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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. is van mening dat onderwijs en opleiding cruciaal zijn voor de integratie van jonge 
mensen op de arbeidsmarkt en benadrukt de noodzaak om de regelingen voor een leven 
lang leren toegankelijk te maken voor iedereen en om mensen ook echt uit te rusten met 
de vaardigheden en competenties die worden omschreven in “Nieuwe vaardigheden voor 
nieuwe banen”;

2. onderstreept het belang om jonge mensen te helpen zelf een onderneming op te zetten, en 
beveelt een voorlichtingscampagne van de EU op onderwijsinstellingen aan over 
ondernemerschap, startkapitaal, belasting voor startende ondernemers, en opleidingssteun;

3. acht het essentieel dat er partnerschappen in het leven worden geroepen tussen onderwijs 
en werk, en roept op tot verbetering van de mobiliteit van studenten, docenten en 
werknemers;

4. steunt het aanbieden van stages ter aanvulling op het lesprogramma, zodat leerlingen de 
kans krijgen werkervaring op te doen, om zo hun toekomstige intrede op de arbeidsmarkt 
te bevorderen;

5. is van oordeel dat de ontwikkeling van stages uitermate belangrijk is, aangezien deze 
gelegenheid bieden te beginnen met werken op basis van slechts een opleiding en geringe 
voorafgaande ervaring; ziet in stages een nuttig middel om onderwijs en werk te 
combineren, aangezien bepaalde regelingen een intreepercentage laten zien van 70% naar 
aanleiding van een geslaagde stage;

6. is van mening dat leerlingen goed moeten worden opgeleid en dat een opleiding op de 
werkvloer kan dienen als middel om competenties en vaardigheden op te doen; is voor 
sterkere banden tussen onderwijs en werk, en stelt voor dat er naast techniek en 
wetenschap ook buitenlandse talen moeten worden onderricht;

7. brengt in herinnering dat de nieuwe EU 2020-strategie een cruciale rol te spelen heeft bij 
het verbeteren van de arbeidsinzetbaarheid van burgers; is van oordeel dat, omdat jonge 
mensen een belangrijke factor vormen bij het verwezenlijken van de doelstellingen 
daarvan, zij beter onderwijs en betere opleidingen moeten genieten.


