemen op alle niveaus een genderperspectief moet worden opgenomen, 

waarbij rekening wordt gehouden met de behoeften van mensen die het slachtoffer zijn 

van discriminatie; 

6. verzoekt de Commissie en de lidstaten te waarborgen dat het engagement op het gebied 

van gendergelijkheid niet beperkt blijft tot beginselverklaringen en politieke intenties 

en dat de inspanningen op dit vlak worden geïntensiveerd en er meer middelen worden 

ingezet, in het besef dat onderwijs van essentieel belang is voor het verwezenlijken van 

een cultuuromslag; verzoekt de Commissie en de lidstaten om alle vormen van 

discriminatie en intimidatie in onderwijssettings te bestrijden; verzoekt de lidstaten 
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om steun te verlenen aan scholen die objectieve informatie over LGBTI-onderwerpen 

in hun curricula opnemen; 

7. beveelt de lidstaten en de onderwijsinstellingen aan preventieve maatregelen te nemen 

tegen gendergerelateerd geweld; benadrukt het belang van preventief optreden, met 

name in het hoger onderwijs, tegen seksuele intimidatie; 

8. benadrukt het positieve effect dat seksuele en relationele voorlichting heeft op de 

gezondheid en het welzijn van jongeren, alsook op de verwezenlijking van 

gendergelijkheid en de empowerment van meisjes; verzoekt de lidstaten om uitgebreide 

seksuele voorlichting op te nemen in de onderwijsprogramma's, waarbij onder meer 

aandacht wordt besteed aan seksisme, genderrollen en de concepten instemming, 

respect en wederkerigheid; 

9. benadrukt het belang van hoogwaardige voorschoolse educatie en kinderopvang en 

verklaart nogmaals dat die voor iedereen toegankelijk moeten zijn omwille van een 

betere combinatie van werk en gezin, vooral voor vrouwen en moeders; herinnert eraan 

dat voorschoolse educatie en kinderopvang essentieel zijn om kinderen goed voor te 

bereiden op de basisschool; 

10. onderstreept het belang van kindvriendelijk, aan de leeftijd aangepast onderwijs en 

staat kritisch tegenover elke vorm van onaangepaste vroegtijdige seksuele voorlichting 

in kinderdagverblijven, kleuterscholen of basisscholen; 

11. wijst erop dat de rol en prestaties van vrouwen op het gebied van onder meer 

geschiedenis en wetenschap niet altijd voldoende tot uiting komen en belicht worden 

in onderwijscurricula en -programma's; onderstreept dat de lidstaten samen met de 

Commissie op de betreffende terreinen actie moeten ondernemen om vrouwen op een 

meer zichtbare en evenwichtige manier een plaats te geven in de inhoud van het 

onderwijs; verzoekt de lidstaten en de Commissie in dezelfde geest om activiteiten, 

waaronder campagnes, te organiseren, teneinde kennis over vrouwen uit onder meer 

de geschiedenis en wetenschap te verspreiden en daarnaast vrouwelijke rolmodellen 

voor vrouwen en meisjes op alle onderwijsniveaus te promoten; 

12. wijst erop hoe belangrijk het is om kennis over de geschiedenis van 

vrouwenemancipatie en in het bijzonder het vrouwenkiesrecht op te nemen en te 

bevorderen in de curricula van scholen en de inhoud van het onderwijs, ook naar 

aanleiding van symbolische jubilea (bijv. 100 jaar stemrecht voor vrouwen in Polen 

en Duitsland in 2018), met het oog op bewustwording en daarmee de bevordering 

van vrouwenrechten binnen het kader van het onderwijs; 

13. is van mening dat ondernemerschap niet alleen een motor voor groei en 

werkgelegenheid is, maar ook een middel om economieën concurrerender en 

innovatiever te maken, wat bijdraagt aan de versterking van de positie van vrouwen; 

14. herinnert eraan dat in het kader van de modernisering van het hoger onderwijs in de EU 

een nauwere samenwerking tussen instellingen voor hoger onderwijs, bedrijven en 

andere belanghebbenden tot stand moet worden gebracht, met name op het gebied van 

regionale innovatie, om gendergelijkheid in het ondernemersvak te verbeteren; 
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15. moedigt de lidstaten aan om een leven lang leren onder de aandacht van de bevolking 

te brengen en een genderperspectief in de ontwikkeling van de betreffende 

beleidsmaatregelen en programma's te integreren, met speciale aandacht voor 

laagopgeleide vrouwen, zowel in stedelijke als plattelandsgebieden, om hun de kans 

te geven hun vaardigheden te ontwikkelen; 

16. verzoekt de lidstaten om hun onderwijs te richten op ondernemerschap en financiën, 

vrijwilligerswerk en beheersing van vreemde talen en om prioriteit aan deze 

vaardigheden te verlenen in programma's op het gebied van beroepsonderwijs 

en -opleiding; 

17. verzoekt de lidstaten en onderwijsinstellingen te zorgen voor een grotere 

vertegenwoordiging van vrouwen in de raden van bestuur van scholen, universiteiten 

en  onderzoeksinstituten, waarin zij fors zijn ondervertegenwoordigd, alsook binnen 

alle task forces die betrokken zijn bij de uitvoering van hervormingen van 

onderwijssystemen; 

18. verzoekt de lidstaten steun te verlenen aan onderwijsinstellingen die alle documenten 

en communicatiekanalen ontdoen van op genderstereotypen gebaseerd taalgebruik 

dat genderongelijkheid in de hand kan werken; 

19. roept de lidstaten op nationale wetgeving te ontwikkelen of bestaande wetgeving aan 

te scherpen om de negatieve gevolgen aan te pakken van stereotiepe genderrollen die 

voortvloeien uit waarden die worden overgedragen door de media en via reclame en 

die veel te vaak het werk dat door scholen op dit gebied wordt verricht ongedaan 

maken; 

20. beveelt de Commissie en/of de lidstaten aan een Europese /nationale 

gendergelijkheidsprijs voor onderwijsinstellingen in te voeren en te promoten met 

het oog op de bevordering van goede praktijken. 
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