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Ontwerpresolutie (artikel 170, lid 4, van het Reglement) ter vervanging van niet-

wetgevingsontwerpresolutie A8-0021/2016 

Resolutie van het Europees Parlement over leren over de EU op school 

Het Europees Parlement, 

– gezien artikel 2 van het Verdrag betreffende de Europese Unie (VEU), 

– gezien artikel 6 en 165 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie 

(VWEU), 

– gezien Verordening (EU) nr. 1288/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 

11 december 2013 tot vaststelling van "Erasmus+": het programma van de Unie voor 

onderwijs, opleiding, jeugd en sport en tot intrekking van Besluiten nr. 1719/2006/EG, 

nr. 1720/2006/EG en nr. 1298/2008/EG
1
, 

– gezien Besluit nr. 1093/2012/EU van het Europees Parlement en de Raad van 

21 november 2012 over het Europees Jaar van de burger (2013)
2
, 

– gezien Verordening (EU) nr. 390/2014 van de Raad van 14 april 2014 tot vaststelling van 

het programma "Europa voor de burger" voor de periode 2014-2020
3
, 

– gezien de aanbeveling van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2006 

inzake sleutelcompetenties voor een leven lang leren
4
, 

– 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")
5
, 

– gezien de mededeling van de Commissie van 26 augustus 2015 getiteld "Ontwerp van het 

gezamenlijk verslag 2015 van de Raad en de Commissie over de uitvoering van het 

strategisch kader voor Europese samenwerking op het gebied van onderwijs en opleiding 

                                                 
1  

PB L 347 van 20.12.2013, blz. 50. 
2
 PB L 325 van 23.11.2012, blz. 1. 

3
 PB L 115 van 17.4.2014, blz. 3. 

4
 PB L 394 van 30.12.2006, blz. 10. 

5
 PB C 119 van 28.5.2009, blz. 2. 
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(ET 2020)", 

– gezien het uitvoeringsbesluit van de Commissie van 14 september 2015 over de 

goedkeuring van het jaarlijkse werkprogramma van 2016 voor de uitvoering van 

"Erasmus+": het programma van de Unie voor onderwijs, opleiding, jeugd en sport 

(C(2015)6151),  

– gezien de conclusies van de Raad van 28 en 29 november 2011 over een benchmark voor 

leermobiliteit
1
, 

– gezien de mededeling van de Commissie van 15 september 2015 getiteld "Ontwerp van 

het gezamenlijk verslag 2015 van de Raad en de Commissie over de uitvoering van het 

hernieuwde kader voor Europese samenwerking in jeugdzaken (2010-2018)" 

(COM(2015)0429), 

– gezien de mededeling van de Commissie van 27 april 2009 getiteld "Een EU-strategie 

voor jongeren: Investeringen en empowerment - Een vernieuwde open 

coördinatiemethode om op de uitdagingen en kansen voor jongeren in te spelen" 

(COM(2009)0200), 

– gezien de resolutie van de Raad van 27 november 2009 over een nieuw kader voor 

Europese samenwerking in jeugdzaken (2010-2018)
2
, 

– gezien de aanbeveling van de Raad van 20 december 2012 betreffende de validatie van 

niet-formeel en informeel leren
3
, 

– gezien zijn resolutie over onderwijs- en opleidingsbeleid met het oog op 1993
4
, 

– gezien zijn resolutie over de verbetering van de kwaliteit van de lerarenopleiding
5
, 

– gezien artikel 52 van het Reglement 

– gezien het verslag van de Commissie cultuur en onderwijs (A8-0021/2016), 

A. overwegende dat het onderwijs uit hoofde van artikel 6 van het Verdrag betreffende de 

werking van de Europese Unie (VWEU) een bevoegdheid van de lidstaten blijft; 

B. overwegende dat de fundamentele rol van het onderwijs erin bestaat het burgerschap te 

onderwijzen waarbij een persoon of eenheid betrokken is die valt onder het burgerlijk 

recht van een staat; 

