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ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over bestrijding van voortijdig schoolverlaten
(2011/2088(INI))

Het Europees Parlement,

– gezien artikel 165 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

– gezien artikel 14 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie,

– gezien het Verdrag inzake de rechten van het kind van de Verenigde Naties, in het bijzonder 
de artikelen 23, 28 en 29,

– gezien Besluit nr. 1720/2006/EG van het Europees Parlement en de Raad van 15 november 
2006 tot vaststelling van een actieprogramma op het gebied van een leven lang leren1,

– gezien de mededeling van de Commissie "Voortijdig schoolverlaten aanpakken: een 
essentiële bijdrage aan de Europa 2020-agenda" (COM(2011)0018),

– gezien het voorstel van de Commissie voor een aanbeveling van de Raad inzake beleid ter 
bestrijding van voortijdig schoolverlaten (COM(2011)0019),

– gezien de mededeling van de Commissie "Opvang en onderwijs voor jonge kinderen: de 
beste voorbereiding van al onze kinderen op de wereld van morgen' (COM(2011)0066),

– gezien de mededeling van de Commissie "Jeugd in beweging - een initiatief om jongeren ten 
volle te betrekken bij het realiseren van slimme, duurzame en inclusieve groei in de Europese 
Unie (COM(2010)0477),

– gezien de mededeling van de Commissie over doelmatigheid en rechtvaardigheid in de 
Europese onderwijs- en opleidingsstelsels (COM(2006)0481),

– gezien de conclusies van de Raad van 11 mei 2010 over de sociale dimensie van onderwijs 
en opleiding2,

– gezien de conclusies van de Raad van 26 november 2009 over het onderwijs aan kinderen 
met een migrantenachtergrond3,

– gezien de conclusies van de Raad van 12 mei 2009 betreffende een strategisch kader voor 
Europese samenwerking op het gebied van onderwijs en opleiding ('ET 2020')4,

– gezien de conclusies van de Raad en de vertegenwoordigers van de regeringen der lidstaten, 
in het kader van de Raad bijeen op 21 november 2008 , betreffende het voorbereiden van 

                                               
1 PB L 327 van 24.11.2006, blz. 45.
2 PB C 135 van 26.5.2010, blz. 2.
3 PB C 301 van 11.12.2009, blz. 5.
4 PB C 119 van 28.5.2009, blz. 2. 
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jongeren op de 21ste eeuw: een agenda voor Europese samenwerking op schoolgebied1,

– gezien zijn resolutie van 12 mei 2011 over voorschools leren in de Europese Unie2,

– gezien zijn resolutie van 23 september 2008 over de verbetering van de kwaliteit van de 
lerarenopleiding3,

– gezien artikel 48 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie cultuur en onderwijs (A7-0000/2011),

A. overwegende dat jongeren, willen zij ten volle kunnen participeren in de maatschappij, een 
breed scala aan kennis en essentiële vaardigheden moeten hebben, waaronder het vermogen 
tot effectief communiceren, probleemoplossend denken en kritisch omgaan met informatie,

B. overwegende dat de EU-lidstaten, evenals steden en regio's, verschillende 
schooluitvalpercentages kennen, en dat een reeks complexe factoren deze percentages 
beïnvloedt,

C. overwegende dat het terugdringen van het aantal voortijdige schoolverlaters tot minder dan 
10% en het verhogen van het aantal jongeren met een universitaire graad of een 
hogeschooldiploma tot ten minste 40% een van de vijf kerndoelstellingen van de Europa 
2020-strategie is,

D. overwegende dat de lidstaten in 2003 de 10%-doelstelling overeengekomen zijn, maar dat 
slechts zeven van hen deze norm hebben gehaald, en dat het gemiddelde aantal voortijdige 
schoolverlaters in 2009 14,4% bedroeg,

