
Europees Parlement
2019-2024

AANGENOMEN TEKSTEN

P9_TA(2021)0051
Europese vaardighedenagenda voor duurzaam concurrentievermogen, 
sociale rechtvaardigheid en veerkracht 
Resolutie van het Europees Parlement van 11 februari 2021 betreffende de mededeling 
van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en 
Sociaal Comité en het Comité van de Regio’s over de Europese vaardighedenagenda 
voor duurzaam concurrentievermogen, sociale rechtvaardigheid en veerkracht 
(2020/2818(RSP))

Het Europees Parlement,

– gezien de artikelen 165 en 166 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese 
Unie,

– gezien het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie, en met name de 
artikelen 14 en 15,

– gezien de Europese pijler van sociale rechten, die in november 2017 werd afgekondigd 
door de Europese Raad, het Europees Parlement en de Europese Commissie, en met 
name beginsel 1 (“onderwijs, opleiding en levenslang leren”) en beginsel 4 (“actieve 
ondersteuning bij het vinden van werk”),

– gezien het Verdrag betreffende betaald scholings- en vormingsverlof van 1974 van de 
Internationale Arbeidsorganisatie (IAO),

– gezien de mededeling van de Commissie getiteld “Een Europese vaardighedenagenda 
voor duurzaam concurrentievermogen, sociale rechtvaardigheid en veerkracht” 
(COM(2020)0274), en de bijbehorende werkdocumenten van de diensten van de 
Commissie (SWD(2020)0121) en (SWD(2020)0122),

– gezien het voorstel van de Commissie voor een aanbeveling van de Raad inzake 
beroepsonderwijs en -opleiding voor duurzaam concurrentievermogen, sociale 
rechtvaardigheid en veerkracht (COM(2020)0275),

– gezien de mededeling van de Commissie “on achieving the European Education Area 
by 2025” (COM(2020)0625) en het begeleidend werkdocument van de diensten van de 
Commissie (SWD(2020)0212),

– gezien de mededeling van de Commissie getiteld “Digital Education Plan 2021-2027. 
Resetting education and training for the digital age” (COM(2020)0624) en het 



begeleidende werkdocument van de diensten van de Commissie (SWD(2020)0209),

– gezien het verslag van de Commissie getiteld “Digital Economy and Society Index 
(DESI) 2020 Human capital”1,

– gezien de mededeling van de Commissie getiteld “Een nieuwe industriestrategie voor 
Europa” (COM(2020)0102), waarin wordt verklaard dat de digitale en de 
klimaattransitie alle aspecten van onze economie, samenleving en industrie zullen 
raken, dat een concurrerende economie afhankelijk is van de aanwerving en het behoud 
van gekwalificeerde arbeidskrachten, en dat alleen al in de komende vijf jaar 
120 miljoen Europeanen moeten worden bijgeschoold of omgeschoold,

– gezien de mededeling van de Commissie getiteld “De Europese Green Deal” 
(COM(2019)0640), waarin wordt verklaard dat, om alle in de mededeling genoemde 
veranderingen tot stand te brengen, er behoefte is aan proactieve omscholing en 
bijscholing om de voordelen van de ecologische transitie te benutten,

– gezien de conclusies van de Raad van 8 juni 2020 over omscholing en bijscholing als 
basis voor meer duurzaamheid en inzetbaarheid ter ondersteuning van economisch 
herstel en sociale cohesie,

– gezien de conclusies van de Raad van 16 juni 2020 over het bestrijden van de 
COVID-19-crisis in onderwijs en opleiding,

– gezien de resolutie van de Raad van 18 november 2019 over het verder ontwikkelen van 
de Europese onderwijsruimte ter ondersteuning van toekomstgerichte onderwijs- en 
opleidingsstelsels2,

– gezien de conclusies van de Raad van 3 maart 2017 over “De vaardigheden van 
vrouwen en mannen op de arbeidsmarkt van de EU verbeteren”3,

– gezien de aanbeveling van de Raad van 19 december 2016 met als titel 
“Bijscholingstrajecten: nieuwe mogelijkheden voor volwassenen”4,

– gezien de conclusies van de Raad van 14 december 2017 over een nieuwe EU-agenda 
voor het hoger onderwijs5,

– gezien Besluit (EU) 2018/646 van het Europees Parlement en de Raad van 18 april 2018 
betreffende een gemeenschappelijk kader voor het verstrekken van betere diensten voor 
vaardigheden en kwalificaties (Europass) en houdende intrekking van Beschikking 
nr. 2241/2004/EG6,

– gezien het beleidskader voor Europese samenwerking op het gebied van onderwijs en 
opleiding (ET 2020),

1 https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/human-capital
2 PB C 389 van 18.11.2019, blz. 1.
3 https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6889-2017-INIT/nl/pdf
4 PB C 484 van 24.12.2016, blz. 1.
5 PB C 429 van 14.12.2017, blz. 3.
6 PB L 112 van 2.5.2018, blz. 42.

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/human-capital
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6889-2017-INIT/nl/pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:52017XG1214(01)


– gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité van 5 mei 2020 
getiteld “Duurzame financiering van levenslang leren en ontwikkeling van 
vaardigheden, in de context van een tekort aan geschoolde arbeidskrachten” 
(verkennend advies op verzoek van het Kroatische voorzitterschap),

– gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité van 15 maart 2018 
getiteld “De toekomst van werk – kennis en vaardigheden verwerven die nodig zijn 
voor toekomstige banen” (verkennend advies op verzoek van het Bulgaarse 
voorzitterschap)1,

– gezien de Europese enquête naar de arbeidsomstandigheden2,

– gezien het onderzoek van Eurofound naar het effect van digitalisering op het gebruik en 
de ontwikkeling van vaardigheden3,

– gezien de studie van Cedefop getiteld “Empowering adults through upskilling and 
reskilling pathways”, delen 1 en 2,

– gezien het rapport van Cedefop getiteld “Skills forecast – trends and challenges to 
2030”4,

– gezien het vaardighedenpanorama5 en de Europese vaardighedenindex6 van Cedefop,

– gezien de STOA-studie “Rethinking education in the digital age”7,

– gezien de OESO-databank “Skills for Jobs”8,

– gezien de OESO-studie getiteld “Getting Skills Right. Increasing Adult Learning 
Participation. Learning from Successful Reforms9,

– gezien de OESO-beleidsnota van 10 juli 2020 getiteld “Skill measures to mobilise the 
workforce during the COVID-19-crisis”10,

– gezien zijn resolutie van 22 oktober 2020 over de toekomst van het Europese onderwijs 

1 PB C 237 van 6.7.2018, blz. 8.
2 “Sixth European Working Conditions Survey”, Eurofound, 

https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_publication/field_ef_document/e
f1634en.pdf

3 Het effect van digitalisering op functieprofielen (de functietaken veranderen – vandaar 
de behoefte aan verschillende soorten vaardigheden): 
https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/wpef19007.pdf 

4 https://www.cedefop.europa.eu/files/3077_en.pdf 
5 https://skillspanorama.cedefop.europa.eu/en
6 https://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-resources/data-

visualisations/european-skills-index
7 EPRS_STU(2020)641528_EN.pdf (europa.eu)
8 https://www.oecdskillsforjobsdatabase.org/
9 https://www.oecd-ilibrary.org/employment/increasing-adult-learning-

participation_cf5d9c21-en
10 https://read.oecd-ilibrary.org/view/?ref=135_135193-hgf8w9g731&title=Skill-

measures-to-mobilise-the- 
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in de context van COVID-191 ,

– gezien zijn resolutie van 8 oktober 2020 over het versterken van de jongerengarantie2 ,

– gezien zijn resolutie van 12 juni 2018 over de modernisering van het onderwijs in de 
EU3 ,

– gezien zijn resolutie van 14 september 2017 over een nieuwe agenda voor vaardigheden 
voor Europa4 ,

– gezien zijn resolutie van 19 januari 2016 over op vaardigheden gerichte 
beleidsmaatregelen voor de bestrijding van de jeugdwerkloosheid5 ,

– gezien zijn resolutie van 10 september 2015 over de totstandbrenging van een 
concurrerende arbeidsmarkt in de EU voor de 21e eeuw: het afstemmen van 
vaardigheden en kwalificaties op vraag en werkgelegenheid, als een manier om de crisis 
te boven te komen6 ,

