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BEKNOPTE MOTIVERING

De Commissie stelt een Europees referentiekader voor kerncompetenties voor en maakt duidelijk
hoe de toegang tot deze competenties met behulp van een levenslang leerproces voor alle burgers 
van de EU kan worden gewaarborgd - vooral met het oog op het verkrijgen en het actualiseren 
van fundamentele competenties.

De rapporteur voor advies is verheugd over dit initiatief. Met het oog op de steeds verder 
voortschrijdende globalisering van de markten en de nadruk die tegenwoordig wordt gelegd op 
een op kennis gebaseerde economie en samenleving is de nagestreefde versterking van 
kerncompetenties van bijzonder belang. De internationale concurrentiepositie van de Europese 
werknemers en werkneemsters moet versterkt en gegarandeerd worden.

In dit verband moeten de volgende doelen worden bereikt:

* Kerncompetenties moeten worden vastgesteld en omschreven.

* De werkzaamheden van de lidstaten moeten worden ondersteund opdat jongeren en 
volwassenen over voldoende kerncompetenties beschikken en deze kunnen uitbreiden.

* Het Europese referentiekader moet ter beschikking worden gesteld van beleidsmakers, 
onderwijsaanbieders, werkgevers en aan degenen die leren. Daarmee moet de basis worden 
gelegd voor verdere acties op Gemeenschapsniveau.

De splitsing en omschrijving die de Commissie geeft van de kerncompetenties, wordt door de 
rapporteur voor advies ondersteund. Het Europese referentiekader dient de volgende acht 
kerncompetenties te omvatten: 1. Communicatie in de moedertaal; 2. Communicatie in vreemde 
talen; 3. Wiskundige competentie en basiscompetenties op het gebied van exacte wetenschappen 
en technologie; 4. Digitale competentie; 5. Leercompetentie; 6. Interpersoonlijke, interculturele, 
sociale en civieke competentie; 7. Ondernemerschap; en 8. Cultureel bewustzijn.

De rapporteur wil hierbij echter de kritische kanttekening maken dat:

* met benadeelde mensen nauwelijks rekening wordt gehouden. Zij zijn wegens het ontbreken 
van basisvaardigheden en kerncompetenties vaak niet in staat zich geheel zelfstandig nieuwe 
kennis eigen te maken. Voor deze groepen moeten de lidstaten aanbiedingen op maat maken 
waarmee niet alleen algemene leemten in de kennis worden opgevuld maar waarmee ook 
doelgericht kerncompetenties worden aangekweekt. Voor het succes in het beroep van 
benadeelde mensen is het verwerven van kerncompetenties van het allergrootste belang;

* vooral jonge migranten sterker gestimuleerd moeten worden. Hun frustratie, die zich ook in 
geweld kan uiten, heeft naast enkele andere een belangrijke reden: de jongeren kunnen op 
grond van het ontbreken van basisvaardigheden en kerncompetenties niet met vrucht aan de 
school- en beroepsopleiding deelnemen. Resultaat daarvan zijn vaak een gebrek aan 
zelfbewustzijn, werkloosheid en uitzichtloosheid.

* de ouders, degenen die verantwoordelijk zijn voor de opleiding en het publiek geen 
instrumenten in de hand krijgen om opleidingsinstanties die succes hebben te identificeren. 
Voor het classificeren van onderwijsinstellingen (vooral scholen) bestaat in de lidstaten een 
groeiende belangstelling. Regionale classificeringen die speciaal betrekking hebben op het 
verschaffen van kerncompetenties zouden een duurzame bijdrage aan de verbetering van het 
opleidingsniveau in de lidstaten en in de EU kunnen leveren;
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* met de inzet van onderwijsinstellingen van de overheid en op particuliere grondslag 
nauwelijks successen te behalen zijn wanneer de doelgroep niet van de eigen 
verantwoordelijkheid is doordrongen;

* de aanbeveling er tot dusver in voorziet dat om de vier jaar verslag wordt uitgebracht. Dit lijkt 
de rapporteur voor advies te lang om op de uitdagingen en eisen van een zich snel 
veranderende opleidings- en beroepswereld snel en adequaat te reageren. 

