
PR\839333NL.doc PE452.809v01-00

NL In verscheidenheid verenigd NL

EUROPEES PARLEMENT 2009 - 2014

Commissie werkgelegenheid en sociale zaken

2010/2234(INI)

15.11.2010

ONTWERPVERSLAG
Over Europese samenwerking op het gebied van beroepsonderwijs en –
opleiding ter ondersteuning van de Europa 2020-strategie
(2010/2234(INI))

Commissie werkgelegenheid en sociale zaken

Rapporteur: Nadja Hirsch



PE452.809v01-00 2/10 PR\839333NL.doc

NL

PR_INI

INHOUD

Blz.

ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT .........................................3

TOELICHTING .....................................................................................................................9



PR\839333NL.doc 3/10 PE452.809v01-00

NL

ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over Europese samenwerking op het gebied van beroepsonderwijs en –opleiding ter 
ondersteuning van de Europa 2020-strategie
(2010/2234(INI))

Het Europees Parlement,

– gezien de mededeling van de Commissie van 2 juli 2008 over "De vernieuwde sociale 
agenda: kansen, toegang en solidariteit in het Europa van de 21e eeuw" 
(COM(2008)0412),

– gezien de mededeling van de Commissie van 9 juni 2010 over "Een nieuwe impuls voor 
Europese samenwerking op het gebied van beroepsonderwijs en -opleiding ter 
ondersteuning van de Europa 2020-strategie",

– gezien de mededeling van de Commissie van 25 november 2009 over 
"Sleutelcompetenties voor een veranderende wereld" (COM(2009)0640),

– gezien de acht sleutelcompetenties die worden genoemd in Aanbeveling 2006/962/EG van 
het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2006 getiteld "Sleutelcompetenties 
voor een leven lang leren – Een Europees referentiekader",

– gezien het voorstel voor een aanbeveling van het Europees Parlement en de Raad van 
9 april 2008 betreffende de invoering van het Europees systeem van 
studiepuntenoverdracht voor beroepsonderwijs en -opleiding (ECVET) 
(COM(2008)0180),

– gezien het tien jaar durende werkprogramma "Onderwijs en opleiding 2010" en de 
daaropvolgende tussentijdse verslagen over de voortgang van de uitvoering van het 
werkprogramma,

–  gezien de mededeling van de Commissie van 27 april 2009 over "Een EU-strategie voor 
jongeren – Investeringen en empowerment" (COM(2009)0200),

– gezien de mededeling van de Commissie van 18 mei 2010 over "Een EU-strategie voor 
jongeren – Investeringen en empowerment"1.

–  gezien de resolutie van de Raad van 27 november 2009 over een nieuw kader voor 
Europese samenwerking in jeugdzaken (2010-2018),

– gezien de mededeling van de Commissie over "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)477), 

–  gezien de conclusies van de Raad van 12 mei 2009 betreffende een strategisch kader voor 
                                               
1 Aangenomen teksten, P7_TA(2010)0166.
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Europese samenwerking op het gebied van onderwijs en opleiding ("ET 2020"), 

– gezien de conclusies van de Raad van 11 mei 2009 over de evaluatie van het huidige 
kader voor Europese samenwerking in jeugdzaken en over de toekomstperspectieven voor 
het nieuwe kader (9169/09),

– gezien de mededeling van de Commissie van 26 augustus 2008 over "Een digitale agenda 
voor Europa" (COM(2010)0245),

– gezien de resolutie van de Raad van 15 november 2007 over nieuwe vaardigheden voor 
nieuwe banen,

– onder verwijzing naar zijn resolutie van18 mei 2010 over sleutelcompetenties voor een 
veranderende wereld: kennis, creativiteit en innovatie dankzij een leven lang leren -
uitvoering van het werkprogramma "Onderwijs en opleiding 2010"1 ,

– onder verwijzing naar zijn resolutie van 18 december 2008 over kennis, creativiteit en 
innovatie dankzij een leven lang leren – uitvoering van het werkprogramma "Onderwijs 
en opleiding 2010"2,

– gezien de Cedefop-studie van maart 2009 over "Professionalising career guidance: 
practitioner competences and qualification in Europe",

– gezien de Cedefop-studie van mei 2009 over "Skills for Europe’s future: anticipating 
occupational skill needs",

– gezien de mededeling van de Commissie van 3 maart 2010 over "Europa 2020 – Een 
strategie voor slimme, duurzame en inclusieve groei" (COM(2010)2020),