C. overwegende dat het een van de onderwijsdoelstellingen is mensen voor te bereiden op 

het leven in de maatschappij middels het doorgeven van sociale codes en waarden van het 

land waarvan zij burgers zijn; 

                                                 
1
 PB C 372 van 20.12.2011, blz. 31. 

2
 PB C 311 van 19.12.2009, blz. 1. 

3  
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4
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5
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D. overwegende dat volgens een in 2014 uitgevoerde Eurobarometerenquête 44 % van de 

burgers in de Europese Unie het gevoel hebben dat ze weinig weten over hoe de EU 

functioneert en dat 52 % van de Europeanen denken dat hun stem niet meetelt in de EU
1
;  

E. overwegende dat slechts 42,61 % van de EU-burgers en 27,8 % van de 18-24-jarigen 

hebben gestemd bij de vorige verkiezingen voor het Europees Parlement, de laagste 

opkomst sinds 1979
2
;  

F.  overwegende dat de EU, zoals uit bovenstaande cijfers blijkt, te lijden heeft onder een 

democratisch tekort en een legitimiteitscrisis onder de burgers van de lidstaten;  

overwegende dat in dit verband een meer transparante voorziening van informatie over de 

werking van het Europese integratieproces nuttig kan zijn, maar niet mogelijk is zonder 

eerbiediging van de uiteenlopende meningen van de burgers van de lidstaten, zodat deze 

zich gerespecteerd voelen; 

G. overwegende dat onlangs uit diverse opiniepeilingen is gebleken dat de burgers van 

diverse lidstaten, met inbegrip van Frankrijk en Nederland, wensen dat een referendum 

wensen wordt gehouden over het lidmaatschap van de Europese Unie; overwegende dat 

uit deze peilingen duidelijk blijkt dat de Europese volkeren zich nog steeds gebonden 

voelen aan hun respectieve naties;  

H.  overwegende dat de begunstigden van mobiliteitsprogramma's vaak uit sociale milieus 

komen die reeds een makkelijk vrij verkeer door Europa mogelijk maken; overwegende 

dat het bovendien de hoogste prioriteit moet zijn de sociale en economische onzekerheid 

waarin vele burgers van de lidstaten verkeren, terug te dringen; overwegende dat 

bovendien het subsidiariteitsbeginsel moet worden geëerbiedigd en het belang van de 

natiestaten moet worden erkend waarin burgers kunnen profiteren van de voordelen van 

een Europa van vrije en onafhankelijke naties, die met elkaar samenwerking in het kader 

van gezamenlijke programma's zoals Erasmus+; 

I. overwegende dat alleen de lidstaten de uitdagingen inzake onderwijs en cultuur kunnen 

bevatten en hierop kunnen reageren, omdat zij dichtbij de burgers staan en over 

legitimiteit beschikken, maar ook omdat de sociale en economische omstandigheden van 

land tot land verschillen; 

J. overwegende dat de meerderheid van de lidstaten lessen over de EU in hun 

onderwijsprogramma's en opleidingsprogramma's voor leerkrachten heeft geïntegreerd; 

overwegende echter dat een dergelijk onderwijs slechts nuttig kan zijn, als de burgers van 

de lidstaten eerst kennis van hun nationale geschiedenis verwerven, een voorwaarde voor 

het begrijpen van het Europese opbouwproces;  

K. overwegende dat in vele lidstaten EU-onderwerpen doorgaans worden onderwezen op 

verschillende onderwijsniveaus en binnen allerlei vakken die deel uitmaken van het 

verplichte onderwijs; 

                                                 
1
 Eurobarometer 81, voorjaar 2014: "Public opinion in the European Union" 

(http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb81/eb81_publ_en.pdf), blz. 117 en 131. 
2
 http://www.eprs.sso.ep.parl.union.eu/lis/lisrep/13-EPRS-

publications/2015/COMM_STUD_558351_UpdateReview-EN.pdf, blz. 43-45. 

