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Het Europees Parlement,

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

– gezien artikel 5, lid 3, van het Verdrag betreffende de Europese Unie en Protocol nr. 2 
bij de Verdragen betreffende de toepassing van de beginselen van subsidiariteit en 
evenredigheid,

– gezien artikel 14 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie,

– gezien de interinstitutionele afkondiging van de Europese pijler van sociale rechten1,

– gezien de mededeling van de Commissie van 1 juli 2020, getiteld “Europese 
vaardighedenagenda voor duurzaam concurrentievermogen, sociale rechtvaardigheid en 
veerkracht” (COM(2020)0274),

– gezien de mededeling van de Commissie van 11 december 2019 over de Europese 
Green Deal (COM(2019)0640),

– gezien de mededeling van de Commissie van 17 januari 2018 over het actieplan voor 
digitaal onderwijs (COM(2018)0022),

– gezien het eindverslag van de Commissie van december 2020 getiteld “A European 
approach to micro-credentials – output of the micro-credentials higher education 
consultation group”,

– gezien zijn resolutie van 11 november 2021 over de Europese onderwijsruimte: een 
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gedeelde holistische benadering1,

– gezien de vragen aan de Commissie en de Raad over de Europese onderwijsruimte tot 
stand brengen tegen 2025 – microcredentials, individuele leerrekeningen, en leren voor 
een duurzaam milieu (O-000011/2022 – B9-0013/2022 en O-000012/2022 – 
B9-0014/2022),

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

– gezien de ontwerpresolutie van de Commissie cultuur en onderwijs,

A. overwegende dat de toegang tot kwalitatief hoogwaardig en inclusief onderwijs en een 
leven lang leren volgens de Europese pijler van sociale rechten een fundamenteel 
mensenrecht voor iedereen is en essentieel is voor het verwerven en op peil houden van 
vaardigheden, een volwaardige en actieve participatie in de samenleving en een 
effectieve toegang tot een arbeidsmarkt in ontwikkeling;

B. overwegende dat de Commissie voornemens is uiterlijk in 2025 de Europese 
onderwijsruimte tot stand te brengen;

C. overwegende dat veranderingen op de arbeidsmarkt ertoe hebben geleid dat 
vaardigheden snel verouderd raken en dat de vraag naar flexibele leermogelijkheden 
toeneemt; overwegende dat motivatie, tijd en financiering belangrijke factoren zijn bij 
bij- en omscholing; 

1. is ingenomen met de voorstellen van de Commissie om in het kader van de Europese 
onderwijsruimte uiterlijk in 2025 een Europese aanpak van microcredentials, 
individuele leerrekeningen en leren voor een duurzaam milieu te ontwikkelen, die zou 
helpen om leertrajecten flexibeler te maken, de leermogelijkheden te verruimen, de 
wederzijdse erkenning te verdiepen, verbanden te leggen met de digitale en groene 
transitie, en zowel instellingen voor hoger onderwijs als instellingen voor 
beroepsonderwijs en -opleiding een grotere rol te laten spelen bij een leven lang leren;

2. benadrukt dat microkredieten en individuele leerrekeningen belangrijk kunnen zijn voor 
mensen die zich willen bij- en omscholen en officieel erkende kwalificaties willen 
verwerven om gelijke tred te houden met de snelle veranderingen in de samenleving en 
een steeds meer gedigitaliseerde arbeidsmarkt en om een ander traject te kiezen met het 
oog op persoonlijke ontwikkeling of opwaartse sociale mobiliteit;

3. verzoekt de Raad ten behoeve van de Europese onderwijsruimte een 
gemeenschappelijke definitie van microcredentials en gemeenschappelijke normen vast 
te stellen, die de basis zouden vormen voor kwaliteitsborging, erkenning, transparantie 
en overdraagbaarheid;

4. verzoekt de Commissie een robuust instrument te ontwikkelen dat de lidstaten motiveert 
om microcredentials in te voeren, die vrijwillig moeten blijven; merkt op dat dit 
momenteel ontbreekt in het voorstel voor een aanbeveling van de Raad en benadrukt in 
dit verband dat het succesvolle proefproject van het “initiatief Europese universiteiten” 
als model kan dienen;
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5. benadrukt hoe belangrijk het is gebruikersvriendelijke en regelmatig geactualiseerde 
nationale registers te beschikking te stellen, die zichtbaar en gemakkelijk toegankelijk 
moeten zijn via een EU-portaal, teneinde de kwaliteit van microcredentials te 
waarborgen en microcredentials in digitale vorm beschikbaar te stellen om bij- en 
omscholing en het verwerven van nieuwe competenties te ondersteunen, om de 
transparantie te vergroten en om grensoverschrijdende en internationale mobiliteit, 
uitwisselingen en samenwerking te verbeteren;

6. benadrukt dat Europese microcredentials met name nodig zijn voor de sector- en 
grensoverschrijdende erkenning van kortere leerperioden, die van fundamenteel belang 
is om meer mobiliteit in heel Europa aan te moedigen; verzoekt de Commissie het 
gebruik van microcredentials bij de erkenning van vaardigheden en competenties die 
zijn verworven via Europese leermobiliteit en maatschappelijk engagement in het kader 
van de programma’s “Erasmus+” en “Europees Solidariteitskorps” te beoordelen en 
hierover verslag uit te brengen;

7. onderstreept de ondersteunende rol die microcredentials moeten spelen bij het 
verbinden van informeel en niet-formeel leren met formeel onderwijs; dringt erop aan 
dat er een gemeenschappelijk kader wordt ontwikkeld en ten uitvoer wordt gelegd om 
de vaardigheden, competenties en methoden die via informeel en niet-formeel leren zijn 
verworven, te erkennen;