– gezien de conclusies van de Raad van 11 mei 2010 over competenties ten behoeve van een 
leven lang leren en het initiatief "nieuwe vaardigheden voor nieuwe banen", 

– gezien het werkdocument van de diensten van de Commissie van 9 april 2008 over "Het 
Europees systeem van studiepuntenoverdracht voor beroepsonderwijs en -opleiding 
(ECVET): een Europees systeem voor de overdracht, accumulatie en erkenning van 
leerresultaten op het gebied van het beroepsonderwijs en de beroepsopleiding" 
(SEC(2008)0441),

– gezien de resultaten van de besprekingen in de Raad van 5 december 2008 betreffende de 
conclusies van de Raad en de vertegenwoordigers van de regeringen der lidstaten, in het 
kader van de Raad bijeen, over de toekomstige prioriteiten voor nauwere Europese 
samenwerking inzake beroepsonderwijs en -opleiding (16459/08),

– gezien de aanbeveling van het Europees Parlement en de Raad van 18 juni 2009 tot 
vaststelling van een Europees systeem van studiepuntenoverdracht voor beroepsonderwijs 

                                               
1 Aangenomen teksten, P7_TA(2010)0164.
2 PB. C 45E van 23.2.2010, blz. 33.
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en -opleiding (ECVET),

– gezien de aanbeveling van het Europees Parlement en de Raad van 18 juni 2009 tot 
vaststelling van een Europees referentiekader voor kwaliteitsborging in beroepsonderwijs 
en -opleiding, 

– gezien de aanbeveling van het Europees Parlement en de Raad van 23 april 2008 tot 
vaststelling van een Europees kwalificatiekader voor een leven lang leren, 

– gezien de conclusies van de Raad van 21 november 2008 over mobiliteit van jonge 
mensen, 

– gezien de aanbeveling van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2006 
inzake sleutelcompetenties voor een leven lang leren,

– gezien de mededeling van de Commissie van 21 februari 2007 over "Een samenhangend 
kader van indicatoren en benchmarks voor de toetsing van de vorderingen met de 
Lissabondoelstellingen op onderwijs- en opleidingsgebied" 
(COM(2007)0061),

– gezien de mededeling van de Commissie van 8 september 2006 over "Doelmatigheid en 
rechtvaardigheid in de Europese onderwijs- en opleidingsstelsels" (COM(2006)0481),

– gezien het onderzoeksdocument van Cedefop "Guiding at-risk youth through learning to 
work", Luxemburg, 2010,

– gezien het beknopte verslag van Cedefop van februari 2010 over "Jobs in Europe to 
become more knowledge- and skills-intensive",

– gezien het beknopte verslag van Cedefop van juni 2010 over "Skill mismatch in Europe",

– gezien het document van Cedefop "Working and ageing", Luxemburg, 2010,

– gelet op de artikelen 165 en 166 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese 
Unie inzake onderwijs en opleiding, jeugd en sport,

– gelet op artikel 48 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken en het advies van 
de Commissie cultuur en onderwijs (A7-0000/2010),
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A. overwegende dat de jeugdwerkloosheid een van de urgentste problemen in Europa is, en 
dat ernaar wordt gestreefd het percentage vroegtijdige schoolverlaters terug te brengen tot 
minder dan 10%,

B. overwegende dat een langere en pluriformere loopbaan in het licht van de demografische 
veranderingen vanzelfsprekend wordt, en dat alleen een leven lang leren een garantie biedt 
voor participatie op de arbeidsmarkt,

C. overwegende dat op de individuele behoeften van studenten toegesneden 
beroepsonderwijs en beroepsopleidingen bijzonder relevant zijn, en vooral een betere 
integratie mogelijk maken van specifieke categorieën studenten zoals migranten, 
gehandicapten of vroegtijdige schoolverlaters,

1. onderkent de betekenis van beroepsonderwijs en -opleiding, vestigt de aandacht op de 
medewerking en samenwerking van alle belanghebbenden op dit gebied, en onderstreept 
dat dit een cruciale factor voor succes is;

2. is ingenomen met de maatregelen van de Commissie, waarmee wordt gestreefd naar meer 
permeabiliteit, transparantie en vergelijkbaarheid bij de erkenning binnen en tussen de 
onderwijssystemen;

3. verzoekt de lidstaten ervoor te zorgen dat beroepsonderwijs en -opleiding beter zijn 
afgestemd op de vraag op de arbeidsmarkt;

