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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. verlangt, teneinde een sterk en innovatief Europa tot stand te brengen en sociale inclusie te 
bevorderen, van de lidstaten een verhoging van het investeringsniveau voor onderwijs en 
opleidingen van een hoog gehalte om studenten voor te bereiden op de steeds wisselende 
behoeften van de arbeidsmarkt;

2. verlangt van de lidstaten dat zij efficiënter onderwijs aanbieden, met speciale aandacht 
voor actief burgerschap, transversale en ondernemersvaardigheden en vaardigheden op het 
gebied van de exacte vakken, alsmede digitale geletterdheid en kennis van vreemde talen, 
om de slechte afstemming van vaardigheden op de vraag vanuit de arbeidsmarkt aan te 
pakken; 

3. verlangt van de lidstaten een waarborg voor een inclusief en geïntegreerd onderwijsstelsel
dat uitgaat van een benadering die gericht is op levenslang leren, voor iedereen op alle 
niveaus gelijkelijk toegankelijk is en maatwerkregelingen biedt om te voldoen aan de 
uiteenlopende behoeften van studenten, met name die uit maatschappelijk kwetsbare
groepen, zoals Roma, migranten en personen met een handicap;

4. is van mening dat de lidstaten de uitvalpercentages dienen terug te dringen door 
programma's op te zetten voor voor- en vroegschoolse educatie, ontwikkeling en opvang, 
buitenschoolse activiteiten aan te bieden, de ouders te betrekken, kansarme studenten 
begeleiding te bieden tijdens hun studie en hen te helpen toegang te krijgen tot het 
Erasmus-programma en stageplekken;

5. verlangt van de lidstaten dat zij de overgang tussen verschillende onderwijs- en 
opleidingstrajecten faciliteren, helpen bij de overstap tussen onderwijs, beroepsopleiding 
en beroepsleven, alsmede stageplaatsen, opleidingen op de werkplek, plaatsen in het 
leerlingstelsel en duale leermodellen aanbieden en competenties op basis van niet-formeel 
en informeel leren erkennen;

6. benadrukt dat docenten ertoe moeten worden gebracht zich op vaardigheden en 
competenties te concentreren, zich vertrouwd te maken met uiteenlopende culturen en hun 
lessen aan te passen aan de communicatie- en leerstijl van hun studenten;

7. verlangt van de lidstaten dat zij regelmatig controleren en beoordelen of zij erin geslaagd 
zijn om op alle niveaus gelijkelijk toegankelijk, inclusief en hoogwaardig onderwijs aan te 
bieden en of de in het onderwijs aangeleerde vaardigheden de beroepsmatige 
inzetbaarheid van de studenten vergroot hebben.


