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ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over een regelgevend kader voor maatregelen ten behoeve van jonge vrouwen in de 
Europese Unie om gezin en studies met elkaar te verzoenen
(2006/2276(INI))

Het Europees Parlement,

– gelet op artikel 2, artikel 3, lid 2 en artikel 141 van het EG-Verdrag,

– gelet op het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie dat in 2000 is 
afgekondigd1, en met name de artikelen 9 en 14 inzake het recht een gezin te stichten en het 
recht op onderwijs,

– gezien de conclusies van de Europese Raad van Kopenhagen van 21 en 22 juni 1993, van 
Lissabon van 23 en 24 maart 2000, van Stockholm van 23 en 24 juni 2001, van Barcelona 
van 15 en 16 maart 2002, van Brussel van 20 en 21 maart 2003, van Brussel van 25 en 26 
maart 2004, van Brussel van 22 en 23 maart 2005 en van 23 en 24 maart 2006 over de 
strategie van Lissabon voor groei en werkgelegenheid,

– gezien de gemeenschappelijke verklaring van de Europese ministers van Onderwijs van 
19 juni 1999 in Bologna,

– gezien het Europees Pact voor de jeugd dat is goedgekeurd door de Europese Raad van 
Brussel van 22 en 23 maart 2005,

– gezien de gemeenschappelijke verklaring van de Raad en de Commissie van 14 maart 2007 
over kinderopvang, 

– gezien de mededeling van de Commissie van 30 mei 2005 over Europese beleidsmaatregelen 
voor jongeren, met de titel "Aandacht voor jongerenbelangen in Europa – implementatie van 
het Europees pact voor de jeugd en bevordering van actief burgerschap" (COM(2005)0206), 
waarin de noodzaak wordt vastgesteld om voor jongeren onderwijs en opleiding van hoge 
kwaliteit te verzekeren en tegelijk een betere combinatie van werk en gezin,

– gezien de mededeling van de Commissie van 10 januari 2003, getiteld "Efficiënt investeren 
in onderwijs en beroepsopleiding: een dwingende noodzaak voor Europa" 
(COM(2002)0779),

– gezien de mededeling van de Commissie van 5 februari 2003, getiteld " De rol van de 
universiteiten in het Europa van de kennis" (COM(2003)0058),

– gezien de mededeling van de Commissie van 20 april 2005, getiteld "Mobilisatie van het 
intellect in Europa: mogelijkheden voor universiteiten om een optimale bijdrage te leveren 
aan de Lissabon-strategie" (COM(2005)0152),

– gezien de mededeling van de Commissie van 1 juni 2005, getiteld " Non-discriminatie en 
gelijke kansen voor iedereen – Een raamstrategie" (COM(2005)0224),

  
1 PB C 364 van 18.12.2000, blz. 1.
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– gelet op Besluit nr. 1672/2006/EG van het Europees Parlement en de Raad van 24 oktober 
2006 tot vaststelling van een communautair programma voor werkgelegenheid en 
maatschappelijke solidariteit — Progress1

– gezien de mededeling van de Commissie van 1 maart 2006, getiteld " Een routekaart voor de 
gelijkheid van vrouwen en mannen (2006-2010)" (COM(2006)0092),

– gezien de mededeling van de Commissie van 16 maart 2005, getiteld "Groenboek 
‘Demografische veranderingen: naar een nieuwe solidariteit tussen de generaties’" 
(COM(2005)0094),

– gezien de mededeling van de Commissie van 12 oktober 2006, getiteld " De demografische 
toekomst van Europa: probleem of uitdaging?" (COM(2006)0571),

– gezien de mededeling van de Commissie van 12 oktober 2006, getiteld " De eerste fase van 
de raadpleging van de sociale partners over het combineren van werk, privéleven en gezin" 
(SEC(2006)1245),

– gezien Aanbeveling 92/241/EEG van de Raad van 31 maart 1992 betreffende kinderopvang2, 
die bepaalt dat kinderopvangdiensten ter beschikking moeten worden gesteld aan ouders die 
onderwijs of een opleiding volgen met het oog op het vinden van een baan,