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb81/eb81_publ_en.pdf
http://www.eprs.sso.ep.parl.union.eu/lis/lisrep/13-EPRS-publications/2015/COMM_STUD_558351_UpdateReview-EN.pdf
http://www.eprs.sso.ep.parl.union.eu/lis/lisrep/13-EPRS-publications/2015/COMM_STUD_558351_UpdateReview-EN.pdf
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L. overwegende dat de prioriteiten inzake investeringen in onderwijs van land tot land 

uiteenlopen ten gevolge van de specifieke context van elk land; overwegende dat het 

derhalve aan elke lidstaat moet worden overgelaten te evalueren welke verbeteringen 

nodig zijn ten aanzien van zowel de inhoud van het onderwijs als de opleiding van de 

leerkrachten; 

M. overwegende dat volgens "Learning Europe at school" (Europa-lessen op school), een 

studie die is uitgevoerd door particulier adviesbureau ICF GHK voor DG Onderwijs en 

Cultuur
1
, reeds vele mogelijkheden voor leerkrachten voorhanden zijn om te worden 

opgeleid over de EU via verenigingen die buiten het netwerk van het hoger onderwijs 

actief zijn; 

N. overwegende dat uit de effectbeoordeling over Erasmus, die in 2014 door de Commissie 

werd gepresenteerd, blijkt welk positief effect er uitgaat van mobiliteit in het onderwijs 

en de internationalisering van studies op inzetbaarheid voor werk; overwegende echter 

dat mobiliteit als zodanig het probleem van de werkeloosheid, vooral onder jongeren, in 

Europa niet kan oplossen, maar dat deze mobiliteit vergezeld moet gaan van 

inspanningen om het leren van basisvaardigheden te verbeteren en meer belang te 

hechten, vooral vanuit sociaal oogpunt, aan de positie van mensen die in de leer zijn, en 

beroepsopleidingen;  

1.  onderstreept dat het steeds belangrijker wordt dat leerlingen een begrip krijgen van de 

mechanismen van de Europese constructie waarin zij leven en van de toenemende 

invloed van de Europese Unie op hun leven; wijst echter andermaal op het feit dat, zoals 

blijkt uit talrijke studies over het onderwerp, in het onderwijs voorrang moet worden 

verleend aan de verwerving van basisvaardigheden (lezen, schrijven, wiskunde), die van 

fundamenteel belang zijn voor het verkrijgen van toegang tot de cruciale wereld van het 

leren en tot het begrip van de omgeving waarin burgers leven; 

2.  onderstreept dat de EU het vertrouwen van de burgers van de lidstaten niet zal 

terugwinnen, indien zij zich ertoe beperkt op scholen en instellingen voor hoger 

onderwijs een uitgebreide communicatiecampagne te houden;  wijst andermaal op de 

noodzaak de veelheid aan meningen en Europese culturen te beschermen door de 

lidstaten ertoe aan te sporen hun nationale geschiedenis voor het voetlicht te brengen 

middels onderwijsprogramma's en een grotere toegang tot het nationaal cultureel erfgoed; 

3. onderstreept de noodzaak de fundamentele waarden van de Europese Unie preciezer af te 

bakenen, opdat zij voor een groot deel van de burgers van de lidstaten geen abstract 

concept blijven; wijst erop dat kennis en begrip van de geschiedenis en de waarden van 

de lidstaten van fundamenteel belang zijn voor het wederzijds begrip; 

4.  wijst erop dat de EU beter onder de aandacht moet worden gebracht in lesmateriaal, 

gezien de impact die de EU heeft op het dagelijks leven van haar burgers; wijst erop dat 

inhoud die nadrukkelijk betrekking heeft op de EU, in onderwijsprogramma's op 

uiteenlopende wijze aan bod moet komen;  onderstreept de noodzaak van actieve en 

participerende onderwijsmethoden die zijn afgestemd op het niveau, de behoeften en 

interesses van de leerlingen zonder voorbij te gaan aan de eerste noodzaak voor 

                                                 
1
 http://www.eupika.mfdps.si/Files/Learning%20Europe%20at%20School%20final%20report.pdf. 