– gezien de vraag aan de Commissie over de mededeling van de Commissie aan het 
Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het 
Comité van de Regio’s betreffende de Europese vaardighedenagenda voor duurzaam 
concurrentievermogen, sociale rechtvaardigheid en veerkracht (O-000006/2021 – 
B9-0004/2021),

– gezien artikel 136, lid 5, en artikel 132, lid 2, van zijn Reglement,

– gezien de door de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken ingediende 
ontwerpresolutie,

A. overwegende dat de groene en de digitale transitie, samen met de demografische trends 
en de mondialisering, tot een verandering leiden van de aard van werk, van de inhoud 
van banen, en van de gevraagde vaardigheden en kwalificaties voor die banen; 
overwegende dat bijscholing en omscholing van cruciaal belang zullen zijn bij de 
omgang met de uitdagingen en kansen die worden gegenereerd door macrotrends en 
voor het dichten van de groeiende vaardighedenkloof op de arbeidsmarkt van de EU;

B. overwegende dat de “Europese vaardighedenagenda voor duurzaam 
concurrentievermogen, sociale rechtvaardigheid en veerkracht” volledig in 
overeenstemming is met de Europese pijler van sociale rechten, en met name met het 
eerste beginsel dat luidt dat “iedereen [...] recht [heeft] op hoogwaardige en inclusieve 
voorzieningen voor onderwijs, opleiding en een leven lang leren om de vaardigheden te 
verwerven en te onderhouden die nodig zijn om ten volle aan het maatschappelijk leven 
te kunnen deelnemen en overgangen op de arbeidsmarkt met succes te kunnen 
opvangen”;

1  Aangenomen teksten, P9_TA(2020)0282.
2  Aangenomen teksten, P9_TA(2020)0267.
3  PB C 28 van 27.1.2020, blz. 8.
4  PB C 337 van 20.9.2018, blz. 135.
5  PB C 11 van 12.1.2018, blz. 44.
6  PB C 316 van 22.9.2017, blz. 233.



C. overwegende dat onderwijs in het digitale tijdperk digitaal formeel onderwijs omvat, 
maar ook informeel en niet-formeel onderwijs in technische vaardigheden, “soft skills” 
en maatschappelijke vaardigheden tijdens het hele leven van de Europese burgers;

D. overwegende dat het voor formele onderwijs- en opleidingsstelsels steeds moeilijker 
wordt om te beantwoorden aan het gehele scala aan persoonlijke en sociale behoeften en 
eisen in een wereld die voortdurend verandert;

E. overwegende dat de COVID-19-crisis de wereld van werk heeft veranderd, het 
verdwijnen van overbodige en verouderde functies heeft versneld, het belang van 
digitale vaardigheden en digitale geletterdheid heeft benadrukt, de digitale kloof heeft 
vergroot, en de urgentie om de vaardigheden van de Europese werkenden op te 
waarderen heeft vergroot, in het bijzonder wat digitale en technologische vaardigheden 
betreft, maar ook op het gebied van “soft skills” zoals veerkracht en 
aanpassingsvermogen; overwegende dat deze behoeften nog urgenter worden met het 
toenemende gebruik van artificiële intelligentie (AI), dat de arbeidspatronen volledig 
kan veranderen en bepaalde soorten activiteiten kan vervangen; overwegende dat de 
pandemie onderwijs- en opleidingsactiviteiten ernstig heeft verstoord, waar met name 
lerenden in het beroepsonderwijs de dupe van zijn, en tot groeiende werkloosheid heeft 
geleid, met name onder jongeren die moeite hebben om na hun opleiding werk te 
vinden; overwegende dat de tijdens de COVID-19-crisis opgelegde lockdown 
werknemers de kans heeft geboden hun vaardigheden bij te schaven;

F. overwegende dat kerncompetenties van essentieel belang zijn in de kennismaatschappij 
en in het licht van een leven lang leren, aangezien deze meer flexibiliteit bieden bij de 
aanpassing van veranderende maatschappijen en arbeidsmarkten;

G. overwegende dat er nog altijd grote ongelijkheden in de toegang tot onderwijs en 
vaardigheden bestaan voor kwetsbare groepen in de samenleving, maar ook tussen 
mannen en vrouwen, waarbij burgers met een andere etnische achtergrond, mensen met 
een handicap of vrouwen minder kansen hebben om nieuwe vaardigheden te 
ontwikkelen;

H. overwegende dat individuen moeten worden uitgerust met de vaardigheden waar vraag 
naar is op de arbeidsmarkt, en gedurende hun hele leven snel moeten kunnen inspelen 
op een veranderende vraag naar vaardigheden; overwegende dat 37 tot 69 % van de 
handelingen in een groot aantal sectoren in de EU geautomatiseerd zouden kunnen 
worden, resulterend in een significante verandering in de uitvoering1; overwegende dat 
volgens onderzoek van Eurofound 28 % van de werknemers verklaren over de 
vaardigheden te beschikken om uitdagendere taken op zich te nemen;

I. overwegende dat bij- en omscholing niet alleen een individuele, maar ook een 
maatschappelijke verantwoordelijkheid is, aangezien basisvaardigheden van een laag 
niveau en een geringe deelname van volwassenen aan opleidingsactiviteiten hun kansen 
op de arbeidsmarkt verminderen, sociale en economische ongelijkheden teweegbrengen 
en bijdragen aan een hoog niveau van armoede;

J. overwegende dat mismatches bij en tekorten aan vaardigheden de arbeidsmarkt en de 

1 https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=9150
&furtherNews=yes

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=9150&furtherNews=yes
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=9150&furtherNews=yes


onderwijsstelsels in de EU voor enorme uitdagingen plaatsen; overwegende dat er een 
groot tekort aan digitale vaardigheden bestaat bij de werkenden, en dat 42 % van de 
burgers van de EU zelfs niet over digitale basisvaardigheden beschikt1; overwegende 
dat er aanzienlijke investeringen nodig zijn om de digitalevaardighedenkloof te dichten;

K. overwegende dat jongeren van de huidige generatie hoogopgeleid zijn; overwegende dat 
scholing, omscholing, bijscholing en een leven lang leren niet de enige oplossing zijn 
voor het gebrek aan banen voor jongeren; overwegende dat er aanvullende 
werkgelegenheidsmaatregelen nodig zijn om hoogwaardige en duurzame banen te 
scheppen; overwegende dat het werkgelegenheidslandschap zich snel ontwikkelt en dat 
naar schatting 65 % van de kinderen die nu aan het basisonderwijs beginnen uiteindelijk 
in een type baan zal belanden dat momenteel nog niet bestaat2; overwegende dat in 
2019 al 85 % van de burgers wel eens gebruik had gemaakt van internet, maar slechts 
58 % over digitale basisvaardigheden beschikte3;

L. overwegende dat de ambitie van de Europese Green Deal om klimaatneutraliteit tot 
stand te brengen tegen 2050 en het doel om tegen 2030 de CO2-uitstoot met 60 % terug 
te dringen, een overgang naar een klimaatneutrale, circulaire, energie-efficiënte 
economie met zich mee zullen brengen; overwegende dat dit wezenlijke gevolgen zal 
hebben voor alle sectoren van de economie en dat omscholing van personeel en een 
sterke nadruk op groene vaardigheden in alle opleidingstrajecten daarom van cruciaal 
belang zullen zijn om een rechtvaardige transitie te bereiken waarbij niemand 
achterblijft;

M. overwegende dat kritisch denken, naast de technologische en digitale vaardigheden, een 
van de belangrijkste vaardigheden is die mensen in het digitale tijdperk nodig hebben; 
overwegende dat het zonder meer noodzakelijk is het vermogen om kritisch te denken 
onder alle bevolkingsgroepen te versterken, zodat mensen toegang hebben tot alle 
mogelijkheden die digitale middelen bieden en beschermd zijn tegen de gevaren die 
ermee gepaard gaan;

N. overwegende dat moderne, innovatieve en inclusieve onderwijsstelsels waarin digitale 
technologieën centraal staan, geschikt zijn om nieuwe generaties van werkenden voor te 
bereiden op toekomstige uitdagingen en kansen;

O. overwegende dat gelijke toegang tot kwalitatief hoogwaardige en inclusieve opleiding, 
bijscholing en omscholing voor eenieder, evenals gelijke toegang tot informatie over 
opleidingsmaterialen, advies, onderwijs en beroepsopleiding voor iedereen, met 
inbegrip van kwetsbare groepen, ouderen en mensen in achtergestelde stedelijke 
gebieden of in dunbevolkte en ontvolkte plattelands- of perifere gebieden en eilanden, 
een conditio sine qua non is voor duurzaam concurrentievermogen, sociale 
rechtvaardigheid en veerkracht; overwegende dat uit onderzoek van Eurofound is 
gebleken dat de ongelijkheid in de toegang van werknemers tot opleiding groter is 

1 https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/human-capital
2 “The future of jobs”, World Economic Forum, september 2018.
3 De index van de digitale economie en samenleving (DESI) 2020, Europese Commissie.

