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SUGGESTIES

De Commissie cultuur en onderwijs verzoekt de ten principale bevoegde Commissie 
werkgelegenheid en sociale zaken onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te 
nemen:

1. wijst erop dat in de nieuwe digitale economie dankzij creativiteit en ICT-bedrijven een 
nieuwe commerciële cultuur ontstaat die de samenwerking en uitwisseling van optimale 
praktijken tussen de lidstaten kan vergemakkelijken met het oog op de verbetering van de 
kwaliteit van het beroepsonderwijs en de beroepsopleiding en dat daarom de tijd rijp is om 
beroepsonderwijs en -opleiding bovenaan de agenda te plaatsen, vooral om de uitdagingen 
als gevolg van de Europa 2020-strategie tegemoet te treden, zoals de kerndoelstelling van 
de EU die inhoudt dat 40% van de 30- tot 34-jarigen een tertiaire of gelijkwaardige 
opleiding moeten hebben afgesloten;

2. onderstreept het belang van op de sociale en solidaire economie gebaseerde modellen voor 
deze nieuwe bedrijfscultuur en herinnert eraan dat het absoluut noodzakelijk is dat 
instellingen voor beroepsonderwijs en -opleiding, ook voor het hogere beroepsonderwijs, 
degenen die hun opleiding volgen een diepgaande kennis bijbrengen van alle vormen van 
ondernemerschap, waaronder de sociale en solidaire economie, alsmede over de 
beginselen van een van verantwoordelijkheidsgevoel getuigend en ethisch bedrijfsbeheer;

3. onderstreept de noodzaak een inventarisatie te maken van de gebieden waarop de 
Europese Unie op wereldniveau een relatief voordeel heeft of zou kunnen hebben en 
waarvoor verdere strategieën voor beroepsopleiding moeten worden ontwikkeld;

4. herinnert eraan dat investeren in onderwijs en opleiding essentieel is voor een betere 
toekomst voor Europeanen; is van oordeel dat kerncompetenties en nieuwe 
vakbekwaamheden, vooral die welke vereist zijn voor banen in strategische groeisectoren, 
mensen nieuwe mogelijkheden bieden en dat ze bovendien de basis leggen voor een 
duurzame economische en sociale ontwikkeling op de lange termijn; acht het in dit 
verband van belang dat de lidstaten en alle hierbij betrokken actoren ervoor zorgen dat de 
werknemers de basisvaardigheden verwerven die ze nodig hebben;  

5. wijst erop dat levenslang leren de belangrijkste sleutel zal zijn om werkloosheid te 
voorkomen en rekening te houden met de gevarieerde beroepsloopbanen die mogelijk 
zijn; hiertoe moeten werknemers sterker doordrongen worden van de noodzaak zich in 
hun beroep voortdurend verder te ontwikkelen;

6. herhaalt zijn kritiek op de door de Raad van ministers in de begroting 2011 aangebrachte 
besnoeiingen voor de hoofdprogramma's van de EU op opleidingsgebeid (de programma's
"Levenslang leren" en "People" met besnoeiingen van 25 miljoen, resp. 100 miljoen euro); 
constateert derhalve dat tussen het ambitieuze streven van de Europa 2020-strategie en de 
realiteit van de begroting een duidelijke wanverhouding is ontstaan;

7. acht de bestaande Europese programma's voor beroepsopleiding doeltreffend en is van 
oordeel dat zij in de toekomst meer steun moeten krijgen;
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8. beveelt aan stimulansen te scheppen om werkgevers ertoe aan te moedigen hun 
werknemers aan beroepsopleidingsprogramma's te laten deelnemen;

9. onderstreept hoe belangrijk het is dat regelmatig verdere beroepsopleidingscursussen 
georganiseerd worden als onderdeel van het levenslange leerproces;