E. overwegende dat 24,1% van alle vijftienjarigen in de lidstaten slecht presteert op het gebied 
van leesvaardigheid;

F. overwegende dat schooluitval niet alleen ernstige gevolgen heeft voor de economische groei 
in de EU, voor het Europese competentiereservoir en voor de sociale stabiliteit, maar ook 
voor de loopbaan en het welzijn van jongeren, aangezien gebrek aan opleiding tevens een 
van de belangrijkste oorzaken van armoede is,

G. overwegende dat schooluitval op fundamentele wijze bijdraagt aan sociale uitsluiting in het 
latere leven,

Kenmerken van voortijdig schoolverlaten

1. onderstreept dat de fundamenten voor de toekomstige onderwijscarrière van een kind in de 
vroege jeugd worden gelegd, en herhaalt de in de resolutie over voorschools onderwijs in de 
EU geformuleerde oproep tot ontwikkeling van een Europees kader voor voorschools 
onderwijs en kinderopvang;

                                               
1 PB C 319 van 13.12.2008, blz. 20.
2 Aangenomen teksten, P7_TA(2011)0231.
3 PB C 8 van 14.1.2010, blz. 12.
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2. merkt op dat voortijdig schoolverlaten vooral voorkomt onder kinderen uit arme en kansarme 
milieus, en onder kinderen uit migrantengezinnen;

3. wijst erop dat zich van generatie op generatie eenzelfde patroon voordoet, namelijk de sterke 
tendens dat kinderen van voortijdige schoolverlaters zelf voortijdige schoolverlaters worden; 
benadrukt dat de gezinssituatie van enorme invloed is op de schoolprestaties van kinderen;

4. onderstreept dat jongens vaker voortijdige schoolverlaters zijn dan meisjes;

5. herhaalt dat schooluitval de toegang tot hoogwaardige permanente educatie in de weg kan 
staan; 

Behoefte aan een persoonlijke aanpak 

6. benadrukt dat gelijke kansen in het onderwijs voor personen uit alle milieus cruciaal is om 
een samenleving op te bouwen waarin iedereen gelijke kansen heeft; 

7. roept op tot een persoonlijke en integratiegerichte benadering van onderwijs waarin plaats is 
voor gerichte ondersteuning, indien dit noodzakelijk is;

8. stelt voor elke middelbare school een begeleidingssysteem te laten opzetten waar leerlingen 
met persoonlijke problemen hun problemen in een vertrouwelijke sfeer kunnen bespreken; 
onderstreept dat het begeleidend personeel daarvoor moet zijn opgeleid;

9. is een voorstander van een praktischer benadering van leren en adviseert efficiënte 
mechanismen voor vroege signalering en follow-upprocedures in te voeren om te voorkomen 
dat problemen escaleren; merkt op dat dit alleen gerealiseerd kan worden wanneer scholen en 
ouders goed met elkaar communiceren en nauwer samenwerken; 

10. is een voorstander van beter loopbaanadvies en systemen voor het opdoen van werkervaring 
op school, zodat de leerlingen vertrouwd raken met de arbeidsmarkt en gemotiveerd worden 
om realistische doelen te stellen;

11. beveelt aan mentorsystemen op scholen in te voeren zodat leerlingen kennis kunnen maken 
met personen die veel hebben bereikt, vooral wanneer deze personen vroeger op hun 
onderwijsinstelling zaten;

12. merkt op dat financiële druk op kansarme gezinnen ertoe kan leiden dat leerlingen voortijdig 
de school verlaten om te gaan werken; verzoekt de lidstaten de invoering van een systeem 
voor inkomensafhankelijke financiële steun voor degenen die dit nodig hebben in 
overweging te nemen;

13. stelt voor andere herverdelingsmaatregelen in te voeren, zoals verstrekking van gratis 
maaltijden op school en gratis schoolboeken voor kansarme groepen; de gevolgen van 
sociale ongelijkheid terug te dringen en voortijdig schoolverlaten tot een minimum te 
beperken;

