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Betreft:

Erkenning van studie in het buitenland

Dankzij het status van ingezetene van hun families en de uitwisselingsprogramma's voor middelbare
scholen kunnen leerlingen van mobiliteit binnen de EU genieten. Het recht op vrijheid van beweging
van leerlingen en hun families is echter niet officieel erkend, waardoor hun mobiliteit wordt beperkt. De
studieperioden van leerlingen in het buiteland worden alleen erkend als 1) zij worden gefinancierd in
het kader van Erasmus+ en 2) in een aantal lidstaten, afhankelijk van de nationale wetgeving. Het
positieve voorbeeld van deze lidstaten moet als model worden gebruikt.
Deze situatie belemmert de arbeidsmobiliteit van ouders. Hierdoor wordt het enorme potentieel van
leermobiliteit op jonge leeftijd om Europees burgerschap te bevorderen en interculturele vaardigheden
te verwerven onderbenut.
Hoe is de Commissie van plan ervoor te zorgen dat de lidstaten de vrijheid van beweging garanderen
voor families die hun woonplaats willen wijzigen en voor hun kinderen van schoolgaande leeftijd
alsook voor leerlingen die een studieperiode in het buitenland willen doorbrengen?
Hoe is de Commissie van plan lopende initiatieven hiertoe te gebruiken, zoals de nieuwe agenda voor
vaardigheden en de aanbeveling van de Raad betreffende de validatie van niet-formeel en informeel
leren?

Ingediend: 2.6.2017
Doorgezonden: 6.6.2017
Uiterste datum beantwoording: 13.6.2017

1127360.NL

PE 540.976

