
AD\872126NL.doc PE460.923v02-00

NL In verscheidenheid verenigd NL

EUROPEES PARLEMENT 2009 - 2014

Commissie cultuur en onderwijs

2011/2052(INI)

25.7.2011

ADVIES
van de Commissie cultuur en onderwijs

aan de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken

inzake het Europees platform tegen armoede en sociale uitsluiting
(2011/2052(INI))

Rapporteur voor advies: Silvia Costa,



PE460.923v02-00 2/6 AD\872126NL.doc

NL

PA_NonLeg



AD\872126NL.doc 3/6 PE460.923v02-00

NL

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. bevestigt dat onderwijs en cultuur aanzienlijk bijdragen tot beperking van armoede en 
maatschappelijke uitsluiting en bevordering van maatschappelijke gelijkheid en het ongedaan 
maken van discriminerend gedrag; verzoekt de lidstaten dan ook met klem meer in het 
bijzonder te investeren in de nationale hervormingsplannen (NHP); verzoekt de lidstaten 
eveneens te waarborgen dat iedereen toegang heeft tot onderwijs en opleiding van hoge 
kwaliteit;

2. verzoekt de lidstaten bij de komende financiële programmeringsperiode voor de 
structuurfondsen investeringen in verruiming van het onderwijs- en scholingsaanbod en een 
strategie voor de ondersteuning van de overgang van school naar werk te handhaven als 
prioriteit;

3. verzoekt de Commissie en de lidstaten meer maatregelen te nemen om het aantal vroegtijdig-
schoolverlaters terug te dringen en bijzondere aandacht te geven aan kinderen uit 
maatschappelijk achtergestelde gezinnen of met ernstige gezondheidsklachten of handicaps, 
en daarnaast te bevorderen dat er bruggen worden geslagen tussen onderwijs en werk en 
tussen opleidingsstelsels, om een eind te maken aan economische, maatschappelijke en 
andere marginalisering;

4. verzoekt de Commissie en de lidstaten de grondslag te leggen voor de formulering en 
ontwikkeling van een beleid waarmee in een vroeg stadium kan worden vastgesteld welke 
leerlingen de school waarschijnlijk niet zullen afmaken;

5. verzoekt de lidstaten programma's uit te voeren voor levenslang leren, leren op afstand en 
beroeps- en officieuze opleidingen, en ervoor te zorgen dat deze programma’s voor iedereen 
open staan; verzoekt de lidstaten voorts te zorgen voor meer erkenning van niet-officieel 
onderwijs en de tenuitvoerlegging van het EDR (Europees Diplomaraamwerk) te versnellen 
in aansluiting op het kerninitiatief "Een agenda voor nieuwe vaardigheden en banen";

6. wijst met nadruk op de betekenis van voorschools onderwijs bij de bestrijding van de 
armoede. Met name dient onderwijs sport en kunstzinnige vorming te omvatten – zo nodig 
met inbegrip van het opzetten van de nodige faciliteiten en instellingen – om de vaardigheden 
van kinderen te ontwikkelen, hen te helpen onafhankelijk besluiten te nemen en een gevoel 
van maatschappelijke verantwoordelijkheid aan te brengen om te voorkomen dat armoede en 
de maatschappelijke uitsluiting ten gevolge daarvan worden doorgegeven aan volgende 
generaties; blijft bij zijn standpunt dat gratis en gelijke toegang tot dit soort onderwijs 
gewaarborgd dient te zijn, ongeacht de verblijfplaats van de kinderen of de financiële of 
maatschappelijke status van de gezinnen waar zij lid van zijn;

7. verzoekt de lidstaten de rol van kunstenaars bij maatschappelijke integratie en 
armoedebestrijding op zijn juiste waarde te schatten, met name door hun werkomgeving en 
status te bevorderen;