14. onderstreept het cruciale belang van openbare schoolsystemen van optimale kwaliteit; 

Gedeelde verantwoordelijkheid 
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15. onderstreept dat diverse actoren in de maatschappij er verantwoordelijk voor zijn dat 
kinderen voortijdig van school af gaan, waaronder niet alleen ouders en scholen, maar ook 
lokale overheden, en roept al deze actoren op nauwer samen te werken, ook met plaatselijke 
diensten voor gezondheidszorg en maatschappelijk werk; merkt op dat een geïntegreerde 
aanpak doeltreffend kan zijn om personen te helpen diverse barrières te overwinnen die 
goede schoolprestaties en het vinden van werk in de weg staan;

16. erkent dat het moeilijk kan zijn om de door de verschillende maatschappelijke sectoren in de 
lidstaten genomen interventiemaatregelen in kaart te brengen; benadrukt dat een betere 
coördinatie tussen deze verschillende diensten binnen de hele EU noodzakelijk is, evenals 
een betere coördinatie binnen de lidstaten;

17. moedigt de lidstaten aan te investeren in gekwalificeerd en goed opgeleid personeel voor 
zowel voorschools als verplicht onderwijs; stelt voor onderwijsassistenten aan te stellen op 
scholen, die werken met leerlingen die niet goed kunnen meekomen, en die docenten bijstaan 
in hun werk;

18. wijst erop dat leerlingen attent gemaakt moeten worden op de diverse carrièremogelijkheden 
die voor hen open staan en adviseert scholen samenwerkingsverbanden aan te gaan met 
plaatselijke bedrijven en organisaties, zodat leerlingen de gelegenheid krijgen mensen te 
ontmoeten die werkzaam zijn op verschillende terreinen;

19. benadrukt hoe belangrijk de juiste groepsgrootte en een stimulerende leeromgeving voor 
jongeren is;

Niet-traditioneel leren

20. onderkent dat iedereen recht heeft op een leven lang leren, waar niet alleen formeel 
onderwijs onder valt, maar ook niet-formeel en informeel onderwijs;

21. benadrukt dat gevarieerde onderwijstrajecten belangrijk zijn voor leerlingen, waarbij 
theoretisch onderwijs en scholing in beroepsvaardigheden worden gecombineerd, en roept 
scholen op waar mogelijk hun onderwijsprogramma's af te stemmen op de vraag van de 
arbeidsmarkt;

22. roept de lidstaten op maatregelen te treffen ter verhoging van de status van 
beroepskwalificaties, zodat studenten met verschillende capaciteiten deze als realistische 
optie gaan zien;

23. benadrukt dat het beginsel 'leren te leren' tot de kern van alle lesprogramma's moet behoren; 
merkt op dat dit cruciaal is om meer jongeren aan het leerproces te laten deelnemen;

Tweedekansoplossingen

24. verzoekt de lidstaten een methode te ontwikkelen om voortijdige schoolverlaters te re-
integreren in het schoolsysteem, bijvoorbeeld door middel van 'tweedekansscholen'; 

25. roept werkgevers op om waar mogelijk het recht van jonge mensen zonder hoger 
middelbareschooldiploma op studie- en opleidingsverlof te erkennen en dit te ondersteunen;
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EU-beleid

26. waardeert het voorstel van de Commissie voor een aanbeveling van de Raad inzake beleid ter 
bestrijding van voortijdig schoolverlaten, waarin zij een kader voor omvattend beleid op dit 
terrein voorstelt; 

27. merkt evenwel op dat meer omvattende, consistentere en meer samenhangende gegevens van 
de lidstaten vereist zijn om de onderliggende oorzaken van voortijdig schoolverlaten te 
kunnen analyseren;

28. roept op meer middelen beschikbaar te stellen voor het EU-programma 'Een leven lang 
leren', dat de mobiliteit van leerlingen en docenten vergroot, de uitwisseling van goede 
praktijken bevordert en bijdraagt aan betere onderwijs- en leermethoden;

-o0o-

29. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie, en de 
regeringen en parlementen van de lidstaten.