AMENDEMENTEN

De Commissie werkgelegenheid en sociale zaken verzoekt de ten principale bevoegde 
Commissie cultuur en onderwijs onderstaande amendementen in haar verslag op te nemen:

Door de Commissie voorgestelde tekst1 Amendementen van het Parlement

Amendement 1
Overweging 13

(13) Het doel van deze aanbeveling is bij te 
dragen tot de ontwikkeling van onderwijs 
van een hoog gehalte door de activiteiten 
van de lidstaten te versterken en aan te 
vullen en ervoor te zorgen dat hun initiële 
onderwijs- en opleidingsstelsels alle 
jongeren de mogelijkheid bieden om hun 
kerncompetenties op een zodanig peil te 
brengen dat zij toegerust zijn voor verder 
leren en voor het leven als volwassene, en 
dat volwassenen in staat zijn hun 
kerncompetenties dankzij een coherent en 
uitgebreid onderwijsaanbod voor levenslang 
leren verder te ontwikkelen en actueel te 
houden. Zij biedt een gemeenschappelijk 
Europees referentiekader inzake 
kerncompetenties ten behoeve van 
beleidsmakers, onderwijs- en 
opleidingsaanbieders, werkgevers en de 
lerenden zelf om nationale hervormingen en 
de uitwisseling van informatie tussen de 
lidstaten en de Commissie in het kader van 
het werkprogramma ‘Onderwijs en opleiding 
2010’ te vergemakkelijken, met het doel de 
overeengekomen Europese referentieniveaus 
te halen. Voorts ondersteunt de aanbeveling 
ander gerelateerd beleid zoals het 
werkgelegenheids- en sociaal beleid en 
andere beleidsvormen voor de jeugd.

(13) Het doel van deze aanbeveling is bij te 
dragen tot de ontwikkeling van op de 
toekomst gericht onderwijs van een hoog 
gehalte door de activiteiten van de lidstaten 
te versterken en aan te vullen en ervoor te 
zorgen dat hun initiële onderwijs- en 
opleidingsstelsels alle jongeren de 
mogelijkheid bieden om hun 
kerncompetenties op een zodanig peil te 
brengen dat zij toegerust zijn voor verder 
leren en voor het leven als volwassene, en 
dat volwassenen in staat zijn hun 
kerncompetenties dankzij een coherent en 
uitgebreid onderwijsaanbod voor levenslang 
leren verder te ontwikkelen en actueel te 
houden. Zij biedt een gemeenschappelijk 
Europees referentiekader inzake 
kerncompetenties ten behoeve van 
beleidsmakers, onderwijs- en 
opleidingsaanbieders, werkgevers en de 
lerenden zelf om nationale hervormingen en 
de uitwisseling van informatie tussen de 
lidstaten en de Commissie in het kader van 
het werkprogramma ‘Onderwijs en opleiding 
2010’ te vergemakkelijken, met het doel de 
overeengekomen Europese referentieniveaus 
te halen. Voorts ondersteunt de aanbeveling 
ander gerelateerd beleid zoals het 
werkgelegenheids- en sociaal beleid en 
andere beleidsvormen voor de jeugd.

  
1 PB C .../Nog niet in het PB gepubliceerd.
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Amendement 2
Aanbeveling 1

1. Ervoor te zorgen dat het initieel onderwijs 
en de initiële opleiding alle jongeren de 
mogelijkheid bieden om hun
kerncompetenties zodanig te ontwikkelen 
dat zij toegerust zijn voor het leven als 
volwassene en dat die de basis vormen voor 
verder leren en het werkzame leven;

1. Ervoor te zorgen dat het initieel onderwijs 
en de initiële opleiding alle jongeren, ook 
migranten, de mogelijkheid bieden om 
passende kerncompetenties te ontwikkelen
die zij nodig hebben voor het leven als 
volwassene en voor het beroepsleven en dat 
die een adequate basis vormen voor verder 
leren;

Amendement 3
Aanbeveling 2

2. Ervoor te zorgen dat er passende 
voorzieningen worden getroffen voor 
jongeren die als gevolg van een 
onderwijsachterstand door persoonlijke, 
sociaal-culturele of economische 
omstandigheden speciale ondersteuning 
behoeven om hun onderwijsmogelijkheden 
te realiseren;

2. Ervoor te zorgen dat er passende 
voorzieningen worden getroffen voor 
jongeren die als gevolg van een 
onderwijsachterstand door persoonlijke, 
sociaal-culturele of economische 
omstandigheden speciale ondersteuning 
behoeven om hun onderwijsmogelijkheden 
te realiseren. Dit geldt met name voor 
diegenen onder de jonge vrouwelijke of 
mannelijke migranten die niet beschikken 
over de fundamentele vaardigheden en 
kerncompetenties voor een succesvolle 
deelname aan een opleiding of aan verdere 
scholing en wier frustratie een uitweg in 
geweld vindt;

