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SUGGESTIES

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

1. wijst erop dat het percentage voortijdige schoolverlaters in de EU momenteel op 14,4% ligt 
en dat 17,4% van die groep zelfs alleen maar de lagere school heeft gedaan;

2. wijst erop dat een daling van dat percentage tot 10% zal leiden tot een vermindering van de 
jeugdwerkloosheid en een stijging van de arbeidsparticipatie, aangezien momenteel 52% 
van de schoolverlaters geen werk kan vinden; stelt zich op het standpunt dat een daling van 
het percentage schoolverlaters met slechts 1% al 500.000 gekwalificeerde potentiële 
werknemers zou kunnen opleveren;

3. dringt er bij de Commissie op aan deze commissie uiterlijk een jaar na nu een overzicht, 
beoordeling en evaluatie van de nationale hervormingsprogramma's te verstrekken;

4. spoort de lidstaten aan om de problematiek van het schoolverlaten te onderzoeken en 
daarbij de beginselen inzake gegevensbescherming te eerbiedigen en te werken aan de 
ontwikkeling van passende maatregelen ter preventie, interventie en compensatie;

5. is voorstander van flexibele en op de behoeften van leerlingen gerichte onderwijsvormen 
en is van mening dat daar vooral in het lager onderwijs en in de lagere klassen van het 
middelbaar onderwijs naar gestreefd moet worden; is van mening dat onderwijzend 
personeel daartoe de benodigde scholing moet ontvangen;

6. merkt op dat rekening gehouden moet worden met persoonlijke omstandigheden van 
leerlingen zoals bijvoorbeeld het geslacht, een laag opleidingsniveau van de ouders of een 
migrantenachtergrond, en is van mening dat deze leerlingen van begin af aan gericht 
benaderd moeten worden; benadrukt dat Roma-kinderen en kinderen zonder papieren 
toegang tot onderwijs moeten krijgen;

7. roept ertoe op voortijdige schoolverlaters te helpen bij de overgang naar werk door te 
zorgen voor beroepskeuzeadvisering op maat en hen door middel van op de persoon 
toegesneden maatregelen de gelegenheid te bieden alsnog bepaalde vaardigheden en 
kwalificaties te verwerven;

8. stelt voor om in het kader van de begroting van de Europese Unie 2012 een proefproject op 
te zetten, gericht op de succesvolle integratie van voortijdige schoolverlaters op de 
arbeidsmarkt;

9. is er voorstander van om middelen uit de Structuurfondsen gericht in te zetten voor 
voortijdige schoolverlaters.