PE464.821v01-00 8/11 PR\866555NL.doc

NL

TOELICHTING

Inleiding

Schooluitval is een complex verschijnsel en een grote uitdaging voor Europa. De EU heeft daarom 
diverse maatregelen afgekondigd en hulpmiddelen ter beschikking gesteld om de lidstaten beter te 
ondersteunen bij de ontwikkeling van doeltreffend en effectief nationaal beleid dat schooluitval tegen 
moet gaan. Voorbeelden daarvan zijn de mededeling van de Commissie over de bestrijding van 
voortijdig schoolverlaten, een nieuw voorstel voor een aanbeveling van de Raad inzake beleid ter 
bestrijding van voortijdig schoolverlaten, en 'Jeugd in beweging', het vlaggenschipinitiatief van de 
Commissie.

In de Europa 2020-strategie worden bovendien zes kerndoelstellingen voor de lidstaten geformuleerd, 
en een daarvan is dat de schooluitval uiterlijk in 2020 tot minder dan 10% moet zijn teruggedrongen. De 
lidstaten hebben deze 10%-doelstelling al in 2003 vastgesteld, maar slechts zeven lidstaten hebben deze 
norm gehaald. In 2009 bedroeg de schooluitval van alle 18- tot 24-jarigen in Europa 14,4%.

De meeste EU-landen hebben ten minste enige vooruitgang geboekt bij het terugdringen van het aantal 
jonge mensen dat de school voortijdig of met lage kwalificaties verlaat, en er heeft zich een duidelijk 
merkbare en positieve verandering voltrokken in hun benadering van schooluitval. In dit verslag wordt 
niettemin betoogd dat er nog veel meer nodig is.

Wie zijn de voortijdige schoolverlaters?

De term 'voortijdig schoolverlaten' moet worden gedefinieerd om te kunnen achterhalen wie al binnen 
deze categorie valt en wie potentiële voortijdige schoolverlaters zijn. Er bestaat echter geen 
overkoepelende definitie van de term die gemakkelijk kan worden toegepast op alle EU-lidstaten, 
organisaties en personen. In haar mededeling 'Bestrijding van voortijdig schoolverlaten' omschrijft de 
Commissie voortijdige schoolverlaters als personen tussen de 18 en 24 jaar die onderwijs en opleiding 
hebben afgebroken met alleen lager middelbaar onderwijs of minder. Met het oog op de consistentie en 
duidelijkheid wordt de definitie van de Commissie in dit verslag gebruikt.

Er bestaat geen typische voortijdige schoolverlater en evenmin kan standaard worden voorspeld welke 
mensen een grotere kans maken hun schoolopleiding voortijdig af te breken. Voortijdige schoolverlaters 
zijn een diverse groep mensen en niet iedereen gaat om negatieve redenen van school af. Desondanks 
wordt er in dit verslag op gewezen dat sommige groepen meer risico lopen dan andere.

Zo kunnen slechte prestaties schooluitval voorspellen. In de vroege schooljaren zijn er minder 
duidelijke verschillen tussen de prestaties van leerlingen. Deze verschillen worden later in de schooltijd 
echter opvallender, waardoor leerlingen die niet goed kunnen meekomen in sommige gevallen steeds 
minder gemotiveerd raken om op school te blijven. Leerlingen die goed presteren blijven daarentegen 
meestal op school, zonder dat externe factoren of omstandigheden daarop van invloed zijn.