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/human-capital


geworden1;

P. overwegende dat tijdens de COVID-19-crisis in sommige EU-landen kinderen 
tweemaal zo weinig tijd aan schoolactiviteiten besteedden; overwegende dat de sluiting 
van onderwijs- en opleidingsinstellingen, zelfs tijdelijk, aanzienlijke gevolgen kan 
hebben voor lerenden, de leerresultaten negatief kan beïnvloeden en bestaande 
ongelijkheden kan vergroten;

Q. overwegende dat bij volwassenenonderwijs, anders dan bij het verplichte 
onderwijsstelsel, sprake is van een vrijwillige keuze met een persoonlijke of 
beroepsgerichte motivatie, die een grotere uitdaging vormt voor onderwijs- en 
opleidingsverstrekkers;

R. overwegende dat het opdoen van de nieuwste vaardigheden mensen helpt actief te 
blijven op de arbeidsmarkt en aan de maatschappij deel te nemen, wat tevens van groot 
belang is voor de mentale gezondheid en de levens van miljoenen burgers;

S. overwegende dat er geen genderspecifieke vaardigheden bestaan, maar wel verschillen 
tussen mannen en vrouwen qua loopbaankeuze en -ontwikkeling;

T. overwegende dat de bevoegdheid voor beleid inzake onderwijs, opleiding en 
vaardigheden bij de lidstaten ligt; overwegende dat de EU een belangrijke rol speelt 
door middel van het ondersteunen, coördineren en aanvullen van hetgeen de lidstaten op 
deze gebieden doen; overwegende dat nieuwe uitdagingen de inzet van Europese 
instrumenten en ondersteunend beleid binnen de Europese onderwijsruimte vergen; 
overwegende dat EU-programma’s zoals Erasmus+, de Europese jongerengarantie en 
het Europees Solidariteitskorps een belangrijke rol spelen in de scholing van jongeren;

U. overwegende dat digitale technologieën echter moeten worden beschouwd als 
instrumenten om onderwijs en opleiding van goede kwaliteit te verstrekken; 
overwegende dat er in de toekomst een grotere behoefte zal zijn aan digitale 
vaardigheden (codering, logistiek en robotica), die zich niet beperken tot 
ICT-opleidingen, maar het onderwijs in zijn geheel zullen betreffen;

V. overwegende dat opleiding en ontwikkeling van vaardigheden met digitale middelen 
beter moeten worden onderzocht en gefaciliteerd, bijvoorbeeld onlineopleiding voor 
kwetsbare groepen of personeel van kmo’s, die flexibelere opleidingsvoorzieningen 
vereisen in nauwe samenwerking met de verantwoordelijke regionale instellingen en 
organen;

W. overwegende dat het deelnamecijfer in de voor- en vroegschoolse educatie en opvang in 
Europa voor kinderen jonger dan drie jaar nog steeds lager is dan 33 % in de helft van 
de EU-landen2;

X. overwegende dat volgens Eurofound beter moet worden onderzocht welke vaardigheden 
vereist zijn voor de ontwikkeling van digitaal ondersteunde bedrijfsmodellen, zoals 

1 “How your birthplace affects your workplace”, Eurofound (2019), 
https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_publication/field_ef_document/e
f19004en.pdf

2 “Key Data on Early Childhood Education and Care Education and Training in Europe – 
2019 Edition”, Eurydice Report, blz. 26.
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platformwerk, en in dit opzicht een strategische aanpak nodig is, ofwel door 
vaardighedenmismatches of het vergeten van vaardigheden te voorkomen, ofwel door 
vaardigheden (bijv. transversale en ondernemersvaardigheden) te ontwikkelen;

Y. overwegende dat in 2019 10,2 % van de 18- tot 24-jarigen in de EU hoogstens het lager 
middelbaar onderwijs had afgerond en geen verder onderwijs of verdere opleidingen 
volgde (voortijdige verlaters)1;

Z. overwegende dat, hoewel de belangrijke rol van werkplekleren voor de inzet en 
ontwikkeling van vaardigheden al lang wordt erkend, de Europese bedrijvenenquête 
2019 laat zien dat slechts een minderheid van de organisaties op coherente wijze 
werkpraktijken combineert die de inzet van vaardigheden optimaliseren en de 
ontwikkeling van vaardigheden ondersteunen;

AA. overwegende dat in 2017 72 % van de docenten in Europa uit vrouwen bestond; 
overwegende dat in 2017 9 % van de in de EU werkzame docenten jonger dan 30 was 
en 36 % 50 of ouder was2;

1. verwelkomt de mededeling van de Commissie getiteld “Europese vaardighedenagenda 
voor duurzaam concurrentievermogen, sociale rechtvaardigheid en veerkracht”, waarin 
aan vaardigheden hoogste prioriteit op de beleidsagenda van de EU wordt toegekend en 
staat dat ervoor zal worden gezorgd dat het recht op kwalitatief hoogwaardige en 
inclusieve opleiding en een leven lang leren voor iedereen en in alle gebieden en 
sectoren, dat verankerd is in het allereerste beginsel van de Europese pijler van sociale 
rechten, werkelijkheid wordt in de hele Unie;

2. verwelkomt de twaalf vlaggenschipacties in de mededeling, evenals de kwantitatieve 
doelstellingen die in 2025 moeten zijn behaald; vraagt de Commissie en de lidstaten 
scholing en omscholing breed toegankelijk te maken voor kwetsbare groepen, zoals 
mensen met een handicap, laagopgeleide volwassenen, minderheden (waaronder de 
Roma) en mensen met een migratieachtergrond; verzoekt de Commissie te onderzoeken 
hoe dit recht kan worden verwezenlijkt en een monitoringmechanisme in te voeren 
waarmee de lidstaten worden aangemoedigd nationale actieprogramma’s op te zetten en 
regelmatige nationale verslagen in te dienen over hoe dit recht wordt geëerbiedigd;

3. benadrukt het belang van volledige toegang tot opleiding en omscholing voor 
werknemers in industrieën en sectoren die grondig moeten worden aangepast met het 
oog op een groene en digitale transitie; wijst erop dat kwalificaties en gecertificeerde 
vaardigheden werknemers een meerwaarde verschaffen waarmee hun positie op de 
arbeidsmarkt verbetert en die zij in de transities van de arbeidsmarkt kunnen 
meenemen; pleit voor een overheidsbeleid inzake vaardigheden dat gericht is op de 
erkenning, certificering en validering van kwalificaties en vaardigheden;

4. benadrukt dat vaardigheden en een leven lang leren van essentieel belang zijn voor 
duurzame groei, productiviteit, investering en innovatie en daarom cruciale factoren zijn 

1 https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php/Early_leavers_from_education_and_training#Overview