Amendement 4
Aanbeveling 4

4. Ervoor te zorgen dat er passende 
voorzieningen voor volwasseneneducatie en 
-scholing aanwezig zijn, waaronder leraren 
en opleiders, maatregelen om de toegang te 
waarborgen, en ondersteuning voor lerenden 
die rekening houdt met de uiteenlopende 
behoeften van volwassenen;

4. Ervoor te zorgen dat er passende 
voorzieningen voor volwasseneneducatie en 
-scholing aanwezig zijn, waaronder leraren 
en opleiders, maatregelen om de toegang te 
waarborgen, en ondersteuning voor lerenden 
die rekening houdt met de uiteenlopende 
behoeften en competenties van 
volwassenen;
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Amendement 5
Aanbeveling 4 bis (nieuw)

4 bis. Ervoor te zorgen dat bij alle 
maatregelen en in het leven te roepen 
mogelijkheden op het gebied van onderwijs 
en opleiding in het bijzonder rekening 
wordt gehouden met de behoeften van 
benadeelde mensen, zoals gehandicapten, 
langdurig werklozen, ouderen, vrouwen, 
mensen die hun schoolopleiding niet 
hebben afgemaakt en mensen met beperkte 
basisvaardigheden;

Amendement 6
Aanbeveling 4 ter (nieuw)

4 ter. Ervoor te zorgen dat naast de 
maatregelen ten behoeve van 
overheidsonderwijs, vrij onderwijs en 
bedrijfsonderwijs bij de desbetreffende 
burgers het bewustzijn groeit zelf 
verantwoordelijk te zijn voor het verkrijgen, 
behouden en vergroten van de eigen 
competenties;

Amendement 7
Aanbeveling 5

5. Te zorgen voor coherentie van de 
volwasseneneducatie en -scholing voor 
individuele burgers door nauwe vervlechting 
met het werkgelegenheids- en sociaal beleid 
en andere beleidsvormen die jongeren 
betreffen, en samenwerking met de sociale 
partners en andere belanghebbenden;

5. Te zorgen voor coherentie van de 
volwasseneneducatie en 
beroepsopleidingsmaatregelen voor 
individuele burgers door nauwe vervlechting 
met het werkgelegenheids- en sociaal beleid, 
en samenwerking met de sociale partners en 
andere belanghebbenden;

Amendement 8
Aanbeveling 6 bis (nieuw)

6 bis. Te zorgen voor de invoering van 
regionale classificeringen die aangeven 
welke successen de onderwijsinstanties van 
een regio bij het verschaffen van 
kerncompetenties behalen.
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Amendement 9
Voornemen 1

1. De lidstaten te helpen bij hun 
inspanningen om hun onderwijs- en 
opleidingsstelsels te ontwikkelen en deze 
aanbeveling uit te voeren, onder meer door 
gebruik te maken van de ‘Kerncompetenties 
voor levenslang leren – een Europees 
referentiekader’ als referentie om peer 
learning en de uitwisseling van goede 
praktijken te vergemakkelijken en om de 
ontwikkelingen te volgen en in 
tweejaarlijkse voortgangsverslagen over het 
werkprogramma ‘Onderwijs en opleiding 
2010’ verslag uit te brengen over de 
geboekte vooruitgang;

1. De lidstaten te helpen bij hun 
inspanningen om hun onderwijs- en 
opleidingsstelsels te ontwikkelen en deze 
aanbeveling uit te voeren, onder meer door 
gebruik te maken van de ‘Kerncompetenties 
voor levenslang leren – een Europees 
referentiekader’ als referentie om peer 
learning en de uitwisseling van goede 
praktijken te vergemakkelijken en om de 
ontwikkelingen te volgen en in 
tweejaarlijkse voortgangsverslagen over het 
werkprogramma ‘Onderwijs en opleiding 
2010’ verslag uit te brengen over de 
geboekte vooruitgang en tevens eventuele 
tegenstrijdigheden te signaleren;

Amendement 10
Voornemen 4

4. Het effect van de ‘Kerncompetenties voor 
levenslang leren – een Europees 
referentiekader’ in het kader van het 
werkprogramma ‘Onderwijs en opleiding 
2010’ te beoordelen en vier jaar na de 
goedkeuring van deze aanbeveling aan het 
Europees Parlement en de Raad verslag uit 
te brengen over de opgedane ervaringen en 
de gevolgen voor de toekomst.