http://www.eupika.mfdps.si/Files/Learning%20Europe%20at%20School%20final%20report.pdf
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leerlingen om basisvaardigheden te leren ten einde een optimale culturele en educatieve 

ontwikkeling te waarborgen en hen in staat te stellen de wereld om hen heen te begrijpen; 

5. onderstreept dat onderwijsmethoden moeten worden gebruikt waarvan in het verleden het 

nut is gebleken doordat de nadruk werd gelegd op de verwerving van basisvaardigheden; 

wijst in dit verband op de bevindingen van de Raad en de Commissie in hun gezamenlijk 

verslag 2015 over een strategisch kader voor Europese samenwerking op het gebied van 

onderwijs en opleiding ("ET 2020") waarin beide instellingen erop wijzen dat in de EU 

22% van de vijftienjarigen lacunes in hun kennis van wiskunde hebben en 18% ernstige 

problemen hebben bij het lezen; 

6. onderstreept dat burgerschapseducatie, die uitgaat van op nationaal niveau vastgelegde 

prioriteiten, een open en pluralistisch debat over de Europese integratie mogelijk moet 

maken en leerlingen tevens in staat moet stellen hun kritische denken over de Europese 

Unie te ontwikkelen, met name door te onderwijzen over besluitvormingsprocessen en 

hoe deze van invloed zijn op hun lidstaten en hun democratische participatie; 

7.  wijst erop dat de EU is gevormd door haar lidstaten, die ieder een unieke geschiedenis en 

cultuur hebben, en dat de ontwikkeling van de Unie onlosmakelijk verbonden blijft met 

haar lidstaten; 

8. stelt vast dat de EU een enorme impact heeft op de lidstaten, en dat er bij het leren over 

de EU op school aandacht moet worden besteed aan zowel de rol van de lidstaten bij de 

ontwikkeling van de EU als aan de invloed die de EU uitoefent op nationale 

ontwikkelingen; 

9.  wijst erop dat de lidstaten en de EU het goede voorbeeld moeten geven aan alle partijen 

die betrokken zijn bij het doceren en leren over de EU op school, door Europese 

kernwaarden in de praktijk te brengen, met inbegrip van de eerbiediging van de veelheid 

aan meningen en de vrijheid van meningsuiting; 

10. erkent dat de mogelijkheden voor initiële, continue en levenslange beroepsontwikkeling 

voor leerkrachten en opleiders moeten worden gewaarborgd, verbeterd en uitgebreid, 

opdat zij een EU-dimensie kunnen integreren in hun lesmethoden, met name wat betreft 

burgerschapseducatie; wijst er echter op dat de investeringsprioriteiten van land tot land 

uiteenlopen en dat sommige staten eerst moeten zorgen voor de financiële en 

maatschappelijke opwaardering van leerkrachten en opvoeders om het respect voor hun 

autoriteit te waarborgen en te zorgen voor optimale leeromstandigheden voor allen; 

11. onderstreept de noodzaak de nationale talen van de lidstaten te steunen en te bekrachtigen 

ten einde het Europees cultureel erfgoed te promoten; is van oordeel dat hiertoe ook 

leerkrachten moeten worden gesteund, mede door kansen voor beroepsopleiding; 

12. benadrukt de rol van universiteiten bij de voorbereiding en opleiding van 

hooggekwalificeerde en gemotiveerde leerkrachten en opleiders; pleit voor aanmoediging 

en ondersteuning van de maatregelen van de lidstaten om mogelijkheden te bieden voor 

gespecialiseerde kwalificatievakken op universiteiten, die openstaan en toegankelijk zijn 

voor ingeschreven studenten en voor actieve leerkrachten en opleiders; 
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13. benadrukt het belang en het potentieel van een opwaardering van het 

geschiedenisonderwijs, waarbij de bevoegdheden van de lidstaten op dit terrein in acht 

moeten worden genomen, aangezien de Europese beschaving het resultaat is van 

gemeenschappelijk erfgoed dat wordt bepaald door de Griekse beschaving, het Romeinse 

recht en het christendom; verzoekt de Commissie en de lidstaten ondersteuning te bieden 

aan historische verenigingen en centra voor historisch onderzoek, om hun waardevolle 

wetenschappelijke bijdrage aan de Europese geschiedenis en hun rol bij de bijscholing 

van leerkrachten te benadrukken; 