2 https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/EDN-20191004-
1#:~:text=Among%20teachers%20working%20in%20the,were%20aged%2050%20or%
20older.&text=In%20all%20EU%20Member%20States,in%202017%20were%20predo
minantly%20female 
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voor het concurrentievermogen van ondernemingen, met name kmo’s; benadrukt dat 
nauwe samenwerking en het uitwisselen van goede praktijken tussen alle bij de 
ontwikkeling van vaardigheden betrokken partijen, onder meer sociale partners en 
overheidsorganen van alle niveaus, essentieel zijn om te bewerkstelligen dat iedereen de 
vaardigheden kan verwerven die op de arbeidsmarkt en in de bredere samenleving 
nodig zijn; beklemtoont in dit verband dat het belangrijk is actuele gegevens, informatie 
en voorspellingen over de behoeften aan en de vraag naar vaardigheden op de 
arbeidsmarkt, ook op lokaal niveau, te verzamelen; steunt de lancering van het 
vaardighedenpact, dat als doel heeft om ervoor te zorgen dat bedrijven zich sterker 
inzetten voor de bij- en omscholing van de Europese beroepsbevolking; pleit voor 
lokale vaardighedenpacten om personen uit de sectoren die het zwaarst zijn getroffen 
door de COVID-19-crisis beter te bereiken en hen te helpen bij hun omscholing zodat 
zij actief kunnen blijven op de arbeidsmarkt;

5. wijst erop dat het moderniseren van de stelsels voor beroepsonderwijs en -opleiding 
cruciaal is om jonge mensen en volwassenen voor te bereiden op de groene en de 
digitale transitie en om ervoor te zorgen dat werknemers van middelbare leeftijd en 
oudere werknemers de vaardigheden opdoen en behouden die vereist zijn om inzetbaar 
te blijven en hun loopbaan te verlengen; wijst er voorts op dat deze modernisering van 
cruciaal belang is voor het herstel van de COVID-19-pandemie; verwelkomt het 
voorstel van de Commissie voor een aanbeveling van de Raad inzake beroepsonderwijs 
en -opleiding voor duurzaam concurrentievermogen, sociale rechtvaardigheid en 
veerkracht; benadrukt dat programma’s voor beroepsonderwijs en -opleiding doel- en 
toekomstgericht, toegankelijk, doorlatend en onderling verbonden op EU-niveau 
moeten zijn, lerenden centraal moeten stellen, flexibele individuele trajecten mogelijk 
moeten maken, en lerenden en leerkrachten de vaardigheden moeten bijbrengen om 
actieve en democratische burgers te worden en om hun plaats te vinden op de 
arbeidsmarkt en in de samenleving; wijst erop dat de modernisering van programma’s 
voor beroepsonderwijs en -opleiding gepaard moet gaan met het aantrekkelijker maken 
van deze programma’s, zodat meer jongeren voor deze programma’s kiezen; 
onderstreept het belang van beste praktijken in verband met duale onderwijssystemen en 
beroepsonderwijs en -opleiding, die kunnen bijdragen aan structurele veranderingen van 
de arbeidsmarkt en kunnen leiden tot een lagere jeugdwerkloosheid;

6. denkt dat leerlingplaatsen in dit kader een belangrijke rol kunnen spelen, omdat 
jongeren zich door middel van een leerlingplaats kunnen voorbereiden op werk in 
beroepen waar de vraag naar personeel groot is, waarmee wordt bijgedragen aan de 
duurzame integratie van jongeren op de arbeidsmarkt; vraagt de Commissie en de 
lidstaten EU-middelen aan te wenden om beroepsonderwijs en -opleiding te bevorderen 
en werkgevers aan te moedigen betaalde stage- en leerlingprogramma’s voor studenten 
van beroepsopleidingen te creëren en wedstrijden en branchetoernooien voor studenten 
te organiseren; moedigt bedrijven aan voor bij- en omscholing van hun personeel te 
zorgen en meer leerlingplaatsen aan te bieden in overeenstemming met het 
kwaliteitskader voor stages en het Europees kader voor hoogwaardige en doeltreffende 
leerlingplaatsen; verzoekt de Commissie om bestaande Europese instrumenten, zoals 
het kwaliteitskader voor stages en het Europees kader voor hoogwaardige en 
doeltreffende leerlingplaatsen, te herzien en kwaliteitscriteria voor voorstellen in te 
voeren, onder meer om een billijke beloning voor stagiairs en jongeren die een 
leerlingplaats hebben te waarborgen, alsmede toegang tot sociale bescherming, 
duurzame werkgelegenheid en sociale rechten; benadrukt dat deze criteria garant zullen 
staan voor de overgang van stagiairs en leerlingen naar kwalitatief hoogwaardige banen 



en zullen bijdragen aan genderevenwichtige kansen voor mensen in alle sectoren, 
evenals kansen die langdurige zekerheid, sociale bescherming en gelijke en degelijke 
arbeidsomstandigheden bieden die onzekere arbeid niet in de hand werken;

7. herinnert eraan dat beroepsvaardigheden een van de drijvende krachten van de Europese 
economie vormen, en pleit voor een koppeling tussen conventioneel onderwijs en 
beroepsonderwijs en -opleiding, waarbij de ontwikkeling van vaardigheden op dit 
gebied – ofwel als hoofdrichting ofwel als aanvullend deel van de opties die voor zowel 
studenten als volwassenen beschikbaar zijn – de beschikbare kansen voor 
werkzoekenden kunnen vergroten, beroepsmobiliteit zal stimuleren en de veerkracht 
van de arbeidsmarkt in crisissituaties zal verbeteren;

8. raadt de Commissie aan de lidstaten aanbevelingen te verstrekken voor het koppelen 
van beroepsonderwijs- en opleiding aan de vaardighedenagenda, rekening houdend met 
de nationale bevoegdheden en het subsidiariteitsbeginsel, met het streven om vroege 
loopbaanbegeleiding in beroepsonderwijs- en opleiding te verbeteren en het aantal 
mogelijkheden voor Europese jongeren om hun vaardigheden te ontwikkelen zo groot 
mogelijk te maken; is in dit opzicht ingenomen met de inbreng van Cedefop en 
Eurofound met betrekking tot dit onderwerp;

9. onderstreept dat het van het allergrootste belang is onderwijzers en opleiders actief te 
ondersteunen door een doeltreffend beleidspakket aan te nemen om ervoor te zorgen dat 
zij goed voorbereid en opgeleid zijn voor de digitale en groene transformatie van 
scholen en onderwijsinstellingen; is van mening dat onderwijsvakbonden moeten 
worden betrokken bij het bepalen welke vaardigheden en competenties onderwijzers en 
opleiders moeten verwerven in hun basisopleiding en in hun permanente professionele 
ontwikkeling met het oog op de groene en digitale transitie; is van mening dat er veel 
meer moet worden geïnvesteerd in openbaar onderwijs en dat sociale dialoog met de 
vakbonden een cruciale pijler moet zijn bij het waarborgen van behoorlijke lonen en 
pensioenen en eerlijke arbeidsomstandigheden voor beroepsbeoefenaren in de 
onderwijs- en opleidingssector;

10. benadrukt dat het systeem voor vaardighedenanticipatie moet worden verbeterd, met de 
betrokkenheid van de sociale partners, teneinde de zich voortdurend ontwikkelende 
vraag naar vaardigheden beter in kaart te brengen, generieke, sectorale en 
beroepsspecifieke vaardigheden te leveren, en de tekorten aan en de mismatches in 
verband met vaardigheden tot een minimum te beperken; verwelkomt in dit kader de 
acties die de Commissie voorstelt om de vaardighedenintelligentie naar een hoger plan 
te tillen; benadrukt dat de inzet van artificiële intelligentie en analyse van big data voor 
vaardighedenintelligentie bij het bepalen van nieuwe functieprofielen regelmatig en 
systematisch moet worden gemonitord om vooringenomenheid en directe en indirecte 
discriminatie te voorkomen, en dat er voor corrigerende maatregelen moet worden 
gezorgd; onderstreept dat het versterken van loopbaanbegeleiding vanaf een vroege 
leeftijd en van gelijke toegang tot informatie voor en ondersteuning van studenten en 
volwassen lerenden kan helpen bij het kiezen van passende onderwijs- en 
loopbaantrajecten die leiden naar beroepsmogelijkheden die aansluiten bij hun 
interesses, talenten en competenties en zodoende vaardighedenmismatches kan 
reduceren; benadrukt het belang van samenwerking tussen diensten voor 
arbeidsvoorziening en sociale diensten om mensen die onlangs werkloos zijn geworden 
of werkloos dreigen te worden, op te sporen en te ondersteunen; onderstreept het belang 
van levenslange begeleiding in de Europese vaardighedenagenda en de noodzaak om de 



toegang tot hoogwaardige begeleiding te verbeteren;

