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1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener stelt de oprichting voor van een vrij toegankelijk Europees onderwijsplatform dat al 
het lesmateriaal van Europese scholen bevat, gebruikmaakt van het volledige potentieel van 
multimediasystemen, alle wetenschappelijke kennis met betrekking tot onderwijsmethoden 
reproduceert en alle substantiële oefeningen en toetsen omvat, en dat dienst kan doen als 
instrument voor onderzoek naar leerprocessen. Het platform moet worden opgebouwd met 
een modulaire structuur (bijv. een rekenmodule voor het optellen van getallen tussen de 1 en 
10, gevolgd door een module voor het rekenen met getallen tussen de 1 en 100, enz.). Indiener 
is van mening dat een dergelijk platform gelijke kansen zou bevorderen doordat het voor 
iedereen onderwijs van gelijke kwaliteit voor het wegwerken van achterstanden beschikbaar 
maakt, het mogelijk wordt een passende opleiding te behalen zonder naar school te hoeven 
gaan en het optimaal gebruikmaakt van de mogelijkheden van multimedia. Ook scholen 
zouden het platform kunnen gebruiken. Het lesmateriaal kan aantrekkelijk worden 
gepresenteerd, hetgeen de motivatie van leerlingen vergroot, waardoor er beter wordt 
gepresteerd en er betere eindresultaten worden behaald. Uiteindelijk zou de gehele 
maatschappij hiervan profiteren. 

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 15.november.2013. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 28.februari.2014
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De Commissie is het eens met de indiener over het belang van een "optimaal gebruik van de 
mogelijkheden van multimedia" in het onderwijs. Het vergroten van de toegang tot 
lesmateriaal kan als onderzoeksinstrument dienen van leerprocessen en het kan leiden tot een 
grotere doeltreffendheid en rechtvaardigheid in onderwijs door meer mensen toegang te 
bieden tot bronnen van kennis. De Commissie onderkent en onderstreept de maatschappelijke 
effecten waar de indiener op wijst, met name op de motivatie van lerenden en het behoud van 
kennis. 

De Commissie stelt een groot belang in de totstandbrenging van een vrij toegankelijk 
Europees onderwijsplatform. In de context van het initiatief "Naar een opener onderwijs: 
innovatief onderwijzen en leren voor iedereen, met nieuwe technologie en open 
leermiddelen"1 heeft de Commissie in september 2013 een website opgericht: 
OpenEducationEuropa.eu. Dit is een portaalsite met bestaande archieven van open 
leermiddelen in verschillende talen teneinde deze te kunnen presenteren aan lerenden, 
docenten en onderzoekers met het oog op de verbetering van de aantrekkelijkheid en 
zichtbaarheid in de EU van leermiddelen van hoge kwaliteit. OpenEducationEuropa.eu 
beschikt inmiddels over meer dan 40 000 geregistreerde gebruikers en biedt toegang tot 395 
cursussen, 426 open onlinecursussen voor een groot publiek en 479 andere bronnen.

Voorts zal de Commissie middels de programma's Erasmus+ en Horizon 2020 
onderwijsinstellingen ondersteunen bij de verkenning van nieuwe organisatiemodellen 
teneinde de integratie van open leermiddelen in hun werkzaamheden te vergroten en 
onderzoek te steunen in complementaire gebieden zoals de analyse en semantiek van het 
leerproces. Erasmus+ past tevens voorschriften met betrekking tot open toegang toe zodat al 
het onderwijsmateriaal dat met de ondersteuning van het programma wordt opgesteld, voor 
het publiek met vrije licenties toegankelijk wordt gemaakt. 

Niettemin is het van belang te benadrukken dat de invulling van onderwijsprogramma's en –
beleid in de lidstaten en voor specifieke instellingen (zoals de Europese scholen) de 
exclusieve bevoegdheid is van lidstaten, met volledige inachtneming van het 
subsidiariteitsbeginsel. Verscheidene lidstaten, regio's en onderwijsinstellingen ontwikkelen 
beleid en projecten die gericht zijn op meer open onderwijsmiddelen en praktijken. Voor een 
overzicht van deze initiatieven, wordt de indiener uitgenodigd het werkdocument van de 
diensten van de Commissie2 te raadplegen dat de vermelde mededeling vergezelt.

Conclusie 

De door de indiener voorgestelde acties worden reeds uitgevoerd, zowel op nationaal niveau 
door verschillende onderwijsinstellingen en nationale archieven, als op Europees niveau met 
het initiatief "Naar een opener onderwijs". 

De indiener wordt uitgenodigd om zich aan te melden bij en deel te nemen aan 
OpenEducationEuropa.eu en, als hij van mening is dat het nodig is, deze website verder 
bekend te maken en deel te nemen in aanverwante Erasmus+-projecten. 

                                               
1 COM(2013)654 van 25.09.2013 http://ec.europa.eu/education/policy/strategic-
framework/education-technology.htm
2 SWD(2013)341: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=SWD:2013:0341:FIN:EN:PDF