4. is ermee ingenomen dat de resultaatgerichte benadering van leren meer nadruk krijgt en 
informeel verworven vaardigheiden op bredere schaal worden erkend;

Opleiding

5. verzoekt de lidstaten toe te zien op een hoogwaardig opleidingsaanbod dat is gericht op 
beroepspraktijkvorming; 

6. verlangt dat de beroepskeuze van meisjes en jongens meer in evenwicht wordt gebracht; 

7. roept op tot een geïnstitutionaliseerde dialoog tussen alle belanghebbenden ter 
waarborging van de kwaliteit van de beroepsopleiding en de afstemming op de 
arbeidsmarkt;

8. is ingenomen met de doelstelling van de EU 2020-strategie om binnen de 
opleidingssystemen veel aandacht te schenken aan creativiteit, innovatie en 
ondernemerschap, en het werken als zelfstandige als carrièremogelijkheid onder de 
aandacht te brengen; 

9. roept de lidstaten op rekening te houden met de steeds langer en onregelmatiger wordende 
loopbanen door aandacht te besteden aan de verwerving van vaardigheden die op de 
arbeidsmarkt zijn afgestemd; 
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Bij- en nascholing

10. doet een beroep op de lidstaten om in te spelen op de toenemende vraag naar bij- en 
nascholing die tot kwalificaties leidt, en om werknemers met behulp van steunpunten te 
helpen bij de planning van geschikte bij- en nascholing; roept werkgevers op voortgezette 
opleidingen mogelijk te maken; 

11. vraagt de Commissie een instrument (controlelijsten voor een leven lang leren) te 
ontwikkelen waarmee werknemers worden aangemoedigd om systematisch en op eigen 
initiatief een leven lang leren in de praktijk te brengen en regelmatig te controleren welke 
kwalificaties nodig zijn om succesvol te kunnen blijven participeren op de arbeidsmarkt; 

12. benadrukt dat goed toegankelijke, flexibele en individuele bij- en nascholing van groot 
belang is voor mensen in verschillende levensstadia; 

13. roept de lidstaten op in het kader van bij- en nascholing en een leven lang leren 
intensiever gebruik te maken van online leerprogramma's, en zo bij te dragen aan een 
evenwichtige verdeling van professionele taken en zorgtaken binnen het gezin; 

Kwaliteit en doelmatigheid van beroepsonderwijs en -opleiding

14. verzoekt de lidstaten betere mogelijkheden te creëren voor de kwalificering van opleiders 
en de basis te leggen voor een stimulerend partnerschap op het gebied van leren; 

15. onderstreept het feit dat in het beroepsonderwijs en de beroepsopleiding de nadruk op 
sleutelcompetenties wordt gelegd, en dat de ontwikkeling van sleutelcompetenties ook 
buiten de beroepspraktijkvorming blijvend gestimuleerd moet worden;

16. verlangt dat ook vakscholen en hogescholen de mogelijkheid krijgen om bij- en 
nascholing aan te bieden, in het bijzonder de hogescholen die zich richten op verbetering 
van de vaardigheden van professionals, met name professionals die werkzaam zijn in de 
wiskunde, de informatica, natuurwetenschappen en technologie; benadrukt evenwel dat dit 
niet mag leiden tot concurrentieverstoringen met particuliere aanbieders;

Aanbod voor specifieke categorieën mensen

17. verzoekt de lidstaten bij het beroepsonderwijs en de beroepsopleiding specifiek rekening 
te houden met de individuele behoeften van laagopgeleiden, studenten met een 
migrantenachtergrond, werklozen en gehandicapten;

18. roept de lidstaten op overgangstrajecten te ontwikkelen voor jongeren zonder 
opleidingskwalificatie of met een opleidingskwalificatie van laag niveau, waarmee zij
toegang tot de arbeidsmarkt kunnen krijgen; verzoekt, gezien de ernst van de situatie, een 
proefproject op te zetten ter bestrijding van de jeugdwerkloosheid en ter ondersteuning 
van de lidstaten bij de ontwikkeling van een netwerk ter plaatse tussen school, bedrijf, 
jeugdhulpverlening en jonge mensen;

Flexibiliteit en mobiliteit

19. is ingenomen met de suggestie om grensoverschrijdende mobiliteit een facultatief 
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onderdeel te maken van beroepsonderwijs en -opleiding; 

20. verzoekt de lidstaten niet-formeel en informeel leren makkelijker te erkennen;

21. onderschrijft het voorstel van de Commissie om het opleidingsaanbod te modulariseren; 
verzoekt evenwel de afzonderlijke modules helder te definiëren en te zorgen voor 
vergelijkbaarheid; 