14. beveelt tevens aan het Huis van de Europese geschiedenis niet te beperken tot een 

presentatie van de negentiende en twintigste eeuw, aangezien Europa het resultaat is van 

een veel langere geschiedenis; onderstreept dat de verruiming van het verhaal van het 

Huis van de Europese geschiedenis dit tot een constructief instrument voor leerlingen en 

leerkrachten kan maken; 

15. roept ertoe op om lessen over het EU-burgerschap en burgerschapseducatie in de lidstaten 

op korte termijn in een nieuw jasje te steken en te verbeteren, met als doel leerlingen 

relevante kennis, vaardigheden en competenties aan te leren met middelen die aansluiten 

bij hun leeftijd, waardoor zij in staat worden gesteld kritisch te denken en goed 

onderbouwde en evenwichtige meningen te vormen, hun democratische rechten en 

verantwoordelijkheden uit te oefenen, met inbegrip van het stemrecht, een veelheid aan 

meningen te evalueren en actieve en verantwoordelijke burgers te zijn; 

16. wijst erop dat de kwaliteit van het onderwijs grotendeels afhangt van het aan de 

leerkrachten verschuldigde respect; steunt het vergroten van hun autoriteit; onderstreept 

dat ook ouders een belangrijke rol hebben, aangezien het gezin de eerste socialiserende 

eenheid is, en dringt derhalve aan op meer samenwerking tussen ouders, 

onderwijsinstellingen en nationale onderwijsinstanties die verantwoordelijk zijn voor 

kwesties inzake het burgerschap, een terrein dat ook moet worden geschraagd door het 

versterken van de burgerschapseducatie; 

18. onderstreept dat het leren van buitenlandse talen een rol kan vervullen bij het bevorderen 

van de inzetbaarheid op de arbeidsmarkt, maar dat de verschuiving naar op de 

arbeidsmarkt gericht onderwijs de beste manier blijft om de jeugdwerkeloosheid te 

bestrijden; 

19. benadrukt de cruciale rol van niet-formeel en informeel leren, met inbegrip van 

jongerenwerk, vrijwilligerswerk, intergenerationeel, gezins- en volwassenonderwijs, en 

sport als educatief instrument, bij het ontwikkelen van sociale en burgerlijke 

vaardigheden, competenties en gedragingen en bij het vormen van verantwoordelijke en 

actieve burgers van de lidstaten; onderstreept dat deze vaardigheden moeten worden 

erkend en gevalideerd binnen het formele leren en dat er nauwere verbanden moeten 

worden gelegd tussen formeel, niet-formeel en informeel leren; 

20. pleit voor een assimilatieve aanpak van het onderwijsbeleid om de daadwerkelijke 

integratie van immigrantenleerlingen in de normen en waarden van hun gastlanden 

mogelijk te maken; 

21. onderstreept de noodzaak van meer informatie over het Europese integratieproces - zowel 
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binnen als buiten de school - om de participatie in het democratische debat over de 

uiteenlopende visies op de EU mogelijk te maken en de transparantie voor de burgers van 

de lidstaten te bevorderen, die anders geen kritische mening kunnen vormen, en aldus bij 

te dragen tot het soepele verloop van het democratische proces; onderstreept echter de 

noodzaak objectieve informatie door te geven en feitelijk onderwijs te geven dat vrij is 

van alle ideologische overwegingen om de vrije wil van de burgers, met inbegrip van de 

kinderen, niet op het spel te zetten; 

