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BEKNOPTE MOTIVERING

Op de in mei 2005 in Bergen gehouden conferentie van ministers voor hoger onderwijs werd 
concreet overeenstemming bereikt over de noodzaak een overkoepelend kwalificatiekader tot 
stand te brengen om de waarde van permanente educatieprogramma's voor de arbeidsmarkt 
duidelijker voor het voetlicht te brengen. Het Europees kwalificatiekader voor een leven lang 
leren wordt geacht deze functie te kunnen vervullen.

Het Europees kwalificatiekader komt voort uit het streven van de Europese Unie om uit te 
groeien tot een kennismaatschappij die goed is toegerust voor de uitdagingen die de 
mondialisering met zich meebrengt. In een dergelijke samenleving wordt van de burgers van 
elke lidstaat verwacht dat zij zich kunnen aanpassen aan de behoeften van een 
concurrentiegerichte arbeidsmarkt. De nieuwe ontwikkelingen brengen met zich mee dat er 
behoefte ontstaat aan een meer innovatiegericht en flexibeler onderwijs, dat de Europeanen in 
staat stelt zich te handhaven op een moderne arbeidsmarkt, waar leren voor alle 
leeftijdsgroepen en alle niveaus van de samenleving een absolute vereiste is.

Naarmate kwalificaties transparanter worden in de EU als geheel, en niet alleen maar in de 
individuele lidstaten waar ze zijn gecreëerd en verkregen, zal dit onvermijdelijk resulteren in 
een vrijer verkeer van werknemers doorheen de gehele Europese Unie en de lidstaten in staat 
stellen meer profijt te halen uit de omvang van de Europese interne markt. In de praktijk 
brengt dit met zich mee dat betere transparantie op dit terrein de werkgevers in staat zal 
stellen sneller te bepalen of een ingezetene van een andere lidstaat beter voor een bepaalde 
baan gekwalificeerd is op grond van de permanente educatiecursussen die hij/zij heeft 
gevolgd.

Het onderhavige voorstel komt dan ook bijzonder gelegen, aangezien de snelle uitbreiding 
van de nieuwe technologieën en de beschikbaarheid daarvan voor de burgers de deur heeft 
opengezet voor een waarachtige metamorfose in de onderwijssector, waarbij tal van nieuwe e-
learningfaciliteiten worden aangeboden. Deze voorzieningen komen tegemoet aan de grote 
behoefte aan flexibiliteit en vrijheid voor de gebruiker om zelf zijn of haar eigen leertraject uit 
te stippelen. Bovendien bieden zij de lidstaten, die permanent moeten streven naar verbetering 
van de kwaliteit van hun onderwijsprogramma's, de kans om meer innovatiegerichte 
onderwijsmethoden en leerpatronen te bevorderen en daarvan te profiteren. Om het welslagen 
van deze voorzieningen en leermogelijkheden te waarborgen en ze nog verder te verbeteren, 
moeten zij echter op hun kwaliteit worden getoetst en moeten de Europese burgers ook 
daadwerkelijk van hun bestaan worden doordrongen door ze daarover goed voor te lichten.

Een probleem waaraan dringend meer aandacht moet worden besteed, is dat van de uitsluiting 
uit samenleving of arbeidsmarkt van degenen die geen toegang hebben tot het permanente 
educatieproces en van degenen die achterblijven omdat zij niet over officieel erkende 
kwalificaties beschikken. Jongeren, volwassenen, immigranten en handarbeiders in Europa 
die langs informele weg kwalificaties hebben verworven welke nooit officieel zijn erkend, 
moeten worden aangemoedigd om deel te nemen aan permanente educatieprogramma's, opdat 
deze groepen niet uit de samenleving en de arbeidsmarkt worden buitengesloten en hun 
mobiliteit in heel de Europese Unie wordt bevorderd. Indien dat niet gebeurt, dreigen deze 
groepen nog meer gemarginaliseerd te raken naarmate anderen wel deelnemen aan 
permanente educatieprogramma's en de kwalificatiekloof alleen maar groter wordt. Deze 
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problemen moeten onverwijld worden aangepakt en de burgers moet de waarde en het belang 
van het van jongs af aan volgen van onderwijs worden bijgebracht.

Essentieel is bovendien dat de lidstaten zich sterk maken voor deze voorstellen en ze op 
nationaal, regionaal en plaatselijk niveau in praktijk brengen, zodat dit initiatief ook 
daadwerkelijk uitgroeit tot een succes. Coördinatie is van het allergrootste belang, en daarom 
wordt ook voorgesteld nationale centra op te richten en deze te koppelen aan de nationale 
kwalificatiesystemen voor het Europees kwalificatiekader en informatie te verspreiden over 
de vorderingen die op dit terrein worden geboekt.