8. dringt er bij de Commissie op aan een gemeenschappelijke aanpak voor psychosociale 
en zachte vaardigheden voor te stellen overeenkomstig de definities van de 
Wereldgezondheidsorganisatie en de Unesco; benadrukt dat deze aanpak inspiratie moet 
putten uit de huidige initiatieven en projecten die in het kader van EU-programma’s 
worden gefinancierd en uit het beleidsverslag van het Gemeenschappelijk Centrum voor 
Onderzoek van de Commissie over levenslange competenties1, en moet worden 
uitgewerkt in overleg met de lidstaten, onderwijsinstellingen, leerkrachten en actoren op 
de arbeidsmarkt, onder meer om de praktische aspecten van de uitvoering aan te 
pakken;

9. wijst erop dat de automatische wederzijdse erkenning van microcredentials binnen de 
Europese onderwijsruimte een stap zou kunnen zijn in de richting van het 
vergemakkelijken van de automatische erkenning van kwalificaties in het algemeen; is 
van mening dat de invoering van een coherent Europees systeem van microcredentials 
waarbij de relevante belanghebbenden worden betrokken, een stap voorwaarts zou zijn 
om Europa’s macht op onderwijsgebied en zijn concurrentievermogen op wereldvlak te 
versterken;

10. herinnert overheidsinstanties aan hun essentiële rol bij het zorgen voor evenwicht in de 
vaardighedenopleidingen die aan volwassenen worden aangeboden, en wijst er met 
name op dat basis-, transversale, psychosociale en zachte vaardigheden even belangrijk 
zijn voor de groene en de digitale transitie als technische vaardigheden;

11. verzoekt instellingen voor tertiair onderwijs microcredentials te ontwikkelen om 
lerenden tijdens hun studie sociaal geëngageerde, kwalitatief hoogwaardige en 
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inclusieve ervaringen te bieden, waaronder vrijwilligerswerk, mentorschap en 
jeugdwerk;

12. benadrukt dat het belangrijk is middelen uit te trekken voor begeleidings- en 
adviesdiensten om volwassenen en jongeren te helpen bij het identificeren en 
certificeren van de vaardigheden en competenties die zij reeds via informeel leren 
hebben verworven, en om hen te leiden naar mogelijkheden om hun vaardigheden 
verder te ontwikkelen, zodat microcredentials instrumenten voor inclusie worden in 
plaats van bestaande ongelijkheden bij de toegang tot bij- en omscholing te bestendigen 
of te verankeren; dringt erop aan microcredentials op bachelorniveau te gebruiken om 
ervoor te zorgen dat de voornaamste begunstigden geen lerenden zijn uit groepen die 
reeds voordelen genieten qua onderwijs en beroepsstatus;

13. is ingenomen met het feit dat individuele leerrekeningen alsook microcredentials 
ontworpen zijn om een leven lang leren inclusiever, toegankelijker en betaalbaarder te 
maken; herinnert eraan dat deze initiatieven bedoeld zijn voor iedereen, ongeacht 
leeftijd, geslacht, arbeidsstatus, inkomen of opleidingsniveau; benadrukt dat bij 
jongeren een mentaliteit van een leven lang leren moet worden bevorderd;

14. benadrukt dat de keuzemogelijkheden die via individuele leerrekeningen beschikbaar 
zijn, niet te beperkt mogen blijven tot de behoeften van de arbeidsmarkt, maar moeten 
dienen om burgers te empoweren door hen in staat te stellen individuele keuzes te 
maken en kansen te creëren om zelfstandige of ondernemer te worden;

15. moedigt de lidstaten aan om in individuele leerrekeningen prioriteit te geven aan 
opleidingsrechten voor laaggeschoolde volwassenen, personen met een handicap, 
kansarme lerenden, personen uit kwetsbare of gemarginaliseerde groepen, vluchtelingen 
en mensen die in afgelegen gebieden of plattelandsgebieden wonen, en duidelijke 
criteria vast te stellen voor de toewijzing ervan;

16. waarschuwt dat de invoering van microcredentials en individuele leerrekeningen geen 
onbedoelde belemmeringen mag opwerpen voor volwassen lerenden die de kosten van 
langer lopende en/of formele onderwijsprogramma’s moeten dekken;

17. is van mening dat leren voor een duurzaam milieu in de hele EU moet worden 
geïntegreerd in de onderwijsprogramma’s met het oog op een leven lang leren, onder 
meer via Europese en mondiale burgerschapsvorming, om lerenden in staat te stellen 
actieve voorvechters van inclusievere en duurzamere samenlevingen te worden;

18. wijst op de vele potentiële voordelen van alle drie de initiatieven, aangezien een grotere 
deelname aan programma’s voor volwasseneneducatie gepaard gaat met een betere 
milieugeletterdheid, meer burgerparticipatie, een betere relatie met het milieu, een 
gevoel van welzijn en tevredenheid met het leven;

19. benadrukt dat het belangrijk is de culturele en creatieve sector te betrekken bij het 
bevorderen van een mentaliteit die gericht is op duurzame ontwikkeling bij het nieuw 
leven inblazen van de economische realiteit, naar het voorbeeld van bepaalde Culturele 
Hoofdsteden van Europa en de nieuwe mogelijkheden die het Nieuw Europees Bauhaus 
biedt;

20. dringt erop aan dat deze initiatieven, met inbegrip van hun Europese dimensie en 



toegevoegde waarde, op nationaal, regionaal en lokaal niveau uitstekende zichtbaarheid 
krijgen zodat de Europeanen duidelijk kunnen zien wat de mogelijke voordelen zijn en 
zich bewust worden van de verdiensten van een Europese onderwijsruimte;

21. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Commissie en aan de 
Raad, alsmede aan de regeringen en de parlementen van de lidstaten.