11. is ingenomen met de aanbeveling aan de lidstaten om hun systemen voor vroegtijdige 
waarschuwing te versterken, om jongeren die zonder opleiding, werk of stage dreigen te 
raken in kaart te kunnen brengen; is ervan overtuigd dat preventieve maatregelen, zoals 
het beoordelen van vaardigheden en loopbaan- en beroepskeuzebegeleiding, die erop 
gericht zijn vroegtijdige schoolverlaters te helpen bij het vinden van een baan of het 
volgen van onderwijs voordat zij werkloos worden, indien op de juiste wijze uitgevoerd, 
en het aanbieden van inclusief en niet-discriminerend regulier onderwijs, op de langere 
termijn kunnen leiden tot een vermindering van het aantal NEET’s;

12. benadrukt dat het van belang is de rol van de sociale partners te versterken door erop toe 
te zien dat het vaardighedenbeleid bevorderlijk is voor de totstandbrenging van 
collectieve overeenkomsten waar het de definitie en regulering van vaardigheden en 
vervolgopleidingen betreft, door de sociale partners te raadplegen over de behoeften aan 
vaardigheden en de actualisering van de curricula van onderwijs- en opleidingsstelsels, 
en door samen met werknemersvertegenwoordigers plannen voor opleidingen op de 
werkplek op te stellen teneinde aan de behoeften van de werknemers te kunnen voldoen;

13. vraagt de Commissie een indicator voor vaardighedenkloven in het sociaal scorebord op 
te nemen, in overeenstemming met de doelen en de uitvoering van de Europese pijler 
van sociale rechten, wat nuttig kan zijn voor beleidsmakers op nationaal niveau om te 
bepalen waar meer inspanningen nodig zijn, en om op EU-niveau beter te coördineren 
door ontwikkelingen en verbeteringen van vaardighedenkloven bij te houden en een 
opwaartse convergentie tussen de lidstaten te stimuleren;

14. is van oordeel dat de wederzijdse erkenning van leerresultaten, diploma’s, opleiding, 
professionele kwalificaties en vaardigheden die in een andere lidstaat zijn verworven, 
moet worden verbeterd en dat dit de vaardighedentekorten en -mismatches zal helpen 
oplossen; is van mening dat dit tevens volwassenen in staat zal stellen volledige 
kwalificaties te behalen, de mobiliteit zal bevorderen, de arbeidsmarkt van de EU meer 
geïntegreerd en veerkrachtiger zal maken, en het concurrentievermogen van Europa zal 
verbeteren; onderstreept het belang van het aanpakken van vaardighedentekorten en -
mismatches door de mobiliteit van lerenden en grensoverschrijdende erkenning van 
kwalificaties te vereenvoudigen door een beter gebruik van instrumenten als het 
Europees kwalificatiekader, het Europass-CV, het Europees systeem voor overdracht 
van leerresultaten voor beroepsonderwijs en -opleiding (Ecvet), het 
vaardighedenpanorama, ESCO of EURES; is ingenomen met de mededeling van de 
Commissie over de totstandbrenging van de Europese onderwijsruimte tegen 2025;

15. benadrukt dat veel burgers waardevolle vaardigheden en ervaring opdoen buiten het 
formele onderwijs- en opleidingsstelsel, bijvoorbeeld in het geval van mantelzorgers die 
personen met een handicap of ouderen verzorgen; is van mening dat deze informele 
vaardigheden moeten worden erkend, aangezien deze mantelzorgers kunnen helpen hun 
kansen op de arbeidsmarkt te vergroten;

16. roept op tot volledige uitvoering van de Richtlijn betreffende de erkenning van 
beroepskwalificaties, aangezien het daarin opgenomen gemeenschappelijk 
opleidingskader ervoor kan zorgen dat meer beroepsbeoefenaren gebruik kunnen maken 
van het stelsel van automatische erkenning en ertoe bijdraagt dit stelsel te verbinden met 
het digitale en pan-Europese EU-vaardighedenpaspoort dat door de Commissie wordt 
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ontwikkeld;

17. verzoekt de Commissie en de lidstaten meer hun best te doen om buitenlandse studenten 
die van een Europese universiteit afstuderen, in de EU te houden; benadrukt dat als pas 
afgestudeerden toegang tot mobiliteitsmogelijkheden binnen de EU en een visum voor 
werkzoekenden krijgen, dit de algehele aantrekkingskracht van de EU kan vergroten;

18. pleit voor het deblokkeren van het huidige voorstel over de blauwe kaart om Europese 
bedrijven de competenties te verschaffen die zij nodig hebben om concurrerend te 
blijven;

19. stelt vast dat de COVID-19-pandemie het belang van zowel elementaire als gevorderde 
digitale vaardigheden en veerkrachtige onderwijsstelsels die in staat zijn te schakelen 
tussen contact-, afstands- en onlineonderwijs en hybride onderwijsmethoden, extra voor 
het voetlicht heeft gebracht; stelt bovendien vast dat de COVID-19-pandemie voor een 
verandering van de vraag naar vaardigheden op de arbeidsmarkt heeft gezorgd en – in 
het verlengde daarvan – voor een grotere kloof wat digitale vaardigheden betreft, en de 
reeds bestaande ongelijkheid en gebreken op onderwijsgebied heeft vergroot; 
onderstreept de noodzaak om elke burger minstens digitale basisvaardigheden bij te 
brengen en om hooggekwalificeerde specialisten op te leiden en geavanceerde digitale 
vaardigheden, innovatief denken en een ondernemingsgeest bij te brengen;

20. betreurt dat er nog altijd genderkloven bestaan voor wat betreft de toegang van vrouwen 
tot de ontwikkeling van vaardigheden en deelname aan de arbeidsmarkt1; benadrukt dat 
de grootste uitdagingen voor vrouwen bestaan uit barrières voor onderwijs en opleiding 
op het gebied van wetenschap, technologie, engineering en wiskunde (STEM), 
sociaalculturele en economische beperkingen, met name in plattelands- en informele 
economieën, en een ernstig verzuim om gelijke kansen voor vrouwen te bevorderen bij 
beroepen waarin mannen vaak overheersen; roept de Commissie daarom op om 
mentorschapsnetwerken te bevorderen waarmee meer vrouwelijke rolmodellen vrouwen 
kunnen aanmoedigen alternatieve keuzes te maken die de vooroordelen over klassieke 
mannen- of vrouwenberoepen doorbreken2; roept op tot het vermijden van stereotypen 
en genderstereotypering door opleiding, omdat deze verbonden zijn met baankansen en 
een vicieuze cirkel creëren, waardoor de scherpe segregatie op de arbeidsmarkt in stand 
wordt gehouden; benadrukt dat voor 90 % van de banen digitale basisvaardigheden 
vereist zijn en dat vrouwen slechts 17 % uitmaken van de mensen die een opleiding in 
informatie- en communicatietechnologie (ICT) volgen of een loopbaan op het gebied 
van ICT nastreven in de EU3 en slechts 36 % van de afgestudeerden van STEM-
opleidingen4, ondanks het feit dat meisjes beter scoren op het gebied van digitale 
geletterdheid dan jongens5;

21. onderstreept het belang van onderwijs en de ontwikkeling van vaardigheden voor het 
aanpakken van gendervooroordelen en het ondersteunen van gendergelijkheid, en pleit 

1 IAO-beleidsnota, augustus 2020, https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---
ed_emp/---ifp_skills/documents/publication/wcms_244380.pdf

2 “ICT for Work: Digital Skills in the Workplace’, Europese Commissie, 2017.
3 https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/EDN-20180425-1
4 https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/9540ffa1-4478-11e9-a8ed-