Onderprestatie is onlosmakelijk verbonden met andere factoren als armoede, misbruik en 
gezinsachtergronden, en moet daarom niet als geïsoleerd verschijnsel worden gezien. Onderzoek heeft 
bijvoorbeeld uitgewezen dat leerlingen met laagopgeleide ouders die laaggeschoold werk doen, eerder 
voortijdige schoolverlaters worden. Wanneer het gezin een stabiele omgeving biedt waarin kinderen 
kunnen opgroeien, leren en zich ontwikkelen, is de kans veel groter dat leerlingen op school blijven. 
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Maar wanneer jongeren binnen het gezin niet worden aangemoedigd en gestimuleerd bij het leren, lopen 
zij meer kans de school voortijdig te verlaten.

Voortijdige schoolverlaters vertonen andere gemeenschappelijke kenmerken, zoals regionale verschillen 
in schooluitvalpercentages en verschillen tussen stad en platteland. Bovendien zijn de 
schooluitvalpercentages veel hoger onder minderheden en immigranten, in het bijzonder Roma. Ook is 
gebleken dat voortijdig schoolverlaten een seksebepaald verschijnsel is, en veel minder vaak voorkomt 
onder meisjes dan onder jongens (met percentages van respectievelijk 13 en 17%).

De gevolgen van voortijdig schoolverlaten

De sociale en economische gevolgen van hoge schooluitvalpercentages zijn groot. Schooluitval heeft 
negatieve gevolgen voor de economische groei en wakkert economische en sociale instabiliteit aan. 
Interventiemaatregelen die gebruik maken van de energie van jonge mensen en hun vaardigheden 
helpen ontwikkelen zijn daarom cruciaal voor de toekomstige economische en sociale ontwikkeling van 
de lidstaten. Verondersteld wordt dat het terugdringen van het aantal voortijdige schoolverlaters in 
Europa met slechts 1% bijna een half miljoen extra gekwalificeerde jongeren per jaar zou opleveren. 

Gebleken is dat mensen die hun schoolopleiding voortijdig hebben afgebroken en geen hogere 
middelbareschoolopleiding hebben voltooid, in het latere leven aanzienlijk minder verdienen dan 
mensen die met een diploma van school komen. Diploma's (of een gebrek aan diploma's) kunnen in 
grote mate armoede voorspellen. Voortijdige schoolverlaters komen van school af met minder 
vaardigheden dan degenen die op school blijven, en hebben daarom aanzienlijk minder mogelijkheden 
wanneer zij werk zoeken. Daarom eindigen zij vaak in laagbetaalde, onzekere banen die weinig 
ontwikkelingsmogelijkheden bieden. Door schooluitval te voorkomen kan de armoedespiraal die zich 
van generatie op generatie voordoet worden doorbroken en kan de algehele economische groei worden 
verhoogd.

Schooluitval wordt geassocieerd met hogere percentages antisociaal gedrag, tienerzwangerschappen en 
drugsverslaving, en heeft daarom ook meer onmiddellijke en onderling samenhangende 
maatschappelijke gevolgen.

In dit verslag wordt onderkend dat er geen eenvoudig wondermiddel bestaat voor het probleem van 
schooluitval. Het gaat om een complex vraagstuk dat met een reeks interventiemaatregelen en 
initiatieven moet worden aangepakt. Eén enkele maatregel zal geen vruchten afwerpen, tenzij deze 
wordt aangevuld door andere maatregelen.

Behoefte aan een persoonlijke aanpak

Een groot aantal actoren kan worden verzocht of verplicht om schooluitval aan te pakken, maar 
waarschijnlijk zien de leerlingen, hun docenten, ouders en andere belanghebbenden dit anders. In dit 
verslag wordt benadrukt dat het perspectief en het belang van de leerling voorrang moeten krijgen bij de 
vaststelling van maatregelen ter bestrijding van de schooluitval.

