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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een aanbeveling van het Europees Parlement en de Raad tot 
vaststelling van een Europees kwalificatiekader voor een leven lang leren 
(COM (2006)0479 – C6-0294/2006 –2006/0163 (COD))

(Medebeslissingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

– gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM
(2006)0479)1,

– gelet op artikel 251, lid 2 en de artikelen 149, lid 4 en 150, lid 4 van het EG-Verdrag, op 
grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend 
(C6-0294/2006),

– gelet op artikel 51 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken en de adviezen 
van de Commissie cultuur en onderwijs, de Commissie industrie, onderzoek en energie en 
de Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid (A6-0000/2007),

1. hecht zijn goedkeuring aan het Commissievoorstel, als geamendeerd door het Parlement;

2. verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende 
wijzigingen in dit voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te vervangen;

3. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad 
en de Commissie.

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendementen van het Parlement

Amendement 1
Overweging 1

(1) Voor het concurrentievermogen en de 
sociale cohesie van de Gemeenschap is het 
van essentieel belang dat burgers meer 
kennis, vaardigheden en competenties 
verwerven. Een leven lang leren en het 
gebruik van kwalificaties moeten daarom 
op nationaal en Gemeenschapsniveau 
worden bevorderd.

(1) Voor het concurrentievermogen en de 
sociale cohesie van de Gemeenschap is het 
van essentieel belang dat burgers meer 
kennis, vaardigheden en competenties 
verwerven en dat deze worden erkend, 
zodat grensoverschrijdend beroepsverkeer 
mogelijk wordt en voldaan wordt aan de 
wet van vraag en aanbod op de Europese 
arbeidmarkt. Een leven lang leren en het 

  
1 Nog niet in het PB gepubliceerd.
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gebruik van kwalificaties moeten daarom 
op nationaal en Gemeenschapsniveau 
worden bevorderd.

Amendement 2
Overweging 5 bis (nieuw)

(5 bis) De validatie van niet-formele en 
informele leervormen moet worden 
bevorderd overeenkomstig de 
gemeenschappelijke Europese beginselen 
die in de conclusies van de Raad van 
28 mei 2004 voor de identificatie en 
validatie van niet-formeel en informeel 
leren zijn vastgesteld.

Amendement 3
Overweging 8

(8) Deze aanbeveling is compatibel met het 
kader van de Europese Ruimte voor hoger 
onderwijs en de cyclusdescriptoren die de 
ministers voor hoger onderwijs in mei 
2005 in Bergen hebben goedgekeurd.

(8) Deze aanbeveling is compatibel met het 
kader van de Europese Ruimte voor hoger 
onderwijs en de cyclusdescriptoren die de 
ministers voor hoger onderwijs van 45 
Europese landen op hun vergadering in 
mei 2005 in Bergen in de context van het 
Bolognaproces zijn overeengekomen.

Amendement 4
Overweging 8 bis (nieuw)

(8 bis) De conclusies van de Raad van 28 
mei 2004 inzake kwaliteitsborging in 
beroepsonderwijs en beroepsopleiding, 
Aanbeveling 2006/143/EG van het 
Europees Parlement en de Raad van 15 
februari 2006 over verdere Europese 
samenwerking op het gebied van de 
kwaliteitsborging in het hoger onderwijs,
en de standaarden en richtsnoeren voor 
kwaliteitsborging in de Europese Ruimte 
voor hoger onderwijs zoals 
overeengekomen door de ministers voor 
hoger onderwijs op hun vergadering in 
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mei 2005 in Bergen, omvatten 
gemeenschappelijke beginselen voor 
kwaliteitsborging waarop de 
tenuitvoerlegging van het Europees 
kwalificatiekader voor een leven lang 
leren moet steunen.