01aa75ed71a1/language-en
5 2018 International Computer and Information Literacy Study (ICILS).
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voor sterkere inspanningen op nationaal en Europees niveau om deze 
genderongelijkheid te doorbreken en ervoor te zorgen dat vrouwen toegang hebben tot 
kwalitatief hoogwaardige voorzieningen voor een leven lang leren en opleiding, ook na 
perioden van afwezigheid in verband met zorgtaken; wijst op de noodzaak van 
genderbewuste wervings- en selectieprocessen in de particuliere en openbare sector, en 
met name in toekomstgerichte sectoren zoals STEM en de digitale sector, waar vrouwen 
ondervertegenwoordigd zijn; wijst er in dit verband op dat discriminatie op grond van 
gender niet alleen schadelijk is voor het betrokken individu, maar ook voor de 
samenleving als geheel; wijst erop dat maatregelen moeten worden genomen die ervoor 
zorgen dat de gevolgen van de crisis de genderongelijkheid niet verergeren, door het 
onevenredige en langdurige effect op vrouwenrechten, inkomens en sociale 
bescherming te beperken en verdere ongelijkheden en discriminatie in de wereld van 
werk te voorkomen, en daarbij bijzondere aandacht te besteden aan de sterk door gender 
bepaalde arbeidsmarkt, de digitale en de groene transitie en de ongelijke verdeling van 
onbetaalde huishoudelijke en zorgtaken;

22. beklemtoont dat gelijke kansen voor allen van essentieel belang zijn en roept de 
Commissie en de lidstaten op om van het dichten van de kloof op het gebied van 
digitale vaardigheden een prioriteit te maken door ervoor te zorgen dat kwetsbare 
regio’s en hulpbehoevende burgers, maar ook mensen die risico lopen op sociale 
uitsluiting, waaronder personen met een handicap of leden van etnische minderheden, 
toegang hebben tot digitaal onderwijs en digitale opleiding en over de minimaal vereiste 
hardware beschikken, wijdverbreide toegang tot internet wijdverbreid, en digitale 
ondersteuning en andere technologische leermiddelen; onderstreept dat deze categorieën 
moeten worden ondersteund om hun de digitale vaardigheden bij te brengen die zij 
nodig hebben om te slagen en om toenemende ongelijkheden te voorkomen, zodat 
niemand aan zijn lot wordt overgelaten;

23. constateert met grote belangstelling dat de verspreiding van digitale oplossingen zoals 
telewerken kansen biedt en uitdagingen met zich meebrengt waarvoor de ontwikkeling 
van digitale vaardigheden van cruciaal belang is; herinnert aan het belang van een 
Europees wetgevingskader voor de vaststelling van de voorwaarden van telewerken en 
het recht om onbereikbaar te zijn in de hele Unie en voor de waarborging van degelijke 
werk- en arbeidsomstandigheden in de digitale economie die wordt aangestuurd door de 
verwerving van nieuwe vaardigheden;

24. wijst op de talrijke kansen die door digitaal werken worden geboden om de 
arbeidsomstandigheden voor werknemers te verbeteren, ook voor werknemers die de 
pensioenleeftijd naderen, en om de inclusie van mensen met een handicap te verbeteren; 
betreurt dat personen met een handicap nog altijd worden benadeeld op de arbeidsmarkt 
en dat zij te vaak van de arbeidsmarkt zijn uitgesloten doordat zij geen toegang hebben 
tot onderwijs en opleiding; roept de Commissie op in haar aanbevelingen aan de 
lidstaten bijzondere aandacht te besteden aan manieren om voor mensen met een 
handicap de toegang tot digitale scholing of omscholing te verbeteren, en deze af te 
stemmen op de nieuwe behoeften van de opkomende mondiale digitale economie;

25. merkt op dat de Commissie en de lidstaten, gezien de opkomst van telewerken, in hun 
strategieën een centrale rol moeten geven aan vaardigheden die deze nieuwe manier van 
werken ten goede komen; benadrukt dat onderwijs op afstand uitdagingen met zich 
meebrengt voor zowel onderwijzers als lerenden, en dat de vaardigheden die nodig zijn 
om onderwijs op afstand te geven en het opleiden van opleiders en onderwijzers op dit 



moment een dringende prioriteit zijn voor Europa;

26. vraagt de Commissie het opleidingsaanbod uit te breiden voor werknemers die een 
uitkering ontvangen in verband met werktijdverkorting of gedeeltelijke werkloosheid, 
onder andere via het SURE-instrument; verzoekt de lidstaten geschikte opleidingen te 
verstrekken aan de betrokken werknemers;

27. roept werkgevers op hun werkplekpraktijken zodanig aan te passen dat ze voortbouwen 
op de vaardigheden van het personeel en de ontwikkeling van vaardigheden 
ondersteunen, door de focus te leggen op het opleiden van de nieuwe generatie 
leidinggevenden met het oog op de invoering van organisatorische praktijken die het 
gebruik en de ontwikkeling van vaardigheden bevorderen, en op het ondersteunen van 
nationale overheden en sociale partners bij de ontwikkeling van netwerken en 
ondersteunende structuren om organisaties te adviseren over de meest geschikte 
combinatie van werkplekpraktijken voor hun omstandigheden;

28. pleit ervoor de erkenning, validatie en mobiliteit van verworvenheden op het gebied van 
niet-formeel en informeel leren te vereenvoudigen, zoals vaardigheden die worden 
ontwikkeld in digitaal ondersteunde vormen van werk zoals platformwerk;

29. dringt aan op onmiddellijke en robuuste Europese, nationale, regionale en lokale 
maatregelen, evaluatiemechanismen en middelen om aan digitale vaardigheden de 
hoogste prioriteit in het onderwijs- en opleidingsbeleid toe te kennen en tegelijkertijd te 
zorgen voor een hoog niveau van lees- en rekenvaardigheid onder lerenden, digitale 
vaardigheden, IT-instrumenten en internet voor iedereen toegankelijk te maken, de 
digitale vaardigheden van onderwijzers en opleiders te vergroten, en scholen, 
onderwijsinstellingen, aanbieders van beroepsonderwijs en -opleiding, organisaties die 
actief zijn op het gebied van volwassenenonderwijs en universiteiten te voorzien van 
openbare en onafhankelijke onlineleerplatformen en andere technologieën en de digitale 
infrastructuur die nodig zijn voor online leren, leren op afstand en gecombineerd 
afstands- en contactonderwijs; onderstreept in dit verband het belang van een echte 
aanpak voor een leven lang leren; steunt de door de Commissie geplande acties in de 
vaardighedenagenda en het Actieplan voor digitaal onderwijs 2021-2027 en dringt aan 
op grotere samenwerking tussen de Commissie en de lidstaten op dit terrein; 
onderstreept het belang van stimulansen voor de ontwikkeling van digitale leerinhoud 
en kerncurriculamodules overeenkomstig de behoeften van de arbeidsmarkt, waarbij de 
nadruk wordt gelegd op digitale en groene vaardigheden, onder meer via 
onlineopleidingsplatforms;

30. betreurt het feit dat er in Europa nog kinderen zijn die geen enkele toegang hebben tot 
onderwijs en leerlingen en studenten die geen geschikte toegang hebben tot digitaal 
onderwijs doordat zij niet over geschikte digitale apparaten, software of een 
internetverbinding beschikken; wijst eens te meer op de noodzaak om de connectiviteit 
op alle niveaus te verbeteren, met name in plattelands- en afgelegen gebieden waar deze 
vaak ontbreekt en om de toegang tot digitale instrumenten te verbeteren; wijst op de 
nieuwste innovaties op het gebied van onderwijscomputers, -tablets en -software in 
Europa;

31. benadrukt dat de gevolgen van COVID-19 een unieke kans bieden om de digitale en 
technologische revolutie in een leven lang leren te versnellen, waarmee fysieke barrières 
waar mogelijk kunnen worden doorbroken en de reikwijdte en impact ervan aanzienlijk 



kunnen worden vergroot; moedigt de lidstaten en onderwijsaanbieders aan meer 
mogelijkheden voor locatieonafhankelijk leren te bieden, zodat studenten in afgelegen 
en plattelandsgebieden of in het buitenland toegang hebben tot lessen in de hele EU 
zonder locatiebeperkingen;

32. benadrukt dat Europese en nationale maatregelen, waaronder onderwijsprogramma’s en 
gerichte investeringen, moeten worden ontwikkeld en uitgevoerd met het uiteindelijke 
doel om ervoor te zorgen dat de burgers voorbereid zijn op toekomstige banen die 
digitale vaardigheden vereisen, teneinde het volledige potentieel van de digitale transitie 
in de arbeidsmarkt van de EU te benutten en bedrijven in staat te stellen volledig 
gebruik te maken van nieuwe werkmethoden, zoals telewerken;