10. wijst erop dat de verbinding tussen onderwijs en opleiding en in het bijzonder de weg van 
beroepsonderwijs naar hoger onderwijs van onderwijsinstellingen vereist dat de 
gelegenheden voor een aansluiting van de beroepsopleiding op universitair onderwijs 
worden verruimd, waarbij de aandacht in het bijzonder moet uitgaan naar hun integratie in 
de mechanismen voor loopbaaninformatie, begeleiding en adviesverlening;  is daarbij ook 
van mening dat het omschakelen tussen beroepsopleiding en beroepsuitoefening ervoor 
zorgt dat degenen die een beroepsopleiding volgen de vaardigheden verwerven waarnaar 
op de arbeidsmarkt vraag bestaat;

11. onderstreept hoe belangrijk het is op lokaal en regionaal niveau stimulansen te scheppen 
voor doeltreffende synergieën en betrouwbare vormen van samenwerking tussen scholen, 
opleidingsinstellingen, onderzoekcentra en bedrijven om de introverte aard van 
opleidingsstelsels en de slechte aansluiting tussen kennis en beroepsvaardigheden en de 
behoeften van de arbeidsmarkt te overwinnen, en om jongeren en vooral vrouwen betere 
beroepskansen te geven, met speciale aandacht voor kwalificaties ten aanzien van een 
verdere beroepsopleiding; 

12. meent dat door het vaststellen van een nieuwe taalonderrichtstrategie ter verbetering van 
de algemene kennis op specifieke vakbekwaamheidsgebieden de mobiliteit van docenten 
en studenten in de hand zal werken; wijst erop dat bovendien de garantie dat vanuit de 
beroepsopleiding kan worden doorgestroomd naar een hogere opleiding ertoe bijdraagt dat 
het aantrekkelijk wordt een beroepsopleiding te gaan volgen;

13. ziet de mobiliteitsmogelijkheid als een belangrijk onderdeel van beroepsonderwijs en -
opleiding en beveelt daarom aan het Leonardo da Vinci-programma naar een hoger niveau 
te tillen;

14. acht grensoverschrijdende mobiliteit op het gebied van beroepsonderwijs en -opleiding 
even belangrijk als mobiliteit op het terrein van het algemeen onderwijs en is van oordeel 
dat er meer moet worden gedaan om een dergelijke mobiliteit te ontwikkelen;

15. beveelt aan, creativiteit, innovatie en ondernemerschap op alle opleidingsniveaus, 
waaronder de beroepsopleiding, te stimuleren en vaardigheden die door enigerlei vorm 
van leren – met inbegrip van niet-formele en informele leerprocessen – zijn verworven, te 
erkennen; beveelt tevens aan projecten ter ondersteuning van de doorgifte van kennis en 
vaardigheden van de ene generatie aan de andere aan te moedigen; 

16. wijst erop dat de toenemende vergrijzing in Europa het belang van programma's voor 
levenslang leren en beroepsopleiding en -onderwijs vergroten en steun hieraan 
noodzakelijk maken;
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17. houdt staande dat een opleiding in ondernemerschap een belangrijk onderdeel van 
beroepsonderwijs en -opleiding moet zijn om de aantrekkingskracht daarvan voor alle 
studenten te verhogen en het ondernemerschap overeenkomstig de bepalingen van de 
Europa 2020-strategie een steun in de rug te geven;

18. is zich ervan bewust hoezeer genderstereotypen een rol in de educatieve praktijk spelen en 
onderstreept daarom hoe belangrijk het is dat strategieën worden ontwikkeld voor een 
genderneutrale opleiding die onder meer een bijdrage levert aan de gelijkheid van mannen 
en vrouwen op het punt van de toegang tot beroepsonderwijs en -opleiding en tot de 
arbeidsmarkt; 

19. acht de rol van regionale en lokale autoriteiten bij de samenwerking met centra voor 
beroepsonderwijs en beroepsopleiding en het bedrijfsleven voor de ontwikkeling van een 
gunstig milieu dat de geslaagde intrede op de arbeidsmarkt van studenten van 
beroepsonderwijs en -opleiding vergemakkelijkt, van essentieel belang;

