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Vraag met verzoek om mondeling antwoord  O-000069/2020
aan de Commissie
Artikel 136 van het Reglement
Lucia Ďuriš Nicholsonová, Maria Walsh, Marianne Vind, Ilana Cicurel, Elena Lizzi, Kim Van 
Sparrentak, Anna Zalewska
namens de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken

Betreft: Aanbeveling van de Raad inzake beroepsonderwijs en -opleiding voor duurzaam 
concurrentievermogen, sociale rechtvaardigheid en veerkracht

In het licht van de aanbeveling van de Raad inzake beroepsonderwijs en ‑opleiding heeft de 
Commissie werkgelegenheid en sociale zaken een aantal vragen:

1. De COVID-19-crisis heeft de noodzaak om digitale opleidingsoplossingen te vinden en lerenden, 
onderwijzers en opleiders gelijke toegang tot digitale vaardigheden, instrumenten en 
technologieën te geven, in een stroomversnelling gebracht. Hoe denkt de Commissie de 
lidstaten te helpen bij het bevorderen van digitaal beroepsonderwijs en -opleiding en 
afstandsonderwijs, het waarborgen van toegankelijkheid en het verwerven van de noodzakelijke 
vaardigheden voor eenieder? Hoe kan dit samen met de lidstaten worden gecoördineerd en 
gemonitord?

2. Het voorstel behelst een aantal kwalitatieve doelstellingen voor 2025. Hoe gaat de Commissie de 
lidstaten helpen bij het verwezenlijken van deze doelstellingen, waaronder via het kwaliteitskader 
voor leerlingplaatsen en het programma Erasmus? Hoe gaat zij de vooruitgang in de richting van 
de verwezenlijking van de bedoelde doelstellingen monitoren en deze informatie delen met zowel 
het Parlement, als de Raad? Hoe gaat zij voor een betere tracering van afgestudeerden in het 
beroepsonderwijs en -opleiding zorgen?

3. We weten dat het ontbreekt aan samenhang tussen de sector beroepsonderwijs en ‑opleiding 
enerzijds en het algemene onderwijsstelsel anderzijds, waarbij beroepsonderwijs en ‑opleiding in 
weerwil van de niet-aflatende vraag naar meer mensen met een beroepsopleiding vaak als een 
minder aantrekkelijke mogelijkheid wordt gezien. Wat doet de Commissie om beroepsonderwijs 
en ‑opleiding aantrekkelijker te maken en voor samenhang en synergieën tussen de twee 
stelsels te zorgen? Wat is zij op EU-niveau van plan om de communicatie over beroepsonderwijs 
en ‑opleiding te verbeteren? Hoe kan zij de lidstaten helpen om de acties op EU-niveau beter te 
coördineren?

4. Welke maatregelen gaat de Commissie nemen om de lidstaten te helpen om ervoor te zorgen 
dat de beroepsonderwijs en ‑opleidingsstelsels kwalitatief hoogwaardig en inclusief zijn, en 
iedereen, met name kwetsbare groepen, ook uit plattelands- of perifere gebieden, gelijke kansen 
bieden? Welke maatregelen gaat de Commissie nemen om kwalitatief hoogwaardige en 
inclusieve beroepsonderwijs en ‑opleidingsstelsels een recht voor alle lerenden te maken, zoals 
vastgelegd in de Europese pijler van sociale rechten?

5. Hoe gaat de Commissie zorgen voor kwalitatief hoogwaardige, diverse en op maat gesneden 
leerlingplaatsen? Is de Commissie van plan het Europees kader van hoogwaardige en 
doeltreffende leerlingplaatsen te herzien?

6. Hoe gaat de Commissie, gezien het vrijwillige karakter van de aanbeveling, de lidstaten 
aansporen om hun stelsels voor beroepsonderwijs en -opleiding te hervormen, en hier toezicht 
op uitoefenen?
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