8. beklemtoont dat alle kinderen en jongeren volgens het VN-Verdrag inzake de rechten van het 
kind recht op onderwijs hebben, hetgeen tevens geldt voor kinderen en jongeren die niet over 
een verblijfsvergunning voor het land van verblijf beschikken;
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9. dringt aan op stimulering van intercultureel en veeltalig onderwijs ter bestrijding van 
maatschappelijke uitsluiting, om probleemgemeenschappen zoals de Roma gemakkelijker te 
betrekken bij onderwijs en vorming, en ter bevordering van de integratie van etnische 
minderheden en migranten; verzoekt om opleidingscursussen en praktisch onderricht voor 
docenten, personeel van instellingen, maatschappelijke werkers en ngo's die in deze sector 
werkzaam zijn, om hen bewust te maken en ervoor te zorgen dat zij tijdens hun 
werkzaamheden hun aandacht richten op beëindiging van uitsluiting en/of marginalisering;

10. vraagt met name maatregelen die gericht zijn op integratie op het gebied van taal en cultuur 
van het gastland ten einde sociale uitsluiting tegen te gaan;

11. verlangt van de lidstaten dat zij alle lagen van de maatschappij van het cultureel erfgoed laten 
profiteren en niet op de culturele sector bezuinigen omdat die een waarborg voor sociale 
integratie en een bron van hoogwaardige werkgelegenheid is;

12. wijst op de noodzaak van geïntegreerde programma's voor bevolkingsgroepen zonder vaste 
woonplaats, teneinde onderwijs, gezondheidszorg en sociale zekerheid voor hen 
bereikbaarder te maken;

13. wijst nogmaals op de doorslaggevende rol van vrijwilligerswerk en actief burgerschap als 
instrument van samenhang en actie ter bestrijding van economische, maatschappelijke en 
milieuverschillen, en om burgers aan te moedigen zich in het openbare leven in te zetten via 
sport, cultuur, schone kunsten en maatschappelijke en politieke activiteit;

14. verlangt dat de toegang van leden van achterstandsgroepen tot mobiliteitsprogramma's op het 
gebied van onderwijs en arbeid gewaarborgd is, en dat er voor deze programma's meer geld 
wordt uitgetrokken; wijst erop dat met het initiatief "Jeugd in beweging" wordt beoogd de 
mobiliteit van alle leerlingen, stagiairs en studenten te stimuleren en de erkenning van 
formeel en informeel verworven beroepskwalificaties te bevorderen;

15. moedigt initiatieven aan waarbij ook mensen van verschillende generaties betrokken zijn, om 
de digitale achterstand van personen uit probleemgroepen te verkleinen door hun toegang tot 
informatie- en communicatietechnieken te verschaffen, in aansluiting op de digitale agenda 
voor Europa,

16. verzoekt de lidstaten onderricht in nieuwe technologieën te bevorderen door dat van meet af 
aan in het leerplan op te nemen;

17. is voorstander van projecten voor tweedekansonderwijs en -scholing, en het opzetten van 
semi-kostschoolprogramma's en begeleiding in scholen, ook in samenwerking met ngo's, met 
inzet van de structuurfondsen en buitenschoolse hulp en ondersteuning voor degenen die de 
grootste moeilijkheden ondervinden; wijst er andermaal op dat jeugdorganisaties een 
wezenlijke rol spelen bij het motiveren van jongeren om deel te nemen aan programma's die 
gericht zijn op maatschappelijke integratie en gelijkheid;

18. dringt erop aan dat de kennis, ervaring en de informele kunde en vaardigheden van arme, 
maatschappelijk buitengesloten mensen die in problematische omstandigheden verkeren 
en/of van traditionele gemeenschappen, worden benut en dat er daartoe systemen voor de 
nuttige toepassing van niet-formeel en informeel verworven kennis worden opgezet, en dat 
voorts wordt bepaald op welke wijze deze kunnen bijdragen tot hun opneming in de 
arbeidsmarkt;
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19. verzoekt de lidstaten (bij)scholing van vrouwen na afloop van verlofperioden mogelijk te 
maken, om te bereiken dat zij volledig kunnen integreren in de werkomgeving en minder 
risico lopen hun baan te verliezen;

20. verzoekt de Commissie en de lidstaten de samenwerking met derde landen op cultureel en 
onderwijsgebied te intensiveren om armoede en sociale uitsluiting in die landen terug te 
dringen, het ontwikkelingsproces te steunen en tevens migratie om louter economische 
redenen tegen te gaan.
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