20. roept de lidstaten op overgangstrajecten te ontwikkelen voor jongeren zonder 
opleidingskwalificatie of met een opleidingskwalificatie van laag niveau, waarmee zij 
toegang tot de arbeidsmarkt kunnen krijgen; verzoekt, gezien de ernst van de situatie, een 
proefproject op te zetten ter bestrijding van de jeugdwerkloosheid en ter ondersteuning 
van de lidstaten bij de ontwikkeling van een netwerk ter plaatse tussen school, bedrijf, 
jeugdhulpverlening en jonge mensen;

21. moedigt de Commissie aan een ranglijst te ontwikkelen die per regio een beeld geeft van 
de opleidingskwalificaties en de vraag, en deze vervolgens regelmatig te actualiseren;

22. vraagt de Commissie om voortzetting van haar steun aan en om consequente invoering 
van kwaliteitsgarantiestelsels die een fundamentele impuls geven aan innovatieprocessen 
in de zin van actie, efficiëntie en doeltreffendheid, zoals die welke worden aanbevolen in 
de Europese kwaliteitsgarantie in het VET-netwerk (EQAVET) en de instrumenten die 
door middel van het proces van Kopenhagen zijn ontwikkeld, zoals de Europass en het 
Europees kwalificatiekader (EQF); doet een beroep op de lidstaten om de procedures voor 
erkenning van buitenlandse beroepsdiploma's te vereenvoudigen, zodat 
beroepsvaardigheden niet alleen met formele certificaten kunnen worden aangetoond, 
maar ook met stages, praktische en theoretische testen en adviezen;

23. is van oordeel dat het met het oog op de uitdagingen van het proces van Kopenhagen en 
van de Europa 2020-strategie nodig is dat voldoende financiële middelen ter beschikking 
worden gesteld, onder meer via de Structuurfondsen en dan met name het ESF, en acht het 
ook vereist dat er méér voor de bevordering van beroepsonderwijs en -opleiding wordt 
gedaan door middel van concrete acties en de introductie van nieuwe modellen en 
opleidingsmethoden, zoals het zichtbaarder maken van berichten over studenten die op de 
arbeidsmarkt slaagden, het geven van publiciteit aan het prestige dat beroepsonderwijs en 
-opleiding in vooraanstaande bedrijven kennen en het verstrekken van vollediger 
informatie en richtsnoeren over zaken in verband met beroepsonderwijs en 
beroepsopleiding vóór afsluiting van het verplichte onderwijs; constateert dat het 
aanmoedigen van de uitwisseling van ervaringen betreffende ondersteunende programma's 
en periodes van verblijf in het buitenland, zoals deelname aan het Leonardo da Vinci-
programma, van grote waarde zou zijn;
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24. beveelt aan de autonomie van centra voor beroepsonderwijs en -samenwerking op de 
gebieden planning, financiering, beheer en activiteitenbeoordeling te bevorderen en 
dynamischer vormen van samenwerking tussen centra voor beroepsonderwijs en -
opleiding en bedrijven in te voeren;

25. dringt er bij de regeringen op aan om op de specifieke behoeften van organisaties en 
ondernemingen toegesneden flexibele centra voor beroepsonderwijs en -opleiding te 
bevorderen, die de mogelijkheid scheppen een goed gebruik te maken van alle gevolgde 
opleiding, deze opleiding te combineren met het persoonlijke leven en met andere 
professionele activiteiten en de Europese mobiliteit te vergroten, met speciale nadruk op 
de vergemakkelijking van de toegang tot het beroepsonderwijs en de beroepsopleiding 
voor organisaties die het risico lopen te worden gemarginaliseerd, zodat deze hun 
opleiding kunnen verlengen;

26. herinnert eraan dat programma’s voor beroepsonderwijs en beroepsopleiding uitgebreid 
moeten worden om te voldoen aan de beginselen van levenslang leren en een basis- en 
voortgezette opleiding;

27. is van mening dat ter overbrugging van deze verschillen de nadruk moet komen te liggen 
op een betere harmonisatie van de uiteenlopende opleidingsstelsels van de lidstaten en de 
onderlinge erkenning van certificaten en diploma’s om de grensoverschrijdende 
samenwerking te vergroten en een bijdrage aan de mobiliteit te leveren.
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