4. Twee jaar na aanneming van deze 
aanbeveling bij de lidstaten na te gaan in 
welke mate deze aanbeveling in de lidstaten 
werd omgezet en of naar aanleiding 
daarvan het aantal burgers is verminderd 
dat niet over de nodige basiskennis en 
kerncompetenties beschikt, en de resultaten 
aan het Europees Parlement en de Raad 
voor te leggen.

Amendement 11
Bijlage, Inleiding, alinea 2

Competenties worden gedefinieerd als een 
combinatie van kennis, vaardigheden en 
attitudes die in een bepaalde context 
adequaat zijn. Kerncompetenties zijn die 
competenties die elk individu nodig heeft 
voor zijn zelfontplooiing en ontwikkeling, 
actief burgerschap, sociale integratie en zijn 
werk. Aan het eind van de initiële onderwijs-
en opleidingstrajecten zouden jongeren hun 
kerncompetenties op een zodanig peil 
moeten hebben gebracht dat zij toegerust 
zijn voor het leven als volwassene. Deze 
kerncompetenties moeten in het kader van 
levenslang leren verder ontwikkeld en op 
peil en actueel gehouden worden.

Competenties worden gedefinieerd als een 
combinatie van kennis, vaardigheden en 
attitudes die in een bepaalde context 
adequaat zijn. Kerncompetenties zijn die 
competenties die elk individu nodig heeft 
voor zijn zelfontplooiing en ontwikkeling, 
actief burgerschap, sociale integratie en zijn 
werk. Aan het eind van de initiële onderwijs-
en opleidingstrajecten zouden jongeren hun 
kerncompetenties op een zodanig peil 
moeten hebben gebracht dat zij toegerust 
zijn voor het leven als volwassene en voor 
het beroepsleven. Deze kerncompetenties 
moeten in het kader van levenslang leren 
verder ontwikkeld en op peil en actueel 
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gehouden worden.

Amendement 12
Bijlage, Inleiding, alinea 3

Veel competenties overlappen elkaar en 
grijpen in elkaar: aspecten die voor één 
bepaald gebied essentieel zijn, zullen de 
competentie op een ander gebied 
ondersteunen. Competentie in de 
fundamentele basisvaardigheden taal, lezen 
en schrijven, rekenen en ICT is een 
essentiële basis voor leren, en de 
leercompetentie ondersteunt alle 
leeractiviteiten. Enkele begrippen keren in 
het kader steeds weer terug: kritisch denken, 
creativiteit, initiatief, probleemoplossing, 
risicobeoordeling, het nemen van 
beslissingen, omgaan met gevoelens spelen 
een constructieve rol in alle acht 
kerncompetenties. 

Veel competenties overlappen elkaar en 
grijpen in elkaar: aspecten die voor één 
bepaald gebied essentieel zijn, zullen de 
competentie op een ander gebied 
ondersteunen. Competentie in de 
fundamentele basisvaardigheden taal, lezen 
en schrijven, rekenen en ICT is een 
essentiële basis voor leren, en de 
leercompetentie ondersteunt alle 
leeractiviteiten. Enkele begrippen keren in 
het kader steeds weer terug: kritisch denken, 
creativiteit, initiatief, probleemoplossing, 
risicobeoordeling, het nemen van 
beslissingen en de bereidheid hiertoe, 
omgaan met gevoelens spelen een 
constructieve rol in alle acht 
kerncompetenties. 

Amendement 13
Bijlage, punt 8: Cultureel bewustzijn, alinea 2

Tot de vaardigheden behoren zowel 
appreciatie als expressie: zelfexpressie via 
uiteenlopende uitdrukkingsvormen dankzij 
de individuele aangeboren capaciteiten en 
het waarderen en genieten van kunstwerken 
en artistieke voorstellingen. Daartoe behoort 
evenzeer het vermogen om zijn eigen 
creatieve en expressieve gezichtspunten te 
relateren aan de meningen van anderen en 
economische kansen in culturele activiteiten 
te onderkennen en te verwezenlijken.

Tot de vaardigheden behoren zowel 
appreciatie als expressie: zelfexpressie via 
uiteenlopende uitdrukkingsvormen dankzij 
de individuele aangeboren capaciteiten en 
het waarderen en genieten van kunstwerken 
en artistieke voorstellingen. Daartoe behoort 
evenzeer het vermogen om zijn eigen 
creatieve en expressieve gezichtspunten te 
relateren aan de meningen van anderen en
sociale en economische kansen in culturele 
activiteiten te onderkennen en te 
verwezenlijken.


