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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 dank zij creativiteit en ICT-bedrijven een 
nieuwe commerciële cultuur ontstaat met nauwe banden met 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;

2. herinnert eraan dat investeren in onderwijs en opleiding essentieel is voor een betere 
toekomst voor Europa; is van oordeel dat kerncompetenties en nieuwe vakbekwaamheden 
mensen nieuwe mogelijkheden bieden en dat ze bovendien de basis leggen voor een 
duurzame economische en sociale ontwikkeling op de lange termijn;

3. wijst erop dat de verbinding tussen onderwijs en opleiding en in het bijzonder de weg van 
beroepsonderwijs naar hoger onderwijs van onderwijsinstellingen veranderingen vergt om 
de moeilijkheden in verband met de verschillen in onderricht- en leerstijlen op te vangen, 
en dat daarom een passender opleiding van docenten nodig is;

4. 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;

5. beveelt het stimuleren van de creativiteit aan op alle opleidingsniveaus, waaronder de 
beroepsopleiding en de niet-formele en informele leerprocessen;

6. acht de rol van regionale en lokale autoriteiten bij de ontwikkeling van een gunstig milieu 
voor een geslaagde samenwerking tussen de arbeidsmarkt en  studenten van 
beroepsonderwijs en –opleiding van essentieel belang;

7. vraagt de Commissie om voortzetting van haar steun aan kwaliteitsgarantiestelsels, zoals 
die welke worden aanbevolen in de Europese kwaliteitsgarantie in het VET-netwerk 
(EQAVET);

8. is van oordeel dat het wegens de  aanpak die de Europa 2020-strategie vergt nodig is 
toereikende financiële middelen ter beschikking te stellen en het imago van 
beroepsonderwijs en –opleiding te verbeteren; meent in dit verband dat het zeer waardevol 
zou zijn als meer aandacht zou worden gevraagd voor berichten over studenten die op de 
arbeidsmarkt slaagden.