Interventiemaatregelen moeten zijn afgestemd op de complexe behoeften van een persoon. Veel 
jongeren kiezen ervoor het reguliere onderwijs te verlaten om persoonlijke redenen zoals pesten op 
school, terwijl andere jongeren soms te kampen hebben met maatschappelijke problemen als 
drugsverslaving en dakloosheid. In dit verslag wordt aanbevolen dat elke middelbare school een 
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begeleidingssysteem voor leerlingen opzet, waar leerlingen met persoonlijke problemen hun verhaal 
kwijt kunnen en naar oplossingen kunnen zoeken. Scholen hebben niet alleen een educatieve rol maar 
ook de plicht om te zorgen voor hun leerlingen. Wanneer scholen hun ondersteunende functie 
onderkennen, kan een belangrijke stap in de richting van het aanpakken van schooluitval gezet zijn.

Naast het omgaan met persoonlijke problemen kan de arbeidsmarkt een angstaanjagend vooruitzicht 
voor leerlingen zijn. In dit verslag wordt daarom aanbevolen ondersteunende, leerlinggerichte 
netwerken te ontwikkelen die loopbaanbegeleiding en -advies geven, waaronder het stellen van doelen, 
opleidingen op de werkplek en het begeleiden van de beroepskeuze. Zo krijgen leerlingen niet alleen 
een realistischer beeld van de arbeidsmarkt , maar worden zij ook gemotiveerd om doelen te stellen en 
naar die doelen toe te werken. Een goed praktijkvoorbeeld komt uit Groot-Brittannië, waar de zeer 
succesvolle Connexions Service in 2001 is opgezet. Het doel van deze organisatie, die 
jeugdhulpverlening combineert met loopbaanbegeleiding, is het verstrekken van persoonlijk advies en 
ondersteuning aan jongeren. Connexion Services heeft een reeks vernieuwingen ingevoerd bij de 
benadering van jongeren, en daarbij vooral op grote schaal gebruik gemaakt van internetdiensten.

Dit verslag maakt duidelijk dat het re-integratieproces van gedesillusioneerde jongeren in het onderwijs 
zo vroeg mogelijk moet beginnen. Zodra spijbelen, gedragsproblemen en andere problemen zich 
voordoen, moet daarop worden ingegaan. Dit soort moeilijkheden kan niet worden onderschat of 
genegeerd.

Hervormingen op scholen

In sommige gevallen besluiten jongeren het onderwijssysteem de rug toe te keren omdat zij vinden dat 
het lesprogramma niet aansluit bij of niet relevant is voor hun leven. Elke leerling is uniek en niet bij 
iedereen slaan dezelfde lesmethoden aan. In dit verslag worden scholen daarom opgeroepen om af te 
stappen van het traditionele testen, waarbij de toekomstige mogelijkheden van een persoon afhangen 
van zijn prestaties op één dag, en te zoeken naar methodes waarmee leerlingen doorlopend kunnen 
worden beoordeeld.

Het is duidelijk dat niet alle jongeren zich aangetrokken voelen tot de traditionelere vakken en 
kwalificaties, en gebleken is dat degenen die minder waarde hechten aan een traditioneel lesprogramma, 
meer risico op uitval lopen. Om dit tegen te gaan moeten de lidstaten maatregelen treffen om het 
nationale lesprogramma te vernieuwen en gevarieerder te maken door het scala aan 
onderwijsmogelijkheden voor leerlingen uit te breiden. Structurele hervormingen zijn van belang om 
jongeren de vaardigheden en opleiding te bieden die zij nodig hebben om vlot te kunnen doorstromen 
naar de arbeidsmarkt. Het gaat hierbij onder meer om probleemoplossend vermogen, kritisch omgaan 
met informatie en effectief communiceren. Een optie die al in Spanje is getest, is aanmoediging van 
sterkere banden en samenwerkingsovereenkomsten tussen scholen en plaatsen bedrijven. Dergelijke 
systemen, die leerlingen een inkijkje in de arbeidsmarkt bieden, kunnen hun ook richting geven en hen 
motiveren om harder te werken.