– onder verwijzing naar zijn resolutie van 9 maart 2004 over het combineren van beroep, gezin 
en privé-leven3, zijn resolutie van 9 maart 2005 over de tussentijdse herziening van de 
strategie van Lissabon4, zijn resolutie van 16 januari 2006 over de toekomst van de strategie 
van Lissabon vanuit genderperspectief 5 en zijn resolutie van 1 februari 2007 over de 
discriminatie van meisjes en jonge vrouwen in het onderwijs6,

– gelet op artikel 45 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid
(A6-0000/2007),

A. overwegende dat onderwijs en gezin onder de nationale bevoegdheid en 
verantwoordelijkheid vallen,

B. overwegende dat onderwijs een grondrecht is voor allen en een noodzakelijke voorwaarde 
voor persoonlijke ontplooiing en deelname aan het economische en sociale leven,

C. overwegende dat toegang tot onderwijs en opleiding van goede kwaliteit van essentieel 
belang zijn opdat jonge mannen en vrouwen de vaardigheden kunnen leveren die Europa 
nodig heeft, zowel voor het bevorderen van groei en werkgelegenheid als ten aanzien van
intergenerationele solidariteit en bevolkingsvernieuwing,

D. overwegende dat een betere verenigbaarheid van gezin en studies op alle niveaus een betere 
  

1 PB L 315 van 15.11.2006, blz. 1.
2 PB L 123 van 8.5.1992, blz. 16.
3 PB C 102 E van 28.4.2004, blz. 492.
4 PB C 320 van 15.12.2005, blz. 164.
5 PB C 287 E van 24.11.2006, blz. 323.
6 Aangenomen teksten van die dag, P6_TA(2007)0021.
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benutting van het jongerenpotentieel mogelijk kan maken, met name het potentieel van jonge 
vrouwen, en zodoende kan bijdragen tot de "kennismaatschappij", het concurrentievermogen 
van de economie, de sociale samenhang en de vernieuwing van de Europese maatschappij, 
hetgeen doelstellingen zijn die in de herziene strategie van Lissabon zijn opgenoemd,

E. overwegende dat de toekomst van Europa afhangt van zijn vermogen om kind- en 
jeugdvriendelijke maatschappijen te bevorderen en dat in dit verband de verwezenlijking van 
de gezinswensen de keuzes voor studies of een beroep niet in de weg mag staan of een rem 
mag vormen om deze voort te zetten of weer op te nemen,

F. overwegende dat de verlengde duur van de studies1, het ontbreken van stimulansen om 
zelfstandig te gaan wonen, de latere emancipatie en een moeilijker toegang tot de 
arbeidsmarkt tot gevolg kunnen hebben dat jongeren het besluit om een gezin te stichten 
uitstellen,

G. overwegende dat door de kansen die door levenslang leren worden geboden en de langere 
duur van de studies de gemiddelde leeftijd van mannen en vrouwen in de studie- en 
opleidingstijd stijgt2, 

H. overwegende dat de stijging van de levensverwachting een invloed heeft op de relaties tussen 
de generaties en binnen het gezin, aangezien het aantal mensen dat van anderen afhankelijk is 
toeneemt,

I. overwegende dat in de hoger genoemde mededeling van de Commissie over het combineren 
van werk, privé-leven en gezin erkend wordt dat de beleidsmaatregelen met betrekking tot de 
combinatie van privé-leven en werk ook gericht moeten zijn op jonge vrouwen en op jonge 
mannen die nog hoger onderwijs volgen,

J. overwegende dat materiële problemen vaak de toegang tot en de voortzetting van de studies 
bemoeilijken en dat deze moeilijkheden extra zwaar zijn voor jonge vrouwen en mannen die 
naast hun studies ook gezinstaken en eventueel beroepstaken op zich moeten nemen3,

K. overwegende dat het weliswaar niet aan de lidstaten is om invloed uit te oefenen op de 
individuele keuze om al dan niet kinderen te hebben, maar dat zij wel een sociaal en 
economisch klimaat moeten creëren dat gunstig is voor jonge ouders,

L. overwegende dat volgens de statistieken de Europeanen minder kinderen hebben dan zij 
eigenlijk wensen4,

M. overwegende dat vrouwen, die grotendeels de zorg voor afhankelijke personen op zich 
nemen5, meer dan mannen het gevaar lopen hun studies niet voort te zetten, deze halverwege 

  
1 Francesco C.Billari, Dimiter Philipov, Education and the Transition to Motherhood: a comparative analysis of 

Western Europe, European Demographic Research Papers 2005.
2 Rapport EUROSTUDENT 2005 "Social and Economic Conditions of student life in Europe", de gemiddelde 

leeftijd van studenten is 28 jaar in het Verenigd Koninkrijk, 25,3 jaar in Oostenrijk, 24,6 jaar in Finland, 24,2 jaar 
in Nederland en 24,1 jaar in Ierland.