33. wijst op de noodzaak om meer duidelijkheid te verschaffen over het initiatief “Europese 
universiteiten” en de ambitie daarvan om normen vast te stellen voor hoger onderwijs in 
de EU; roept in herinnering dat succesvolle samenwerking tussen universiteiten altijd 
gebaseerd is geweest op een bottom-upbenadering, academische onafhankelijkheid en 
uitmuntendheid, en dat het Bologna-proces een belangrijk instrument is voor de 
samenwerking tussen universiteiten binnen de EU en daarbuiten;

34. geeft aan dat de groene transitie een belangrijke aanjager van de vraag naar 
arbeidskrachten in alle sectoren is en miljoenen banen kan genereren; geeft aan dat een 
succesvolle transitie naar een groene economie geflankeerd moet worden door 
opleidings-, omscholings- en bijscholingsmaatregelen voor het ontwikkelen van de 
vaardigheden, de kennis en de competenties waar een groene economie behoefte aan 
heeft; verwelkomt in dit verband de acties van de Commissie voor het verwerven van 
vaardigheden voor de groene transitie; dringt erop aan snel actie te ondernemen om 
vaardighedentekorten op dit gebied te vermijden en de EU in staat te stellen wat de 
groene economie betreft een wereldleider te blijven; moedigt de lidstaten en regionale 
en lokale overheden aan duurzame ontwikkeling en competenties en vaardigheden op 
het gebied van milieu op te nemen in opleidings- en onderwijsstelsels;

35. beklemtoont dat mobiliteit van studenten en onderwijzers een van de belangrijkste 
instrumenten is voor de uitwisseling van ideeën en beste praktijken en voor een hogere 
opleidingskwaliteit in de hele Unie; dringt erop aan dat deze mobiliteit toegankelijk en 
inclusief moet zijn; merkt op dat fysieke mobiliteit altijd de voornaamste rol moet 
spelen, maar dat virtueel leren een steeds belangrijkere aanvulling zal worden en in het 
uiterste geval ook ter vervanging kan dienen, zoals is gebleken uit de COVID-19-
maatregelen;

36. merkt op dat creatieve en artistieke vaardigheden van levensbelang zijn voor de 
economie en pleit voor de invoering van een meer horizontale aanpak in de 
vaardighedenagenda, om deze vaardigheden in alle opleidingsprogramma’s op te 
nemen;

37. benadrukt dat voor de tenuitvoerlegging van de vaardighedenagenda passende 
financiering nodig is op Europees, nationaal en lokaal niveau; verwacht dat het 
meerjarig financieel kader 2021-2027 en Next Generation EU aanzienlijke middelen 
voor vaardighedenontwikkeling zullen bevatten; wijst erop dat het in eerste instantie de 
lidstaten en het bedrijfsleven zijn die de verantwoordelijkheid hebben voor bij- en 
omscholing, en roept de lidstaten derhalve op meer te investeren in 
vaardighedenontwikkeling en in onderwijsbudgetten, aangezien robuuste investeringen 



in menselijk kapitaal de sleutel zijn tot duurzaam concurrentievermogen, sociale 
rechtvaardigheid en veerkracht;

38. onderstreept de belangrijke rol van programma’s en instrumenten zoals Erasmus+, 
Horizon Europa, het Europees Solidariteitskorps, Creatief Europa, het programma 
Digitaal Europa, de jongerengarantie en de kindergarantie om jongeren en volwassenen 
de nieuwe competenties en hoogwaardige vaardigheden bij te brengen die nodig zijn in 
de digitale en groene economie en de wereld van werk, en om de kansen in verband met 
leermobiliteit te bevorderen; verzoekt de Commissie en de lidstaten de mogelijkheden 
van deze programma’s voortdurend te verkennen om de koppeling tussen permanente 
scholing en de behoeften van de arbeidsmarkt te stimuleren;

39. benadrukt de potentiële kansen die het Erasmus+-programma biedt, met name in het 
volwassenenonderwijs, en de noodzaak om de begroting van het programma voor 2021-
2027 uit te breiden;

40. verzoekt de lidstaten in hun plannen voor herstel en veerkracht voorrang te geven aan 
bij- en omscholing; verzoekt de lidstaten ervoor te zorgen dat het Fonds voor een 
rechtvaardige transitie en ESF+ over voldoende middelen beschikken en geïntegreerde 
plannen op lokaal niveau ondersteunen om bij te dragen aan bij- en omscholing voor 
met name de meest kwetsbare groepen – zoals mensen die werkloos dreigen te raken – 
teneinde ervoor te zorgen dat alle personen in kwetsbare sectoren zich kunnen 
herkwalificeren en nieuwe vaardigheden kunnen ontwikkelen om actief te blijven op de 
arbeidsmarkt en te profiteren van de groene en de digitale transitie; wijst op het 
potentieel van individuele leerrekeningen, een financieringsmechanisme dat essentieel 
is voor de tenuitvoerlegging van de vaardighedenagenda, als een stap naar universele 
rechten op een leven lang leren;

41. onderstreept dat beroepskeuze- en loopbaanbegeleiding van cruciaal belang zijn om 
gemotiveerde en slimme loopbaankeuzen te ondersteunen en voortijdig schoolverlaten 
te voorkomen, en dat ondersteuning tijdens studies en opleidingen ook van essentieel 
belang is voor een succesvol leertraject en de ontwikkeling van vaardigheden; moedigt 
de Commissie en de lidstaten aan ervoor te zorgen dat dergelijke begeleiding 
beschikbaar is voor jongeren, waarbij ook ondernemersvaardigheden worden 
bijgebracht;

42. onderstreept het belang van investeringen in formele en informele opleidingen en in een 
leven lang leren, teneinde werknemers goede opleidingsmogelijkheden te kunnen 
bieden alsook de kans op een eerlijke transitie, en van het bevorderen van onderwijs en 
opleiding tijdens werktijd;

43. merkt op dat de belangrijkste financieringsbron voor onderwijs in de EU het Europees 
Sociaal Fonds Plus is, en wijst erop dat het van groot belang is te garanderen dat deze 
middelen beschikbaar blijven voor dit doel, met name in crisistijd;

44. pleit voor het vaststellen van beleid voor betaald educatief verlof in overeenstemming 
met het Verdrag betreffende betaald scholings- en vormingsverlof van de IAO dat 
werknemers de mogelijkheid biedt in hun werktijd opleidingsprogramma’s te volgen 
zonder persoonlijke kosten, om een leven lang leren te bevorderen;

45. geeft in het bijzonder aan dat de onderwijs-, bewustmakings-, begeleidings- en 



motivatiestrategieën en de stelsels voor een leven lang leren van hoge kwaliteit, 
inclusief, flexibel en voor iedereen toegankelijk moeten zijn, ter bevordering van 
concurrentievermogen op de arbeidsmarkt, sociale inclusie en gelijke kansen; verzoekt 
de Commissie en in het bijzonder de lidstaten te zorgen voor gelijke toegang tot 
kwaliteitsonderwijs en voor laagdrempelige toegang tot kwalitatief hoogwaardige 
programma’s voor vaardighedenontwikkeling voor volwassen lerenden, met inbegrip 
van laagopgeleide of laaggeschoolde volwassenen, evenals groepen in een 
achterstandspositie en kwetsbare burgers, zoals mensen met een handicap, ouderen, 
daklozen, NEET’s en mensen met een migratieachtergrond; onderstreept de noodzaak 
om bewustzijn te scheppen over het belang van de levenslange ontwikkeling van 
vaardigheden om persoonlijke, economische en sociale voordelen te behalen; pleit 
ervoor belanghebbenden uit het onderwijs te betrekken, onder meer sociale diensten, het 
maatschappelijk middenveld en aanbieders van niet-formeel onderwijs, om de mensen 
te bereiken die het verst verwijderd zijn van de arbeidsmarkt; onderstreept de noodzaak 
van innovatieve en lokale oplossingen om kritisch na te denken over hoe de 
vaardighedenkloof en -mismatches kunnen worden aangepakt;

