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BEKNOPTE MOTIVERING

A. KORTE SAMENVATTING VAN HET VOORSTEL

Levenslang leren is een noodzaak geworden in een Europa dat wordt gekenmerkt door snelle 
economische en sociale veranderingen en een vergrijzende bevolking. Voor het 
concurrentievermogen en de sociale samenhang van de EU is het van essentieel belang dat de 
kennis, vaardigheden en competenties van de burgers permanent worden ontwikkeld en 
erkend.

De bestaande belemmeringen verhinderen dat individuele burgers toegang krijgen tot 
onderwijs en opleiding en dat zij kwalificaties van verschillende instellingen kunnen 
combineren. Zij maken het burgers moeilijk om daadwerkelijk een leven lang te leren en
mobiel te zijn op de Europese arbeidsmarkt.

Het Europees kwalificatiekader heeft vooral tot doel een omzettingsinstrument te zijn en een 
neutraal referentiepunt om kwalificaties in verschillende onderwijs- en opleidingsstelsels te 
vergelijken, alsook de samenwerking en het wederzijds vertrouwen tussen de 
belanghebbenden te versterken. Dit zal de transparantie vergroten en de overdracht en het 
gebruik van kwalificaties tussen en in verschillende onderwijs- en opleidingssystemen en -
niveaus in nationaal en internationaal verband vergemakkelijken. 

De kern van het Europees kwalificatiekader is een set van 8 referentieniveaus die voor de 
nationale en sectorale onderwijs- en opleidingsautoriteiten een gemeenschappelijk 
referentiepunt zullen zijn. Deze acht niveaus bestrijken het gehele scala aan kwalificaties, 
beginnend bij die welke aan het eind van de leerplicht worden verworven tot aan de 
kwalificaties die worden toegekend op het hoogste niveau van het academisch onderwijs, het 
beroepsonderwijs en de beroepsopleidingen.

De organen die voor de nationale en/of sectorale kwalificatiesystemen en -kaders 
verantwoordelijk zijn, zullen de belangrijkste gebruikers van het Europees kwalificatiekader 
zijn.

B. KANTTEKENINGEN VAN DE RAPPORTEUR VOOR ADVIES

Het Europees kwalificatiekader zou een kader voor samenwerking moeten zijn, alsmede een 
instrument voor de versterking van het wederzijds vertrouwen tussen de nationale 
belanghebbenden en tevens de internationale sectorale organisaties die zich met onderwijs en 
opleiding bezighouden.

Wil de invoering van het Europees kwalificatiekader een succes worden, dan moeten de
nationale onderwijs- en opleidingsautoriteiten en sectorale belanghebbenden het op vrijwillige 
basis onderschrijven. Het Europees kwalificatiekader heeft tevens tot doel sterkere banden te 
ontwikkelen tussen nationale kwalificatiesystemen. Uw rapporteur voor advies stemt ermee in 
dat de vaststelling van nationale kwalificatiekaders de kansen op het welslagen van het 
Europese kwalificatiekader zou doen stijgen.

Uw rapporteur van advies is ook van oordeel dat het Europese kwalificatiekader dient te 
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worden vastgesteld op basis van ontwikkelingen die reeds hebben plaatsgevonden en reeds 
deel uitmaken van het Europese onderwijs, vooral met inbegrip van de resultaten in het kader 
van het Bologna-proces.

Bovendien onderstreept uw rapporteur voor advies het belang van de wederzijdse erkenning 
van de kennis, vaardigheden en competenties van de burgers die van fundamenteel belang is 
voor het concurrentievermogen en sociale samenhang van de EU, alsmede voor de mobiliteit
van de individuele burgers.

Voorts onderstreept hij dat de beslissing op nationaal en sectoraal niveau om het Europees 
kwalificatiekader te gebruiken, gebaseerd moet zijn op een verplichting tot kwaliteitsborging. 
De invoering van systemen voor kwaliteitsborging op alle betrokken niveaus van onderwijs 
en opleiding – en in verband met het samenwerkingsproces zelf – is van essentieel belang om 
het wederzijdse vertrouwen te versterken. De belangrijkste referentiedocumenten in dit 
verband zijn de conclusies van de Raad over kwaliteitsborging in beroepsonderwijs en -
opleiding van mei 2004, de aanbeveling over verdere Europese samenwerking op het gebied 
van de kwaliteitsborging in het hoger onderwijs van februari 2006 en de standaards en 
richtsnoeren voor kwaliteitsborging in de Europese ruimte voor hoger onderwijs.

Tot slot is hij ervan overtuigd dat bijzondere aandacht moet worden besteed aan de effecten 
van de leerresultaten-aanpak, met inbegrip van de resultaten van het informeel en niet-formeel 
onderwijs, zoals die in het Europees kwalificatiekader wordt toegepast, op de classificaties 
van kennis, vaardigheden en competenties.  