3 Rapport EUROSTUDENT 2005 "Social and Economic Conditions of student life in Europe",: 91% van alle 
studenten in Nederland heeft een baan, 69% in Ierland, 67% in Oostenrijk, 66% in Duitsland, 65% in Finland.

4 Mededeling van de Commissie van 16 maart 2005, getiteld "Groenboek ‘Demografische veranderingen: naar een 
nieuwe solidariteit tussen de generaties’" (COM(2005)0094)

5 Rapport EUROSTUDENT 2005 "Social and Economic Conditions of student life in Europe", 13,8% van de 
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op te geven of nooit opnieuw op te nemen - hetgeen onvermijdelijk leidt tot een de facto
discriminatie bij de toegang tot en de voortzetting van studies en levenslang leren alsook tot 
ongelijkheid tussen vrouwen en mannen in het beroepsleven,

N. overwegende dat in de meeste landen werkstudenten ofwel niet in aanmerking komen voor 
sociale steun, ofwel een minder hoog bedrag aan steun toegekend krijgen en dat het voor een 
student, vooral als deze personen ten laste heeft, aanzienlijk moeilijker is om leningen of 
bankkrediet te krijgen;

O. overwegende dat aan gezinsverantwoordelijkheden specifieke behoeften verbonden zijn in 
een aantal gebieden, met name huisvesting, opvang en flexibiliteit bij het volgen van lessen,

P. overwegende dat de behandeling van studenten/studentes met gezinsverantwoordelijkheden 
verschilt tussen de diverse landen en instellingen voor hoger onderwijs en beroepsonderwijs,
wat een hinderpaal kan vormen voor hun mobiliteit, en dus voor de verwezenlijking van hun 
opleidings- en beroepswensen, en dat hun behoeften op ongelijke manier in aanmerking 
worden genomen in de onderwijssystemen en in de criteria voor de toekenning van 
studiesteun,

1. herinnert eraan dat de hier volgende aanbevelingen betrekking hebben op jongeren, en met 
name jonge vrouwen die studeren of een opleiding volgen en gezinsverantwoordelijkheden 
op zich nemen of willen nemen;

2. herinnert eraan dat volgens de conclusies van het Groenboek over de demografie het 
Europees demografisch deficit onder meer te wijten is aan het feit dat de verschillende 
levensstadia (studies, werk, gezin) op latere leeftijd worden voltooid;

3. is erover verheugd dat de Commissie in haar hoger genoemde mededeling over het 
combineren van werk, privé-leven en gezin erkent dat de beleidsmaatregelen met betrekking 
tot de combinatie van privé-leven en werk ook gericht moeten zijn op jonge vrouwen en op 
jonge mannen die nog hoger onderwijs volgen, maar betreurt dat er in dit verband geen 
concrete voorstellen worden gedaan;

4. spoort de Commissie en de lidstaten aan om in het kader van hun engagement voor een meer 
kind- en jeugdvriendelijke maatschappij beleidsmaatregelen te bevorderen die het 
combineren van studies en gezin vergemakkelijken om jonge mannen en jonge vrouwen in 
staat te stellen zoveel kinderen te krijgen als zij wensen, terwijl hun bijdrage aan de groei en 
het concurrentievermogen van Europa ten volle wordt benadrukt;

5. spoort de lidstaten aan de situatie van de jongeren beter te onderkennen, en in het bijzonder 
de situatie van jonge vrouwen die gezinsverantwoordelijkheden hebben tijdens hun studies of 
opleiding, met name door specifieke sociale hulp ter beschikking te stellen die aangepast is 
aan hun behoeften en die los staat van het al dan niet uitoefenen van een beroepsactiviteit 
naast hun studies;

