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SUGGESTIES

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

1. roept op tot een continu verbetering van het onderwijs-, opleidings- en 
vaardighedenbeleid van de EU en de lidstaten met het oog op het aanbieden van voor 
iedereen beschikbaar kwalitatief hoogwaardig onderwijs en levenslang leren, en om 
daarbij met name de kloof op het gebied van vaardigheden, in het bijzonder digitale 
vaardigheden en vaardigheden voor de digitale toekomst, aan te pakken, de nodige 
aandacht te besteden aan het begrijpen en vormgeven van de realiteit van de 
gedigitaliseerde economie en samenleving, en te anticiperen op de toekomstige impact 
van kunstmatige intelligentie op de arbeidsmarkt en de publieke ruimte; benadrukt dat 
dit beleid de persoonlijke en maatschappelijke ontwikkeling en nieuwe, toekomstige 
arbeidsmogelijkheden moet bevorderen, met - onder andere - inachtneming van de 
doelstelling van de energietransitie naar een koolstofarme economie en een duurzame 
economie en de Europese Green Deal, verzoekt de lidstaten de landspecifieke 
aanbevelingen versneld uit te voeren;

2. benadrukt dat een sociaal-economische achterstand vaak slechte onderwijsresultaten 
voorspelt en andersom; is ervan overtuigd dat een naar behoren gefinancierd, 
hoogwaardig stelsel van inclusief onderwijs en levenslang leren deze vicieuze cirkel kan 
helpen doorbreken en sociale inclusie en gelijke kansen kan bevorderen; steunt de 
plannen om binnen afzienbare tijd een Europese onderwijsruimte tot stand te brengen, 
met specifieke aandacht voor de wederzijdse erkenning van onderwijskwalificaties en 
als doel iedereen toegang te geven tot hoogwaardig, toekomstbestendig onderwijs; 
verzoekt de Commissie de lidstaten bij te staan bij het hervormen en moderniseren van 
hun onderwijsstelsels, met inbegrip van digitaal leren en kwalitatief hoogwaardig 
lesgeven, en de uitwisseling van goede praktijken binnen het Erasmus+-programma te 
bevorderen;

3. merkt op dat indien onderwijs en opvang voor jonge kinderen (OOJK) kwalitatief 
hoogwaardig, toegankelijk en inclusief is dit een positief effect heeft op alle kinderen, 
en des te meer op kinderen met een sociaal-economische achterstand en kinderen met 
bijzondere behoeften, en aldus bijdraagt aan het verminderen van de sociale 
ongelijkheden en het bevorderen van sociale integratie; benadrukt dat OOJK een 
cruciale rol speelt in de ontwikkeling, het leren en het welzijn van kinderen op de korte 
termijn, en de voorwaarden schept om op langere termijn betere resultaten te boeken in 
het leven, sociaal te integreren en inzetbaar te zijn op de arbeidsmarkt; steunt dan ook 
de inspanningen gericht op het tot stand brengen van een Europese kindergarantie, 
rekening houdend met de resultaten van de haalbaarheidsstudie en met inachtneming 
van het subsidiariteitsbeginsel;

4. verzoekt de lidstaten méér te investeren in onderwijs en opleiding, aangezien structurele 
investeringen in menselijk kapitaal, met bijzondere nadruk op jongeren en kansarmen, 
cruciaal zijn voor het stimuleren van kennisintensieve, duurzame, kwalitatief 
hoogwaardige en inclusieve groei, tegen een achtergrond van toenemende 
vaardighedentekorten, met name op het gebied van STE(A)M, en mismatches in een 
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veranderende arbeidsomgeving, in het bijzonder in dit tijdperk van digitalisering; 
benadrukt dat het belangrijk is om reeds op jonge leeftijd te beginnen met het geven van 
milieu- en ondernemerschapslessen, teneinde jongeren ertoe aan te zetten een eigen 
onderneming te beginnen, en is van oordeel dat méér moet worden gedaan om meisjes 
voor vakken op het gebied van STE(A)M te enthousiasmeren; beklemtoont dat 
vaardigheden op het gebied van digitale en mediageletterdheid een essentieel onderdeel 
van het onderwijsbeleid moeten vormen en onder andere cyberveiligheid, cyberhygiëne, 
cyberverantwoordelijkheid en gegevensbescherming moeten omvatten;

5. verzoekt de Commissie en de lidstaten om de maatregelen ter bevordering van 
kwalitatief hoogwaardige stages in de EU op te schroeven en manieren te onderzoeken 
om een Europees stagestatuut te realiseren;