Het is van groot belang dat scholen de mobiliteit van leerlingen tussen verschillende onderwijssystemen 
aanmoedigen, zoals theoretisch, beroeps, enz. Door leerlingen op school meer keus te bieden, kunnen zij 
niet alleen beter gemotiveerd worden om op school te blijven, maar kan hun ook een breed spectrum 
aan kennis en essentiële vaardigheden worden meegegeven die nodig zijn om later een baan te vinden. 
De rapporteur is van mening dat het beginsel 'leren te leren' tot de kern van al het schoolbeleid en alle 
lesprogramma's moet behoren.
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Een andere aanbeveling is scholen te laten streven naar een gunstigere leerling-docent-ratio, vooral 
wanneer het minder begaafde leerlingen betreft. De schooluitvalpercentages kunnen positief worden 
beïnvloed door kleinere klassen voor leerlingen met speciale behoeften of gedragsproblemen te creëren. 
Hiervoor is vaak de inzet van onderwijsassistenten vereist, die samenwerken met de reguliere docenten. 
Onderwijsassistenten zijn in meerdere lidstaten heel populair geworden, want zij maken het mogelijk 
dat meer aandacht wordt besteed aan leerlingen die extra hulp nodig hebben, waarbij de reguliere 
docenten meer tijd krijgen om met andere leerlingen te werken.

Ten slotte heeft de rapporteur in haar verslag over voorschools leren in de EU benadrukt dat 
hoogwaardig voorschools onderwijs en kinderopvang voor kinderen van 0 tot 6 een belangrijk element 
is in de aanpak van schooluitval. Voorschools leren legt de basis voor succesvol leren in het latere leven 
en investeringen in voorschools onderwijs en kinderopvang sorteren meer effect dan investeringen in 
welk ander leerstadium dan ook.

Banden met ouders en met de gemeenschap

Scholen zijn niet de enige instanties die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van beleid en 
programma's ter voorkoming van schooluitval. In dit verslag wordt gesteld dat ook de lokale 
gemeenschap hier verantwoordelijk voor is. Het is belangrijk dat er duidelijke relaties bestaan tussen 
diensten voor maatschappelijk werk en welzijn, ngo's, private organisaties, scholen en ouders, en dat er 
snijpunten bestaan tussen nationaal beleid en lokaal, kleinschalig optreden. Het opzetten van een 
netwerk van actoren uit verschillende delen van de gemeenschap maakt het personen gemakkelijker om 
meervoudige barrières die het volgen van onderwijs in de weg staan, te overwinnen. Tevens moet 
worden onderkend dat ouders, in het bijzonder ouders van gehandicapte kinderen, bekwame partners 
zijn die met docenten kunnen samenwerken. Alle ouders moeten de mogelijkheid krijgen een 
volwaardige bijdrage te leveren aan de vorming van hun kind.

In Groot-Brittannië heeft de vrijwilligerssector veel succes geboekt bij zwarte en allochtone jongeren. 
Lokale interventiemaatregelen motiveren ontspoorde jongeren vaak met behulp van vernieuwende en 
alternatieve methoden, bijvoorbeeld met muziek, drama, dans en sport.

Tweedekansoplossingen

Er is een systeem nodig om degenen die hun schoolopleiding voortijdig afbreken opnieuw in het 
onderwijssysteem te integreren. Een mogelijke oplossing is de lidstaten aanmoedigen om 
'tweedekansscholen' of 'alternatieve scholen' te openen. Deze scholen moeten inspelen op de behoeften 
van personen die veelal op jongere leeftijd hun schoolopleiding hebben afgebroken nadat zij 
teleurgesteld zijn geraakt in het onderwijssysteem. Tevens moeten deze scholen flexibel zijn en 
studenten de mogelijkheid bieden hun studieverplichtingen te combineren met hun arbeids- en 
gezinsverplichtingen.

Het in eerste instantie voorkomen van schooluitval is op de lange termijn weliswaar veel effectiever, 
maar tweedekansoplossingen moeten niettemin integraal deel blijven uitmaken van de strategieën die de 
lidstaten gebruiken om schooluitval aan te pakken.