Amendement 5
Overweging 10

(10) Deze aanbeveling heeft tot doel een 
gemeenschappelijk referentiekader te 
scheppen dat als convertor werkt voor de 
verschillende kwalificatiesystemen en 
kwalificatieniveaus, zowel voor het 
algemeen vormend en hoger onderwijs als 
voor het beroepsonderwijs en de 
beroepsopleiding. Dit zal de transparantie, 
vergelijkbaarheid en overdraagbaarheid 
van de kwalificaties van de burgers in de 
verschillende lidstaten ten goede komen. 
Dankzij het Europees kwalificatiekader 
moet het voor internationale sectorale 
organisaties mogelijk worden hun 
kwalificatiesysteem aan een 
gemeenschappelijk referentiepunt te 
relateren, waardoor het gemakkelijker 
wordt die kwalificaties in nationale 
kwalificatiesystemen in te passen. Deze 
aanbeveling draagt dan ook bij tot het 
meer algemene doel om een leven lang 
leren te bevorderen en de mobiliteit van 
werkenden en lerenden te vergroten.

(10) Deze aanbeveling heeft tot doel een 
gemeenschappelijk referentiekader te 
scheppen dat als convertor werkt voor de 
verschillende kwalificatiesystemen en 
kwalificatieniveaus, zowel voor het 
algemeen vormend en hoger onderwijs als 
voor het beroepsonderwijs en de 
beroepsopleiding, en dat de transparantie 
en gelijkwaardigheid met betrekking tot 
op nationaal en sectoraal niveau 
afgegeven certificaten moet vergroten. Dit 
zal de transparantie, de vergelijkbaarheid,
de overdraagbaarheid en de erkenning van 
de kwalificaties en competenties van de 
burgers in de verschillende lidstaten 
verbeteren. Dankzij het Europees 
kwalificatiekader moet het voor 
internationale sectorale organisaties 
mogelijk worden hun kwalificatiesysteem 
aan een gemeenschappelijk referentiepunt 
te relateren, waardoor het gemakkelijker 
wordt die kwalificaties in nationale 
kwalificatiesystemen in te passen. Deze 
aanbeveling moet derhalve consequent 
worden opgevolgd, en er moet blijk 
worden gegeven van wederzijds 
vertrouwen, zodat er transparante 
kwaliteitsborgingsbeginselen 
totstandkomen en deze aanbeveling ook 
bijdraagt tot het meer algemene doel om 
een leven lang leren te bevorderen en de 
inzetbaarheid op de arbeidsmarkt en de 
grensoverschrijdende mobiliteit van 
werkenden en lerenden te vergroten.
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Amendement 6
Overweging 10 bis (nieuw)

(10 bis) Deze aanbeveling draagt bij tot de 
modernisering van het onderwijs- en 
opleidingsstelsel, de aansluiting tussen 
universitair onderwijs en arbeidsmarkt en 
het slaan van bruggen tussen formele, 
niet-formele en informele leervormen.

Amendement 7
Overweging 11

(11) Deze aanbeveling is in 
overeenstemming met het in artikel 5 van 
het Verdrag bedoelde 
subsidiariteitsbeginsel in zoverre zij de 
activiteiten van de lidstaten ter verbetering 
van de transparantie en ter stimulering van 
de mobiliteit en een leven lang leren door 
bevordering van onderlinge samenwerking 
beoogt te ondersteunen en aan te vullen. 
Deze aanbeveling is in overeenstemming 
met het in datzelfde artikel bedoelde 
evenredigheidsbeginsel omdat zij geen 
nationale kwalificatiesystemen en/of 
kwalificaties vervangt of definieert. Het 
Europees kwalificatiekader beschrijft geen 
specifieke kwalificaties, noch de 
competenties van een individu; een 
specifieke kwalificatie moet via het
relevante nationale kwalificatiesysteem op
het passende niveau van het Europees 
kwalificatiekader worden ingepast.