6. is van mening dat de Europese structuur- en investeringsfondsen een cruciale rol spelen 
bij het verbeteren van de toegang tot onderwijsmateriaal en -informatie, en bij de 
actieve inclusie van jongeren, met name jongeren die op het platteland en in afgelegen 
gebieden of in gebieden met een krimpende bevolking wonen, of jongeren met een 
migratieachtergrond; merkt in dit verband op dat innovatieve les- en leertechnieken in 
combinatie met toegang tot digitale informatiebronnen een grote rol kunnen spelen;

7. wijst erop dat in 2018 in de EU 16,5 % van de 20- tot 34-jarigen – één op de zes 
jongeren – geen werk had en geen onderwijs of opleiding volgde (NEET’s), en dat het 
percentage voortijdige schoolverlaters 10,6 % bedroeg; constateert dat deze cijfers net 
zo laag zijn als in het eerste kwartaal van 2008, en zich op het laagste niveau bevinden 
sinds de start van de verzameling van deze gegevens in het eerste kwartaal van 2006; 
verzoekt de Commissie en de lidstaten niettemin om hun inspanningen op te voeren om 
het aantal voortijdige schoolverlaters en het percentage NEET’s, met name onder 
sociaal achtergestelden, te verminderen, de onderwijsresultaten te verbeteren, rekening 
houdend met regionale en demografische verschillen, alomvattende preventieve 
strategieën ten uitvoer te leggen en voortijdige schoolverlaters te betrekken bij 
onderwijs en opleiding; 

8. verzoekt de lidstaten met klem de onderwijssector en het bedrijfsleven aan te sporen 
nauwer samen te werken, teneinde koolstofarme lokale en regionale economieën te 
bevorderen, alsook de bestaande en toekomstige vaardighedenmismatches aan te 
pakken, waaronder middels het bevorderen van technische, ondernemerschaps- en 
digitale vaardigheden, beroepsopleiding en duale studies en studieprogramma’s, en 
doeltreffende en alomvattende methoden voor de wederzijdse erkenning en validering 
van vaardigheden, diploma’s en kwalificaties, alsmede niet-formeel en informeel leren 
in te voeren; beklemtoont dat de Europese universiteiten zich tot centra van kennis en 
innovatie kunnen ontwikkelen indien het Initiatief Europese Universiteiten doeltreffend 
wordt geïmplementeerd; geeft aan dat hiervoor substantiële financiering nodig is en 
herinnert in dit verband aan zijn verzoek om verdriedubbeling van het budget van 
Erasmus+ voor de periode 2021-2027;

9. roept ertoe op de kwaliteit van, de toegang tot en efficiëntie van de onderwijs- en 
opleidingsstelsels te vergroten, de alomvattende aanpak voor levenslang leren te 
verbeteren en de vaardigheden op te waarderen en bij te werken, met name van mensen 
met een laag opleidingsniveau, in het bijzonder volwassenen en jonge volwassenen en 
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andere achterstandsgroepen, onder wie Roma, en personen met een 
migratieachtergrond; benadrukt dat onderwijsstelsels gezonde gewoonten moeten 
bevorderen, met name sportbeoefening, die aanzienlijk bijdraagt aan sociale inclusie en 
integratie, en herhaalt zijn steun voor burgerschapsonderwijs op scholen als 
fundamentele pijler van de Europese democratie; onderstreept dat onderwijs, opleiding 
en levenslang leren voor volwassenen een positief effect hebben op het individu, de 
economie en de samenleving; 

10. is van mening dat doeltreffend bestuur en toereikende financiering voor alle 
onderwijsomgevingen, moderne, kwalitatief hoogwaardige middelen en lesmethoden, 
gemotiveerde en bekwame leraren met een goed salaris en ee nhoger niveau van 
maatschappelijke erkenning, en levenslang leren cruciaal zijn om rechtvaardigheid, 
verscheidenheid en excellentie in het onderwijs te bereiken; onderstreept in dit verband 
de noodzaak om te streven naar genderevenwicht in het lerarenkorps, en van het voor 
het beroep van leraar aantrekken van grotere aantallen gemotiveerde kandidaten met een 
degelijke academische of professionele achtergrond en pedagogische vaardigheden; 
dringt aan op systemen voor continu kwalitatief hoogwaardige opleiding en 
ondersteuning van leraren en opleiders; 

11. is van mening dat de beheersing van andere talen in de wereld van vandaag, die wordt 
gekenmerkt door toenemende onderlinge verbondenheid en afhankelijkheid, cruciaal is 
en personen de mogelijkheid biedt om de wereld directer en zinvoller tegemoet te 
treden, en dat dit hen beter voorbereidt om te concurreren en te slagen in de mondiale 
samenleving en economie; verzoekt de lidstaten daarom om hun doelstelling dat alle 
burgers ten minste twee vreemde talen leren in de praktijk te brengen en daar op jonge 
leeftijd mee te beginnen, zoals uiteengezet in de conclusies van de Raad van december 
2017.
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