AMENDEMENTEN

De Commissie industrie, onderzoek en energie verzoekt de ten principale bevoegde 
Commissie werkgelegenheid en sociale zaken onderstaande amendementen in haar verslag op 
te nemen:

Door de Commissie voorgestelde tekst1 Amendementen van het Parlement

Amendement 1
"Bevelen de lidstaten aan", punt 1

1. Het Europees kwalificatiekader als een 
referentiehulpmiddel te gebruiken om de 
kwalificatieniveaus van de verschillende 
kwalificatiesystemen vanuit het oogpunt van 
een leven lang leren met elkaar te 
vergelijken;

1. Het Europees kwalificatiekader als een 
referentiehulpmiddel te gebruiken om de 
kwalificatieniveaus van de verschillende 
Europese kwalificatiesystemen vanuit het 
oogpunt van een leven lang leren met elkaar 
te vergelijken, ten einde te bewerkstelligen
dat de waarde daarvan op de arbeidsmarkt 
wordt onderkend en het belang van 
permanente educatie in de hele EU 
opnieuw te onderstrepen;

Motivering

In een Europa waar het karakter van de arbeidsmarkt voortdurend verandert en er behoefte is 
aan flexibele leermethoden, moeten de lidstaten het Europees kwalificatiekader aangrijpen 
om permanente educatieprogramma's duidelijker gestalte te geven. Bovendien is het 
essentieel dat het praktisch nut van kwalificaties voor zowel werkgevers als leerlingen nader 
wordt verduidelijkt ten einde meer ruimte te creëren voor het vrij verkeer van werknemers in 
de hele EU.

Amendement 2
  

1 Nog niet in het PB gepubliceerd.
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"Bevelen de lidstaten aan", punt 2 bis (nieuw)

2 bis. zich sterk te maken voor het aanleren 
van de met permanente 
educatieprogramma's beoogde kwalificaties 
en de desbetreffende voorstellen op 
nationaal, regionaal en plaatselijk niveau 
in praktijk te brengen, zodat dit initiatief 
daadwerkelijk uitgroeit tot een succes;

Motivering

Het welslagen van dit initiatief staat of valt met de op nationaal, regionaal en plaatselijk 
niveau geleverde coördinatie-inspanningen, aangezien op deze beide laatste niveaus 
informatie met betrekking tot het Europees kwalificatiekader wordt verspreid.

Amendement 3
"Bevelen de lidstaten aan", punt 4 bis (nieuw)

4 bis. het niveau van hun permanente 
educatieprogramma's te verhogen door 
bevordering van innovatieve 
onderwijsmethoden en leerprogramma's; 

Motivering

Levenslange educatieprogramma's moeten erop gericht zijn innovatie en innoverend denken 
te bevorderen om te kunnen voldoen aan de behoeften van de arbeidsmarkt.

Amendement 4
"Bevelen de lidstaten aan", punt 4 ter (nieuw)

4 ter. het groeiende belang te onderkennen
van online diensten, het flexibele karakter 
daarvan en de vrijheid die zij de gebruiker 
bieden om zijn eigen leertraject te bepalen, 
en tegelijkertijd prioriteit te geven aan de 
totstandbrenging van goede 
informatiekanalen waardoor de burgers in 
staat worden gesteld zich te informeren 
omtrent het bestaan en de kwaliteit van 
dergelijke diensten;
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Motivering

Het karakter van de arbeidsmarkt verandert voortdurend, zodat er behoefte ontstaat aan 
flexibeler onderwijsmodellen. Als gevolg van deze veranderingen zijn er nieuwe leertrajecten 
ontwikkeld, en daaraan moet ruime bekendheid worden gegeven, zodat er ook daadwerkelijk 
gebruik van wordt gemaakt.

Amendement 5
"Bevelen de lidstaten aan", punt 4 quater (nieuw)

4 quater. te bewerkstelligen dat jongeren, 
volwassenen en handarbeiders in de hele 
EU wier vaardigheden langs informele weg 
zijn verkregen maar nooit zijn erkend, in 
staat worden gesteld hun vaardigheden 
officieel te laten erkennen en dat zij samen 
met degenen die niet over elementaire 
beroepsvaardigheden en -kwalificaties 
beschikken worden aangemoedigd om deel 
te nemen aan permanente 
educatieprogramma's, zodat sociale 
uitsluiting en uitsluiting uit de 
arbeidsmarkt worden voorkomen en zij hun 
mobiliteit doorheen de Europese Unie 
kunnen verbeteren;

Motivering

Degenen die niet over elementaire beroepskwalificaties beschikken, moeten worden 
aangemoedigd om opnieuw aan het onderwijssysteem te participeren.

Amendement 6
Onderschrijven het voornemen van de Commissie om:, punt 2

2. Een adviesgroep voor het Europees 
kwalificatiekader in te stellen (waarin 
vertegenwoordigers van de nationale centra, 
de Europese sociale partners en in 
voorkomend geval ook andere 
belanghebbenden zitting hebben), die de 
kwaliteit en samenhang van het proces 
waarbij kwalificatiesystemen aan het 
Europees kwalificatiekader worden 
gerelateerd, monitort, coördineert en 
waarborgt;

2. Een adviesgroep voor het Europees 
kwalificatiekader in te stellen (waarin 
vertegenwoordigers van de nationale centra, 
bedrijfsorganisaties, de Europese sociale 
partners en in voorkomend geval ook andere 
belanghebbenden zitting hebben), die de 
kwaliteit en samenhang van het proces 
waarbij kwalificatiesystemen aan het 
Europees kwalificatiekader worden 
gerelateerd, monitort, coördineert en 
waarborgt;
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Motivering

Permanente educatieprogramma's richten zich voornamelijk op degenen die voor hun beroep 
relevante vaardigheden of kennis moeten verwerven, en daarom is het van cruciaal belang 
dat ook bedrijfsorganisaties bij dit proces worden betrokken.