(11) Deze aanbeveling is in 
overeenstemming met het in artikel 5 van 
het Verdrag bedoelde 
subsidiariteitsbeginsel in zoverre zij de 
activiteiten van de lidstaten ter verbetering 
van de transparantie en ter stimulering van 
de mobiliteit en een leven lang leren door 
bevordering van onderlinge samenwerking 
beoogt te ondersteunen en aan te vullen; zij 
zal overeenkomstig de nationale wetten en 
praktijken ten uitvoer worden gelegd. 
Deze aanbeveling is in overeenstemming 
met het in datzelfde artikel bedoelde 
evenredigheidsbeginsel omdat zij geen 
nationale kwalificatiesystemen en/of 
kwalificaties vervangt of definieert. Het 
Europees kwalificatiekader beschrijft geen 
specifieke kwalificaties, noch de 
competenties van een individu; een 
specifieke kwalificatie moet via de
relevante nationale kwalificatiesystemen
verwijzen naar het passende niveau van
het Europees kwalificatiekader.

Amendement 8
Aanbeveling 1

1. Het Europees kwalificatiekader als een 
referentiehulpmiddel te gebruiken om de 
kwalificatieniveaus van de verschillende 
kwalificatiesystemen vanuit het oogpunt 
van een leven lang leren met elkaar te 

1. Het Europees kwalificatiekader als een 
referentiehulpmiddel te gebruiken om de 
kwalificatieniveaus van de verschillende 
kwalificatiesystemen vanuit het oogpunt 
van een leven lang leren met elkaar te 
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vergelijken; vergelijken, en daarbij tevens de rijke
diversiteit en de specifieke sterke punten 
te behouden van de landen die samen
Europa vormen;

Amendement 9
Aanbeveling 2

2. Hun nationale kwalificatiesystemen 
tegen 2009 aan het Europees 
kwalificatiekader te koppelen, in het 
bijzonder door hun kwalificatieniveaus op 
een transparante manier te relateren aan de 
niveaus in bijlage I, en door een nationaal 
kwalificatiekader te ontwikkelen dat indien 
nodig aan de nationale wetgeving en 
praktijk is aangepast;

2. Hun nationale kwalificatiesystemen 
tegen 2010 aan het Europees 
kwalificatiekader te koppelen, in het 
bijzonder door hun kwalificatieniveaus op 
een transparante manier te relateren aan de 
niveaus in bijlage I, en door een nationaal 
kwalificatiekader te ontwikkelen dat indien 
nodig aan de nationale wetgeving en 
praktijk is aangepast;

Amendement 10
Aanbeveling 3

3. Ervoor te zorgen dat alle nieuwe 
kwalificaties en "Europass"-documenten 
die door de bevoegde autoriteiten worden 
afgegeven tegen 2011 een duidelijke 
verwijzing naar het passende niveau van 
het Europees kwalificatiekader bevatten;

3. De nodige maatregelen te nemen opdat 
alle nieuwe kwalificatiecertificaten, 
diploma's en "Europass"-documenten die 
door de bevoegde autoriteiten worden 
afgegeven tegen 2012 via de nationale 
kwalificatiesystemen duidelijk verwijzen  
naar het passende niveau van het Europees 
kwalificatiekader;

Amendement 11
Voornemen 1

1. De lidstaten te helpen bij de uitvoering 
van bovenstaande taken, en de 
internationale sectorale organisaties bij het 
gebruik van de referentieniveaus en 
beginselen van het Europees 
kwalificatiekader zoals vastgesteld in deze 
aanbeveling, in het bijzonder door 
samenwerking en uitvoering van tests te 
bevorderen, en door ondersteunend en 
begeleidingsmateriaal te ontwikkelen;

1. De lidstaten te helpen bij de uitvoering 
van bovenstaande taken, en de 
internationale sectorale organisaties bij het 
gebruik van de referentieniveaus en 
beginselen van het Europees 
kwalificatiekader zoals vastgesteld in deze 
aanbeveling, in het bijzonder door 
samenwerking en uitvoering van tests te 
bevorderen, onder meer door vrijwillige 
peer review en proefprojecten in het kader 



