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SUGGESTIES

De Commissie cultuur en onderwijs verzoekt de bevoegde Commissie burgerlijke vrijheden, 
justitie en binnenlandse zaken onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:

1. merkt op dat gedurende de afgelopen jaren slechts beperkte vooruitgang is geboekt op 
het gebied van het onderwijs aan sociaal achtergestelde Romakinderen, en dat door het 
gebrek aan politieke wil de kloof tussen Roma- en niet-Romaleerlingen en -studenten 
nog steeds groot is; verzoekt de lidstaten een holistische aanpak te hanteren die alle 
beleidsterreinen omvat, en het onderwijs aan Roma-kinderen hoog op de agenda van de 
regering te plaatsen teneinde de armoede en sociale uitsluiting waarmee deze kinderen 
te maken hebben, doeltreffend te bestrijden;

2. herinnert eraan dat Romaleerlingen EU-burgers zijn, en dat zij daarom gelijke kansen 
moeten krijgen en op alle niveaus moeten worden onderwezen in een reguliere en 
inclusieve onderwijsomgeving van hoge kwaliteit; benadrukt dat doeltreffende 
desegregatiestrategieën moeten worden vastgesteld, in het bijzonder door de EU-
lidstaten met een aanzienlijke Romagemeenschap;

3. beveelt aan dat het onderwijs aan kwetsbare Romaleerlingen zo vroeg mogelijk begint, 
bij voorkeur op driejarige leeftijd, door hen op te nemen in betaalbare, toegankelijke en 
inclusieve instellingen voor voor- en vroegschoolse opvang en onderwijs en 
kinderopvang, gezien het belang van onderwijs voor jonge kinderen, waarvan is 
aangetoond dat het correleert met betere leerresultaten;

4. benadrukt dat Romakinderen ten minste tot het einde van de bovenbouw van het 
voortgezet onderwijs naar school moeten gaan; verzoekt de lidstaten daarom te zorgen 
voor voldoende financiering, zodat het reguliere onderwijsbeleid de capaciteit vergroot 
van scholen en onderwijzend personeel om op passende wijze te reageren op de 
leerbehoeften van Romaleerlingen; benadrukt de noodzaak om zittenblijven uit te 
bannen en het uitvalpercentage te verlagen door te zorgen voor zowel passende training 
voor onderwijzend personeel als voor vroege, regelmatige en tijdige ondersteuning van 
Romaleerlingen en -studenten, waaronder naschoolse onderwijsactiviteiten;

5. verzoekt de lidstaten de overgang tussen verschillende opleidingstrajecten te 
vergemakkelijken, ook tot en met het tertiair onderwijs, door adequate studie- en 
loopbaanbegeleiding te geven en financiële ondersteuning aan te bieden, zoals beurzen 
en leningen, om Romajongeren in staat te stellen de kwalificaties te verwerven die zij 
nodig hebben voor een doeltreffende integratie in de maatschappij en de arbeidsmarkt, 
met inbegrip van digitale en ondernemersvaardigheden;

6. herinnert aan de dringende noodzaak Roma-ouders te betrekken bij ieder stadium van 
het onderwijs van hun kinderen.


