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BEKNOPTE MOTIVERING

De rapporteur voor advies verwelkomt het voorstel van de Commissie inzake 
kerncompetenties voor levenslang leren.

Alle burgers moeten toegang hebben tot onderwijs. Niemand mag gediscrimineerd worden op 
grond van geslacht, leeftijd, financiële situatie, nationaliteit of etnische origine, regionaal 
leefgebied, moedertaal of lichamelijke conditie. Om deze reden moeten wij speciale aandacht 
schenken aan vrouwen van middelbare leeftijd en aan opgroeiende jongens. Kennisniveau, 
genoten onderwijs en levenslang leren staan in rechtstreeks verband met iemand's positie op 
de arbeidsmarkt. Het gebrek aan opleiding - en de hoge werkloosheid - van vrouwen van 
middelbare leeftijd en daarboven is vooral in de nieuwe lidstaten een probleem. De rapporteur
voor advies heeft opgemerkt dat meer en meer jongens in heel Europa ophouden met hun 
studie na de verplichte basisopleiding. We moeten jongens aanmoedigen hun studie voort te 
zetten op middelbare scholen of beroepsopleidingsscholen, waardoor hun kansen om werk te 
vinden aanzienlijk toenemen. Tevens moeten we ervoor zorgen dat meisjes gelijkwaardige 
mogelijkheden hebben voor onderwijs op alle niveaus, met inbegrip van elementaire studies 
en academische studies, en ook op de werkplek. De rapporteur voor advies wil onderstrepen 
dat de door de Europese Commissie voorgestelde lijst van kerncompetenties moet worden 
gezien als een verzameling van vaardigheden die de mensen in de loop van hun leven trachten 
te verwerven. De rapporteur voor advies wil eveneens onderstrepen dat de beste stimulans 
voor leren het vooruitzicht is werk te vinden. De werkloosheid is nog steeds zeer hoog in 
sommige lidstaten en een academische opleiding geeft geen garantie voor een baan.

AMENDEMENTEN

De Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid 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 4

(4) In het kader van de verbetering van de 
werkgelegenheidsprestaties van de 
Gemeenschap hebben de Europese Raden 
van maart 2003 en december 2003 benadrukt 
dat bij de ontwikkeling van levenslang leren 
speciaal het accent moet worden gelegd op 
actieve en preventieve maatregelen voor 
werklozen en inactieve personen. Zij 
baseerden zich daarbij op het verslag van de 

(4) In het kader van de verbetering van de 
werkgelegenheidsprestaties van de 
Gemeenschap, refererend aan de 
doelstelling van Lissabon in de EU een 
gemiddeld tewerkstellingspercentage van 
70% te bereiken, en van minstens 60% voor 
vrouwen, hebben de Europese Raden van 
maart 2003 en december 2003 uiting 
gegeven aan hun vastbeslotenheid 

  
1 Nog niet in het PB gepubliceerd.
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taakgroep werkgelegenheid, waarin werd 
beklemtoond dat mensen zich aan 
veranderingen moeten kunnen aanpassen, 
dat het belangrijk is mensen in de 
arbeidsmarkt op te nemen en dat levenslang 
leren een sleutelrol speelt.

gendergelijkheid en de volledige 
verwezenlijking van gelijke kansen te
realiseren en benadrukt dat bij de 
ontwikkeling van levenslang leren speciaal 
het accent moet worden gelegd op actieve en 
preventieve maatregelen voor werklozen en 
inactieve personen. Zij baseerden zich 
daarbij op het verslag van de taakgroep 
werkgelegenheid, waarin werd beklemtoond 
dat mensen zich aan veranderingen moeten 
kunnen aanpassen, dat het belangrijk is 
mensen in de arbeidsmarkt op te nemen en 
dat levenslang leren een sleutelrol speelt.