PE 384.540v01-00 10/12 PR\651698NL.doc

NL

van communautaire programma's, en 
door ondersteunend en 
begeleidingsmateriaal te ontwikkelen;

Amendement 12
Voornemen 3

3. Toezicht uit te oefenen op de
maatregelen die ingevolge deze 
aanbeveling zijn genomen en vijf jaar na de 
goedkeuring ervan verslag uit te brengen 
aan het Europees Parlement en de Raad 
over de opgedane ervaring en de gevolgen 
voor de toekomst, en indien nodig een 
herziening van deze aanbeveling voor te 
stellen.

3. De maatregelen die ingevolge deze 
aanbeveling zijn genomen in 
samenwerking met de lidstaten te 
beoordelen en te evalueren en vijf jaar na 
de goedkeuring ervan verslag uit te 
brengen aan het Europees Parlement en de 
Raad over de opgedane ervaring en de 
gevolgen voor de toekomst, en indien 
nodig een herziening van deze aanbeveling 
voor te stellen.

Amendement 13
Voornemen 3 bis (nieuw)

3 bis. Op basis van de gemeenschappelijke 
Europese beginselen voor de identificatie
en validatie van niet-formeel en informeel 
leren, het opzetten en uitvoeren van een 
Europees puntenoverdrachtsysteem voor 
het beroepsonderwijs en de 
beroepsopleiding (European Credit 
Transfer System for Vocational 
Education and Training - ECVET) te 
bevorderen dat tot doel heeft de 
overdracht, de accumulatie en de 
erkenning van leerprestaties te 
vergemakkelijken, ongeacht de vraag 
waar of hoe deze zijn verworven.
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TOELICHTING

Als gevolg van de voortdurende uitbreiding van de Europese Unie en de constante sociaal-
economische druk van de globalisering is de toekomstige ontwikkeling van de Europese 
samenleving steeds nauwer verbonden met persoonlijke vorming en dus met bepaalde 
hoofdaspecten daarvan, zoals onderwijs, onderzoek, innovatie en technologie.

Deze hoofdaspecten moeten worden beschouwd als basisvereisten, als fundament van een
evolutieproces dat zijn beslag heeft gekregen in de strategie van Lissabon, teneinde een 
welvarende toekomst te verzekeren voor de Unie zelf als politieke entiteit, en voor haar 
burgers als maatschappelijke entiteit.

De vier factoren hangen nauw samen. Groei en werkgelegenheid zullen voor onze 
maatschappij in de toekomst slechts mogelijk zijn via innovatie en vooruitgang, en onderwijs 
en onderzoek zijn de bronnen van creativiteit die zonder twijfel een positieve ontwikkeling 
van het EU-stelsel in de hand zullen werken.

Het concept positieve ontwikkeling is niets meer en niets minder dan de bijdrage aan het 
concurrentievermogen van de Europese Unie op internationaal niveau, ook hier op basis van 
de planning die in de strategie van Lissabon is vervat.

In dit verband moet grensoverschrijdende mobiliteit op de arbeidsmarkt in de Europese Unie 
worden aangemoedigd, en dat kan onder meer door de onderwijssystemen van de lidstaten op 
elkaar af te stellen.

In 1999 in Bologna stelden de lidstaten zich tot doel om vóór 2010 een Europese Ruimte voor 
hoger onderwijs tot stand te brengen. Zo werd het Europese puntenoverdrachtsysteem 
(European Credit transfer system - ECTS) in het leven geroepen voor de transnationale 
erkenning van leerresultaten.

Op de Top van Barcelona in 2002 besloot de Europese Raad een soortgelijk systeem op te 
zetten voor het beroepsonderwijs: het puntenoverdrachtsysteem voor het beroepsonderwijs en 
de beroepsopleiding (European Credit Transfer System for Vocational Education and 
Training - ECVET).