22.  is ervan overtuigd dat de in de Europa 2020-strategie beoogde partnerschappen tussen de 
belanghebbenden op het gebied van beroepsonderwijs en -opleiding een voorwaarde zijn 
om doelmatigheid en relevantie voor de arbeidsmarkt tot stand te brengen; 

23. vraagt de lidstaten toe te zien op de verwerving van kennis van vreemde talen in het 
beroepsonderwijs en de beroepsopleiding; 

Europese en internationale samenwerking op het gebied van beroepsonderwijs en -
opleiding

24. is ingenomen met de door het Kopenhagenproces gestimuleerde ontwikkeling van 
gemeenschappelijke referentie-instrumenten (Europass, het Europees kwalificatiekader, 
het Europees systeem voor studiepuntenoverdracht voor beroepsonderwijs en -opleiding 
en het Europees referentiekader voor kwaliteitsborging in beroepsonderwijs en -
opleiding), en steunt de consequente invoering en verdere ontwikkeling van deze 
instrumenten;

25. doet een beroep op de lidstaten om de procedures voor erkenning van buitenlandse 
beroepsdiploma's te vereenvoudigen, zodat beroepsvaardigheden niet alleen met formele 
certificaten kunnen worden aangetoond, maar ook met stages, praktische en theoretische 
testen en adviezen;

Financieel

26. verzoekt de Commissie het Europees Sociaal Fonds, het volledige programma voor een 
leven lang leren en het Erasmusprogramma voor jonge ondernemers zo aan te passen dat 
middelen vrijkomen voor specifiek op beroepsonderwijs en -opleidingen gerichte 
projecten, voor bestrijding van de jeugdwerkloosheid en voor bij- en nascholing van 
oudere mensen in de hele EU, en dat de toegang tot deze middelen verbeterd wordt; 

27. roept de lidstaten een met ESF-middelen gesteund vouchersysteem voor bij- en nascholing 
te ontwikkelen, zodat ook mensen met een laag inkomen gebruik kunnen maken van de 
mogelijkheden tot bij- en nascholing;

28. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.
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TOELICHTING

De mogelijkheid en capaciteit om te leren en te werken in een internationale omgeving zijn 
belangrijke voorwaarden voor een succesvolle carrière in een geglobaliseerde economie. Er is 
steeds meer vraag naar werknemers die mobiel en flexibel zijn en over internationale ervaring 
beschikken. 

De in de Europa 2020-strategie genoemde sleutelelementen voor een slimme groei 
(stimulering van kennis, innovatie en onderwijs, alsmede de digitale maatschappij), duurzame 
groei (efficiënter gebruik van hulpbronnen bij de productie en een gelijktijdige verhoging van 
ons concurrentievermogen) en inclusieve groei (verhoging van de arbeidsparticipatie, 
kwalificatie en de bestrijding van armoede) moeten reeds in het beroepsonderwijs en de 
beroepsopleiding een impuls krijgen door middel van concrete maatregelen op het niveau van 
de Unie en de lidstaten.

De economische crisis heeft ernstige gevolgen voor de Europese arbeidsmarkt, maar we 
kunnen ervan uitgaan dat de groei van de arbeidsparticipatie in Europa de komende tien jaar 
tenminste geleidelijk herstelt. Volgens de actuele prognose van Cedefop over vraag en aanbod 
van vaardigheden in Europa wordt tot 2020 het aantal nieuwe banen geschat op 80 miljoen1 .

De prognoses wijzen erop dat de toenemende vraag naar vaardigheden blijvend is. De 
industriële en technologische transformatie gaat gepaard met een grotere behoefte aan hoog-
en middelbaar opgeleide werknemers, en dit heeft beslist negatieve gevolgen voor 
laagopgeleiden.

Vooral bij jonge mensen moet snel worden gehandeld. De aanhoudende stijging van de 
jeugdwerkloosheid is een van de urgentste problemen in Europa. 
Jonge werknemers zijn niet alleen vaker werkloos dan volwassen werknemers, maar hebben 
ook vaker onzekere, tijdelijke banen met een lager salaris en minder sociale zekerheid. De 
lidstaten moeten doelgerichte politieke strategieën inzetten om de jeugdwerkloosheid te 
bestrijden, en daarbij rekening houden met de nationale bijzonderheden en behoeften. De in 
het kader van de Europa 2020-strategie gestelde doelen moeten met concrete, creatieve en 
doeltreffende maatregelen worden nagestreefd. Het betreft hier terugdringing van het aandeel 
vroegtijdige schoolverlaters tot minder dan 10% per schooljaar, en 40% van de jonge mensen 
de mogelijkheid bieden een opleiding aan het hoger onderwijs af te ronden.