22. verzoekt de Commissie verder onderzoek aan te moedigen om zich ervan te vergewissen 

hoe de EU wordt behandeld in de lesstof op scholen in heel Europa, hoe de EU voorkomt 

in onderwijsprogramma's en examens, en a) of leerkrachten en opleiders voldoende 

toegang hebben tot relevante EU-programma's en -maatregelen voor 

beroepsontwikkeling, een leven lang leren en platformen voor de uitwisseling van 

optimale werkmethoden, en b) of gefinancierde maatregelen om efficiënte EU-lessen op 

school in het onderwijsprogramma op te nemen uiteindelijk impact hebben op scholen; 

23. wijst op het bestaan van netwerken die betrokken zijn bij en steun bieden aan EU-lessen 

op nationaal, regionaal en lokaal niveau, alsmede het op het niveau van de Unie 

uitwisselen van optimale werkmethoden tussen deze netwerken; 

24. onderstreept de belangrijke rol van Erasmus+, Europa voor de burger en Creatief Europa 

bij de bevordering van onderwijs en opleidingen, taalvaardigheden, actief burgerschap, 

cultureel bewustzijn en een begrip van de wereld waarin wij leven; onderstreept de 

noodzaak van adequate financiële steun voor deze programma's en van een bredere 

toegang tot mobiliteit; wijst er echter andermaal op dat, hoewel mobiliteit een aanwinst 

kan zijn, deze niet doeltreffend kan zijn zonder een duidelijke afbakening van de 

samenstellende delen van Europa en de ontwikkeling van de eigen identiteit van elke 

Europese natie; bekrachtigt dat het leren over nationale eigenheden, met name via de 

geschiedenisles, de enige manier is om af te bakenen wat Europese naties 

gemeenschappelijk hebben en om de Europese beschaving te schragen; 

25. herinnert aan het grote scala aan acties dat wordt aangeboden in het Erasmus+-

programma, en de populariteit en erkenning daarvan door het grote publiek, vooral met 

betrekking tot de mobiliteit van studenten als onderdeel van hun studie; verzoekt de 

Commissie en de lidstaten bewustzijn te kweken voor de elementen van het Erasmus+-

programma die minder bekend zijn, zoals de Europese vrijwilligersdienst; 

26. verwelkomt het werkprogramma 2016 van de Commissie voor de uitvoering van het 

Erasmus+-programma, maar is bezorgd dat de middelen voor dit programma in 

Griekenland nog steeds geblokkeerd zijn; 

27. verzoekt de Commissie de pedagogische aspecten van projecten die worden gefinancierd 

door middel van de Jean Monnet-projecten te versterken, en beter in te spelen op de 

behoeften van scholen door ervoor te zorgen dat scholen zich rechtstreeks kunnen 

aanmelden en door financiering aan te bieden voor een langere periode, bijvoorbeeld drie 

jaar, in overeenstemming met de manier waarop de Jean Monnet-modules worden 

gefinancierd; verzoekt de Commissie de Jean Monnet-modules beschikbaar te stellen 

voor lerarenopleidingen en deze instellingen aan te sporen ze in hun programma's op te 

nemen; 
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28. constateert dat de Unie momenteel een crisis van haar democratische legitimiteit 

doormaakt, niet alleen omdat Europeanen te weinig weten van de EU-mechanismen, 

maar ook omdat ze niets meer te zeggen hebben in de besluitvormingsprocessen; 

benadrukt dat de Unie voor het behoud van haar legitimiteit de teloorgang van haar 

democratische structuren een halt moet toeroepen en de banden met haar burgers weer 

moet aanhalen; 

29.  neemt nota van het bestaan van de virtuele platformen eTwinning, EPALE en School 

Education Gateway; 

30. verzoekt de Commissie een kritische evaluatie uit te laten voeren van het materiaal dat 

momenteel beschikbaar is op het platform Teachers' Corner door opleiders die zelf 

lesgeven en door academici die gespecialiseerd zijn in Europese studies, om de kwaliteit 

en de toepasselijkheid ervan te waarborgen; 