In het gezamenlijke tussentijdse verslag van de Raad en de Commissie over de uitvoering van 
het werkprogramma "Onderwijs en opleiding 2010" van februari 2004 werd het voornemen 
geuit een Europees kwalificatiekader (European Qualifications Framework - EQF) in het 
leven te roepen.

In maart 2005 verklaarde de Raad dat er vóór 2006 een EQF moest worden vastgesteld.

Eind september 2006 nam het Europees Parlement een resolutie aan over de totstandbrenging 
van een Europees kwalificatiekader1.

  
1 P6_TA-PROV(2006)0368 (Rapporteur: Thomas Mann).
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Bij de bestudering van de diverse documenten over het EQF is de rapporteur tot de conclusie 
gekomen dat het document van de Commissie1 van een goed gehalte is. Aan de 
totstandkoming van het voorstel is niet alleen bijgedragen door de 32 Europese landen die aan 
het EQF-project deelnemen en dus betrokken zijn bij het programma "Onderwijs en opleiding 
2010", maar ook door de sociale partners, branche-organisaties, onderwijsdeskundigen en 
niet-gouvernementele organisaties. Dankzij deze werkwijze kon rekening worden gehouden 
met alle bezwaren, opmerkingen en suggesties, zodat deze tekst op een zo breed mogelijke 
steun kan rekenen.

Het Europees kwalificatiekader heeft 3 hoofdfuncties: in de eerste plaats, de verbinding tot 
stand brengen met de nationale en sectorale kwalificatiesystemen; ten tweede, zorgen voor 
erkenning, vergelijkbaarheid en overdracht van kwalificaties in verband met onderwijs en 
opleiding; en ten derde, zorgen voor meer transparantie van de procedures, voor het op elkaar 
aansluiten van de nationale systemen en voor de mobiliteit van de betrokken personen.

De structuur van het EQF bestaat uit 8 verticale niveaus, de zogenaamde "referentieniveaus", 
die verbonden zijn met 3 horizontale niveaus: kennis, vaardigheden en competenties, 
waardoor een betere inschaling op grond van leerresultaten mogelijk wordt.

In feite zal het EQF moeten dienen als gemeenschappelijk referentiekader en als convertor 
tussen de diverse kwalificatiesystemen en titels op de verschillende niveaus, zowel met 
betrekking tot het algemeen en hoger onderwijs als voor beroepsonderwijs en -opleiding. 
Hoewel deze structuur op vrijwillige basis kan worden toegepast door de betrokken actoren -
lidstaten, sociale partners en betrokken sectoren - is het toch belangrijk dat er voldoende 
consensus bestaat om het systeem echt werkbaar te maken. Maar anderzijds zou het 
ondenkbaar zijn dat een zo omvangrijk en zo belangrijk project aan zijn lot zou worden 
overgelaten en het zonder de nodige steun op nationaal en sectoraal niveau zou moeten 
stellen.

Bij deze voorbereidende werkzaamheden mag ook niet worden vergeten dat het Europees 
Economisch en Sociaal Comité zich vóór dit Europees kwalificatiekader heeft uitgesproken2. 
In zijn conclusies wijst het Comité erop dat het EQF de toegang tot de Europese arbeidsmarkt 
zal vergroten en vergemakkelijken dankzij het feit dat certificaten die in de ene lidstaat 
worden verkregen, in een andere kunnen worden gebruikt.

Voor het welslagen van het Europees kwalificatiekader is het absoluut noodzakelijk dat de 
lidstaten en de sociale partners bij de tenuitvoerlegging van het EQF samenwerken op een 
basis van wederzijds vertrouwen en dat het EQF praktisch nut oplevert voor alle 
eindgebruikers: burgers, werkgevers en werknemers of degenen die werkzaam zijn in 
onderwijs en beroepsopleiding.

  
1 COM(2006)0479.
2 SOC/256 Lifelong learning.