46. benadrukt dat de kansen van lerenden kunnen worden vergroot met behulp van 
praktijkervaring, en onderstreept in dit verband het belang van een grotere invloed van 
werkgevers op het model van het beroepsonderwijsstelsel; beklemtoont dat werkgevers 
een belangrijke rol moeten spelen door kansen voor onderwijzers en opleiders en stages 
in bedrijven te bieden en zodoende bij te dragen aan de toename van de 
vakbekwaamheid van onderwijzers en opleiders; pleit voor nauwe samenwerking tussen 
het bedrijfsleven en het onderwijs op alle niveaus door stage- en leerlingprogramma’s in 
bedrijven te bieden voor lerenden in beroepsonderwijs en -opleiding en studenten;

47. benadrukt het belang om mensen in plattelands- en afgelegen gebieden te bereiken en 
bij- en omscholingskansen toegankelijker te maken voor en beter af te stemmen op 
mensen die werkzaam zijn in de landbouw, visserij, bosbouw en andere banen in deze 
gebieden, om hen te voorzien van de groene, digitale en alle noodzakelijke 
vaardigheden om huidige en toekomstige kansen van de groene en blauwe economie 
beter te kunnen aangrijpen, en om hen in staat te stellen een belangrijke bijdrage te 
leveren aan de instandhouding van het milieu;

48. wijst erop dat buitenschoolse programma’s en niet-formeel en informeel leren, 
waaronder ook vrijwillige activiteiten, belangrijk zijn om aanpasbare leerkansen en 
nieuwe vaardigheden en kennis te verstrekken aan de meeste mensen voor wie formeel 
onderwijs buiten bereik is;

49. benadrukt dat het beroep van onderwijzer aantrekkelijker moet worden gemaakt en de 
hoge sociale status van het beroep van onderwijzer in stand te houden als een 
strategische richting voor maatregelen in afzonderlijke EU-landen; beklemtoont dat het 
aantrekken van de beste kandidaten voor het beroep van onderwijzer, samen met de 
verbetering van kwalificaties en de bijscholing van oudere onderwijzers door de 
Commissie en de lidstaten als prioriteiten moeten worden gezien;

50. benadrukt dat het in eerste instantie de lidstaten zijn die de bevoegdheid hebben voor 
bij- en omscholing; is van mening dat het voor de totstandbrenging van de digitale en de 
klimaattransitie bijzonder kansrijk en gunstig kan zijn om een pan-Europees centraal 
loket voor vaardigheden op het gebied van geavanceerde technologie op te zetten dat 
zorgt voor de coördinatie van beste praktijken en bij- en omscholing op het gebied van 



geavanceerde technologie onder leiding van het bedrijfsleven, en dat zich baseert op 
gegevens om te bepalen aan welke vaardigheden er behoefte is in de EU;

51. onderstreept het belang van transversale, interpersoonlijke en interculturele 
vaardigheden, naast digitale en technische vaardigheden, voor het waarborgen van 
afgeronde opleidingen voor afzonderlijke personen, voor het aanpakken van huidige en 
toekomstige wereldwijde uitdagingen en voor het ondersteunen van de digitale en de 
groene transitie, om deze inclusiever en eerlijker te maken;

52. neemt kennis van de door de Commissie geplande acties ter bevordering van Skills for 
Life, in het bijzonder het opwaarderen van de Europese agenda voor 
volwassenenonderwijs; moedigt de Commissie aan deze aanpak te verdiepen door 
levensvaardigheden in alle takken van het onderwijs- en opleidingsstelsel te integreren; 
onderstreept dat levensvaardigheden ook buiten de context van de vraag op de 
arbeidsmarkt moeten worden gezien; benadrukt dat alle burgers toegang moeten hebben 
tot vaardigheden voor persoonlijke ontwikkeling om op succesvolle wijze deel te nemen 
aan de snel veranderende maatschappijen van nu; wijst erop dat dit met name van 
belang is om de veerkracht van burgers in crisistijd te ondersteunen, terwijl ook 
aandacht moet worden besteed aan welzijn; verzoekt de Commissie en de lidstaten 
speciale aandacht te besteden aan het ontwikkelen van “soft skills”, zoals analytische 
vaardigheden, emotionele intelligentie, leiderschap, ondernemerschaps- en financiële 
vaardigheden, mondigheid, teamwork, communicatie, samenwerking, 
verantwoordelijkheid, aanpassingsvermogen, creativiteit, innovatie, kritisch 
denkvermogen en taalvaardigheid, die nog belangrijker zullen worden voor actief 
burgerschap en in de wereld van werk na COVID-19;

53. wijst op het belang van het waarborgen van een leven lang leren in een ouder wordende 
samenleving door verankering van een cultuur van een leven lang leren van jongs af aan 
tot op oudere leeftijd; wijst erop dat de bestrijding van werkloosheid onder ouderen in 
de EU belangrijk blijft; verzoekt de Commissie en de lidstaten meer aandacht te 
besteden aan oudere werkenden en ervoor te zorgen dat zij aan toegesneden 
bijscholings- en omscholingsprogramma’s kunnen deelnemen, zodat ze zich kunnen 
aanpassen aan de veranderende vraag naar vaardigheden en zodoende langer op de 
arbeidsmarkt actief kunnen blijven en een goede levensstandaard en een toereikend 
niveau van onafhankelijkheid kunnen genieten; benadrukt dat bijzondere aandacht moet 
uitgaan naar de verbetering van digitale vaardigheden en technologieën, die ook voor 
volwassenen- en ouderenonderwijs nieuwe methoden en kansen kunnen bieden, en naar 
de garantie van internettoegang en de verbetering van digitale infrastructuur, met name 
in plattelands- en afgelegen gebieden; wijst in dit verband op de rol van 
gemeenschapscentra, bibliotheken en gepersonaliseerde oplossingen voor 
afstandsonderwijs om een leven lang leren beter toegankelijk te maken voor ouderen; 
onderstreept dat oudere generaties ook een waardevolle bijdrage leveren door middel 
van hun ervaring, en dat zij moeten worden aangemoedigd die ervaring te delen om de 
vaardigheden van jongere generaties werkenden te verbeteren;

54. onderstreept de noodzaak om ervoor te zorgen dat meer kinderen tot drie jaar oud 
deelnemen aan voor- en vroegschoolse educatie en opvang en om een sterkere nadruk te 
leggen op ontwikkeling vanaf de eerste levensjaren, onderzoeksvaardigheden en een 
creatieve manier om de wereld te leren kennen; wijst erop dat een vroeg begin van 
voorschoolse educatie een aanzienlijk positief effect heeft op de leerresultaten in de 
latere onderwijsstadia, en dat de onbalans in de deelname aan voor- en vroegschoolse 



educatie en opvang kan bijdragen aan de verschillen in de kansen en 
onderwijsactiviteiten die voor kinderen beschikbaar zijn vanaf de eerste 
ontwikkelingsstadia;

55. geeft in het bijzonder aan dat de door de Commissie aangekondigde acties op korte 
termijn ten uitvoer moeten worden gelegd, teneinde aan de vraag naar vaardigheden 
vanuit de arbeidsmarkt te kunnen voldoen en een bijdrage te leveren aan een snel herstel 
van de COVID-19-crisis; vraagt de Commissie een duidelijk tijdschema voor de 
beoogde acties te verstrekken;

56. onderstreept de noodzaak van oplossingen die erop gericht zijn dat bedrijven en 
werkgevers in de private sector opleidingen op het werk en educatief verlof 
aanmoedigen en ondersteunen, onder andere door eventuele opleidingsvouchers of de 
automatische erkenning van op het werk verworven vaardigheden; herinnert aan het 
strategisch belang van initiatieven als EuroSkills en WorldSkills, die modelvoorbeelden 
zijn van partnerschappen tussen het bedrijfsleven, de overheid en regionale en 
onderwijsautoriteiten; pleit voor steun voor de verdere ontwikkeling van het initiatief 
EuroSkills door financiering van gezamenlijke projecten, uitwisseling van ervaringen, 
ontwikkeling van het potentieel van instellingen die opleidingen aanbieden die aan de 
behoeften van EuroSkills beantwoorden, en het opzetten van EuroSkills-masterclasses, 
industriële campussen voor getalenteerde jongeren, en een opleidingsstelsel voor 
opleiders en industriële experts;

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