31. benadrukt de rol die de voorlichtingsbureaus van de Europese instellingen spelen, en 

wijst op hun toewijding voor betere betrekkingen met de lidstaten, met nationale, 

regionale en lokale onderwijsinstellingen en met jongerenorganisaties en de media, om ze 

nader tot elkaar te brengen en ervoor te zorgen dat jongeren begrijpen welke rol de 

instellingen spelen in hun dagelijks leven; 

De rol van de lidstaten 

32.  herinnert eraan dat de EU, overeenkomstig artikel 6 en 165 van het VWEU, 

verantwoordelijk is voor het bieden van steun aan de lidstaten op het gebied van 

onderwijs; moedigt de lidstaten aan hun onderwijsstelsels en alle vormen van EU-

gerelateerd lesmateriaal op ieder onderwijsniveau – waaronder beroepsonderwijs en 

-opleidingen – bij te werken, met als doel om in nauwe samenwerking met alle relevante 

betrokken partijen, met inbegrip van de belanghebbenden, op EU-, nationaal, regionaal en 

lokaal niveau te zorgen voor meer informatie over de werking van de EU; 

33. spoort de lidstaten aan alle mogelijkheden te ondersteunen om via formeel, niet-formeel 

en informeel leren meer informatie over de EU over te brengen op leerlingen en 

leerkrachten en andere opleiders, en de financiële instrumenten, programma's en 

initiatieven van de EU op dit gebied volledig te benutten en aan te vullen; 

34. verzoekt de lidstaten verdere stappen te ondernemen in verband met de 

burgerschapseducatie op scholen; onderstreept dat het, vooral na de aanslagen van 

13 november 2015 in Parijs en 22 maart 2016 in Brussel, meer dan ooit noodzakelijk is 

ervoor te zorgen dat scholen de plaatsen zijn voor de integratie van allen op basis van de 

nationale en Europese waarden ten einde de eerbiediging van de democratische 

beginselen en het respect voor het burgerschap en de identiteit van elke lidstaat en van de 

Europese beschaving te waarborgen; 

35. verzoekt de lidstaten meer te investeren in onderwijs, en aan scholen en leerkrachten de 

nodige steun te verlenen om lessen en een sterk programma voor burgerschapseducatie 

over de werking van de Unie in te voeren en voortdurend te ontwikkelen; 

36. verzoekt de lidstaten ervoor te zorgen dat alle leerlingen, vooral gehandicapten, die in het 
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onderwijsbeleid te vaak vergeten worden, gelijke en inclusieve toegang hebben tot 

innovatieve en kwalitatief hoogwaardige formele en niet-formele vormen van onderwijs; 

dringt derhalve erop aan dat alle beschikbare middelen worden ingezet voor de 

ontwikkeling van gehandicapten in een open en aangename onderwijsomgeving, waarbij 

zij, waar mogelijk, in de gewone onderwijsstelsels worden opgenomen; 

37. is van mening dat de lidstaten, in overleg met de betrokken partijen op onderwijsgebied, 

op zoek moeten gaan naar mogelijkheden om ideeën inzake onderwijs over de Europese 

integratie en de werking van de Unie uit te wisselen, in combinatie met 

geschiedenisonderwijs in hun onderwijsprogramma's, opdat jongeren de werkelijke 

invloed van de Unie op hun huidige en toekomstige leven kunnen begrijpen; 

38. wijst andermaal op de rol van de sociale partners en maatschappelijke organisaties bij het 

overbruggen van de kloof tussen de Europese Unie en haar burgers, maar onderstreept dat 

dit niet mogelijk is zolang de Europese instellingen onder een legitimiteitscrisis gebukt 

gaan; onderstreept derhalve dat op het hoogste niveau discussies moeten plaatsvinden 

tussen de lidstaten, de Commissie en de Raad om de echte oorzaken van deze 

vervreemding tussen de burgers van de lidstaten en de Europese Unie te achterhalen, en 

dat dienovereenkomstig besluiten moeten worden genomen; 

39. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie en 

de regeringen en parlementen van de lidstaten. 

 

Or. en 

 