AMENDEMENTEN

De Commissie cultuur en onderwijs 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
Overweging 1

(1) Voor het concurrentievermogen en de 
sociale cohesie van de Gemeenschap is het 
van essentieel belang dat burgers meer 
kennis, vaardigheden en competenties 
verwerven. Een leven lang leren en het 
gebruik van kwalificaties moeten daarom op 
nationaal en Gemeenschapsniveau worden 

(1) Voor het concurrentievermogen en de 
sociale cohesie van de Gemeenschap is het 
van essentieel belang dat burgers meer 
kennis, vaardigheden en competenties 
verwerven en dat deze worden erkend. Een 
leven lang leren en het gebruik van 
kwalificaties moeten daarom op nationaal en 

  
1 Nog niet in het PB gepubliceerd.
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bevorderd. Gemeenschapsniveau worden bevorderd.

Amendement 2
Overweging 8

(8) Deze aanbeveling is compatibel met het 
kader van de Europese Ruimte voor hoger 
onderwijs en de cyclusdescriptoren die de 
ministers voor hoger onderwijs in mei 2005 
in Bergen hebben goedgekeurd.

(8) Deze aanbeveling is gebaseerd op het 
kader van de Europese Ruimte voor hoger 
onderwijs en de cyclusdescriptoren die zijn 
overeengekomen door de ministers voor 
hoger onderwijs uit 45 Europese landen 
tijdens hun vergadering in mei 2005 in 
Bergen in het kader van het Bologna-
proces.

Motivering

Het is belangrijk voort te bouwen op ontwikkelingen die reeds hebben plaatsgevonden en 
reeds deel uitmaken van het Europese onderwijs.

Amendement 3
Overweging 8 bis (nieuw)

(8 bis) De conclusies van de Raad over 
kwaliteitsborging in beroepsonderwijs en -
opleiding van mei 20041, de aanbeveling 
over verdere Europese samenwerking op 
het gebied van de kwaliteitsborging in het 
hoger onderwijs van 15 februari 20062 en 
de standaards en richtsnoeren voor 
kwaliteitsborging in de Europese ruimte 
voor hoger onderwijs die zijn 
overeengekomen door de ministers voor 
hoger onderwijs tijdens hun vergadering in 
Bergen in mei 2005, bevatten 
gemeenschappelijke beginselen voor 
kwaliteitsborging die de invoering van het 
Europese kwalificatiekader moeten 
schragen.
1 doc. 9599/04.
2 PB L 64, 4.3.2006, blz. 60.
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Amendement 4
Aanbeveling aan de lidstaten 4 bis (nieuw)

4 bis De in bijlage II vastgestelde 
beginselen voor kwaliteitsborging in 
onderwijs en opleiding te bevorderen en toe
te passen bij het relateren van het hoger 
onderwijs, het beroepsonderwijs en de 
opleidingskwalificaties binnen nationale 
kwalificatiesystemen aan het Europees 
kwalificatiekader;

Amendement 5
Bijlage I, voetnoot**

** De descriptor voor de eerste cyclus in het 
kwalificatiekader van de Europese ruimte 
voor hoger onderwijs stemt overeen met de 
leerresultaten voor EKK niveau 6 

** De descriptor voor de eerste cyclus in het 
kwalificatiekader van de Europese ruimte 
voor hoger onderwijs, zoals 
overeengekomen door de ministers voor
hoger onderwijs tijdens hun vergadering in 
Bergen in mei 2005 in het kader van het 
Bologna-proces, stemt overeen met de 
leerresultaten voor EKK niveau 6 

Amendement 6
Bijlage I, voetnoot***

*** De descriptor voor de tweede cyclus in 
het kwalificatiekader van de Europese 
ruimte voor hoger onderwijs stemt overeen 
met de leerresultaten voor EKK niveau 7

*** De descriptor voor de tweede cyclus in 
het kwalificatiekader van de Europese 
ruimte voor hoger onderwijs, zoals 
overeengekomen door de ministers voor 
hoger onderwijs tijdens hun vergadering in 
Bergen in mei 2005 in het kader van het 
Bologna-proces, stemt overeen met de 
leerresultaten voor EKK niveau 7

Amendement 7
Bijlage I, voetnoot****

**** De descriptor voor de derde cyclus in 
het kwalificatiekader van de Europese 
ruimte voor hoger onderwijs stemt overeen 
met de leerresultaten voor EKK niveau 8

**** De descriptor voor de derde cyclus in 
het kwalificatiekader van de Europese 
ruimte voor hoger onderwijs, zoals 
overeengekomen door de ministers voor 
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hoger onderwijs tijdens hun vergadering in 
Bergen in mei 2005 in het kader van het 
Bologna-proces, stemt overeen met de 
leerresultaten voor EKK niveau 8

Amendement 8
Bijlage II, titel

Beginselen voor kwaliteitsborging in 
onderwijs en opleiding

Gemeenschappelijke beginselen voor 
kwaliteitsborging in hoger onderwijs en 
beroepsonderwijs en opleiding in het kader 
van het Europees kwalificatiekader.
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