Het bedrijfsleven verlangt steeds vaker dat het beroepsonderwijs en de beroepsopleidingen 
praktijkgerichter worden met een duidelijk oplossingsgerichte benadering. Bedrijven vinden 
belangrijk wat een werknemer na voltooiing van beroepsonderwijs of -opleiding 
daadwerkelijk aan vaardigheden en competenties op de werkvloer inbrengt. 

Het is dan ook noodzakelijk dat resultaatgerichtheid binnen het leerproces duidelijk centraal 
staat. Ook de beide in het kader van het Kopenhagenproces ontwikkelde initiatieven voor een 
Europees kwalificatiekader en een Europees systeem van studiepuntenoverdracht voor 

                                               
1 Cedefop, Skill supply and demand in Europe: medium-term forecast up to 2020, Luxemburg 2010, blz. 12.
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beroepsonderwijs en -opleiding zullen bepalend zijn voor datgene wat de komende jaren op 
Europees niveau tot stand wordt gebracht. Deze initiatieven vormen nu al een impuls tot 
hervorming van beroepsonderwijs en -opleiding van enkele lidstaten. Ter zake van de 
vergelijkbaarheid van het beroepsonderwijs en de beroepsopleidingen in de lidstaten moet 
aandacht besteed worden aan meer permeabiliteit, transparantie en vergelijkbaarheid binnen 
en tussen de diverse opleidingsstelsels. De steun van alle belanghebbenden bij het 
beroepsonderwijs is vereist om de doelen en initiatieven van het Europese onderwijs- en 
opleidingsbeleid te verwezenlijken. Bovendien moeten deze doelen en initiatieven in de 
praktijk op bruikbaarheid worden getest en op diverse vlakken worden geconcretiseerd.

De maatschappelijke behoefte aan bij- en nascholing en de noodzaak een levenlang te leren 
worden groter toe vanwege de demografische veranderingen. Daartoe moeten werknemers 
een instrument in handen krijgen waarmee zij zelf kunnen vaststellen in hoeverre bij- en 
nascholing voor hen noodzakelijk is en deze scholing vervolgens zelf kunnen plannen. Het 
geheel kan worden gecompleteerd met neutrale steunpunten voor bij- en nascholing.

Voorts moeten de beschikbare middelen uit het ESF, het gehele programma voor een leven 
lang leren en het Erasmusprogramma voor jonge ondernemers worden aangewend om 
uitgebreidere, vereenvoudigde en beter toegankelijke financieringsmogelijkheden te creëren 
voor mensen in verschillende levensstadia, en ook voor specifieke categorieën personen, 
zodat zij gemakkelijker kunnen deelnemen aan beroepsonderwijs en beroepsopleidingen.

Eveneens kan met ESF-middelen een vouchersysteem worden gefinancierd waarmee mensen 
met een laag inkomen toegang krijgen tot bij- en nascholing, zodat zij hun kansen op de 
arbeidsmarkt kunnen vergroten. Zo kunnen mensen doelgericht worden overtuigd van het nut 
van een leven lang leren. Tussen de instellingen voor bij- en nascholing ontstaat concurrentie 
omdat burgers zelf kunnen bepalen welk aanbod het best aansluit bij hun wensen.

Deze doelstellingen kunnen alleen worden verwezenlijkt wanneer constant hoge politieke en 
gemeenschappelijke prioriteit aan beroepsonderwijs en -opleiding wordt gegeven. De 
medewerking en betrokkenheid van alle belanghebbende partijen is onontbeerlijk om een en 
ander te kunnen realiseren. Daarvoor moet een beroep worden gedaan op de Europese 
instellingen en de lidstaten, alsook op lokale en regionale belanghebbenden.

We moeten erop toezien dat Europese werknemers zich kunnen aanpassen aan de uitdagingen 
waarvoor de economie hen stelt. Politici moeten mensen de mogelijkheid bieden zich verder 
en uitgebreider te kwalificeren. Bij- en nascholing mag er niet alleen op gericht zijn om 
mensen aan een betere baan te helpen, maar moet mensen ook de kans bieden om vorm te 
geven aan de banen van de toekomst, en zo een actieve bijdrage te leveren aan een 
innovatieve economie.