Amendement 2
Artikel 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 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; 
versterking van de bijdrage van levenslang 
leren aan persoonlijke ontplooiing, sociale 
cohesie, actief burgerschap en 
gendergelijkheid door het elimineren van 
maatschappelijke stereotypen inzake de 
geslachten;

Amendement 3
Artikel 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; bevordering van de 
diversificatie van de carrièrekeuzes voor 
jonge vrouwen, met bijzondere aandacht 
voor het lage aantal vrouwelijke studenten 
in de natuurwetenschappen en de
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industriële en technische sector, waaronder 
de informatiemaatschappij-technologie, en 
het risico dat vrouwen lopen om van 
tewerkstelling op deze gebieden te worden 
uitgesloten;

Amendement 4
Artikel 3

3. Ervoor te zorgen dat volwassenen in staat 
zijn de kerncompetenties hun leven lang 
verder te ontwikkelen en actueel te houden, 
en dat er bijzondere aandacht wordt besteed 
aan doelgroepen die in de nationale, 
regionale en/of lokale context als prioritair 
zijn aangemerkt;

3. Ervoor te zorgen dat volwassenen in staat 
zijn de kerncompetenties hun leven lang 
verder te ontwikkelen en actueel te houden, 
en dat er bijzondere aandacht wordt besteed 
aan doelgroepen die in de nationale, 
regionale en/of lokale context als prioritair 
zijn aangemerkt; bevordering van gelijkheid 
tussen vrouwen en mannen door de 
toegang van vrouwen tot levenslang leren 
te vergemakkelijken en de participatiegraad
van vrouwen op de arbeidsmarkt te 
verbeteren;

Amendement 5
Artikel 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 van volwassenen; te waarborgen 
dat gender mainstreaming in alle sectoren 
van het onderwijs en de beroepsopleiding 
wordt gerealiseerd;

Amendement 6
Bijlage, inleiding, alinea 1

Competenties worden gedefinieerd als een 
combinatie van kennis, vaardigheden en 

Competenties worden gedefinieerd als een 
combinatie van kennis, vaardigheden en 
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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.

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. De kerncompetenties moeten worden 
gezien als richtsnoeren voor de 
vaardigheden die in de hedendaagse 
samenleving nodig zijn. Het is niet mogelijk 
iedere genoemde vaardigheid aan het einde 
van de basisopleiding perfect te beheersen. 
Jonge mensen dienen echter de 
basisbeginselen van deze vaardigheden te 
leren om deze later verder te ontwikkelen, 
te actualiseren en op peil te houden, als 
onderdeel van levenslang leren. Ook is het 
belangrijk de verscheidenheid van de 
mensen en de verschillen in hun talenten 
en bekwaamheden te erkennen en te 
respecteren.

Motivering

Er zijn te veel bekwaamheden en de eisen die worden gesteld om deze te verwerven zijn te 
hoog om te kunnen verlangen dat alle jonge mensen zich alle bekwaamheden eigen maken. 
Het doel moet zijn levenslang leren en ontwikkeling.

Amendement 7
Bijlage, Kerncompetenties, punt 6, deel A, alinea 2

Hierbij staat de vaardigheid centraal om in 
verschillende omgevingen constructief te 
communiceren, verschillende standpunten te 
verwoorden en te begrijpen, te 
onderhandelen en vertrouwen te wekken, en 
zich in te voelen. Met moet in staat zijn om 
te gaan met stress en frustraties, deze op 
constructieve wijze onder woorden te 
brengen en onderscheid te maken tussen 
privé- en beroepsleven.

Hierbij staat de vaardigheid centraal om in 
verschillende omgevingen constructief te 
communiceren, tolerant te zijn, 
verschillende standpunten te verwoorden en 
te begrijpen, te onderhandelen en 
vertrouwen te wekken, en zich in te voelen. 
Met moet in staat zijn om te gaan met stress 
en frustraties, deze op constructieve wijze 
onder woorden te brengen en onderscheid te 
maken tussen privé- en beroepsleven.

Motivering

Waar het gaat om intermenselijke, interculturele en maatschappelijke vaardigheden, 
burgerzin en het aanleren van dit alles, is tolerantie een van de meest essentiële 
eigenschappen. Belangrijker dan een alomvattende kennis is een tolerante instelling, zowel in 
genderkwesties als ten aanzien van andere culturele, seksuele, religieuze en etnische groepen.
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