6. vraagt de lidstaten ervoor te zorgen dat de "studentenverzekeringen" worden uitgebreid tot de 
personen die ten laste zijn van de student(e);

    
studenten met een kind in Letland tegen 5,3% studenten, 12,1% tegen 10,4% in Ierland, 11,5% tegen 10,1% in 
Oostenrijk.
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7. vraagt de lidstaten en de kredietinstellingen dat zij het eenvoudiger en gemakkelijker maken 
om tegen gunstige voorwaarden leningen te verstrekken  aan jonge mannen en vrouwen die 
gezinsverantwoordelijkheden combineren met een periode van studie of opleiding;

8. spoort de lidstaten aan om samen met de lokale overheden en de instellingen voor hoger 
onderwijs of beroepsonderwijs de nodige maatregelen goed te keuren zodat studerende 
ouders huisvesting kunnen krijgen die aan hun behoeften is aangepast alsook voldoende en 
adequate opvangdiensten tegen dezelfde voorwaarden voor steunverlening als werkende 
ouders; verzoekt de lidstaten optimaal gebruik te maken van de mogelijkheden die op dit 
gebied worden geboden door de communautaire fondsen en met name het ESF;

9. spoort de instellingen voor hoger onderwijs of beroepsonderwijs aan te zorgen voor 
opvangdiensten binnen hun infrastructuur en vraagt de lidstaten dat zij dergelijke initiatieven 
steunen;

10. vraagt dat de lidstaten in samenwerking met de instellingen voor hoger onderwijs of 
beroepsonderwijs een meer flexibele organisatie van de studies aanbieden, bijvoorbeeld door 
een groter aanbod van afstandsonderwijs en meer mogelijkheden voor deeltijds studeren;

11. spoort de lidstaten en de instellingen voor hoger onderwijs of beroepsonderwijs aan meer 
gebruik te maken van de flexibele opleidingstechnieken die de nieuwe technologieën bieden 
en deze ter beschikking te stellen van alle jongeren tijdens hun studie of opleidingsperiode, 
en met name de jongeren die gezinsverantwoordelijkheden hebben;

12. vraagt de lidstaten en de instellingen voor hoger onderwijs of beroepsonderwijs extra 
rekening te houden met de behoeften van zwangere studentes en moeders met jonge kinderen 
zodat zij gemakkelijker hun studies kunnen voortzetten of opnieuw opnemen;

13. vraagt de instellingen voor hoger onderwijs of beroepsonderwijs dat zij hun onderwijzend en 
beroepspersoneel attenderen op de bijzondere behoeften van deze studenten en studentes en 
zo nodig ondersteunings- en adviesdiensten voor hen opzetten om hun toegang tot, hun 
voortzetting van of hun herintegratie in het hoger of beroepsonderwijs te vergemakkelijken;

14. vraagt de instellingen voor hoger onderwijs of beroepsonderwijs bij de berekening van de 
collegegelden rekening te houden met de financiële situatie van jongeren, mannen en 
vrouwen, die gezinsverantwoordelijkheden hebben, en spoort hen aan hun een passende 
steun te verlenen;

15. vraagt de lidstaten en de sociale partners om in het kader van levenslang leren onder meer te 
voorzien in de mogelijkheid van ouderverlof en een grotere flexibiliteit in de 
arbeidsvoorwaarden, met name door het gebruik van nieuwe technologieën;

16. herinnert eraan dat het meestal de jonge vrouwen zijn die de zorg voor afhankelijke personen 
op zich nemen en dat dit leidt tot discriminatie tussen mannen en vrouwen op onderwijs- en 
beroepsniveau; vraagt derhalve aan de lidstaten dat zij het gezinsleven herwaarderen en 
nadruk leggen op de rol van de vaders alsook op een betere verdeling van de 
verantwoordelijkheden in het gezinsleven  onder meer tijdens de duur van de studies, als 
volwaardige component van de gelijke kansen voor mannen en vrouwen;

17. beveelt de lidstaten, de Raad en de Commissie aan om in het kader van de open 
coördinatiemethode en de vergaderingen van ministers van onderwijs, beste praktijken uit te 
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wisselen op het gebied van steun aan studenten/studentes die gezinsverantwoordelijkheden 
hebben, en ook rekening te houden met innovatieve regelingen die hiervoor in bepaalde 
Europese landen worden toegepast;

18. beveelt de Commissie en de lidstaten respectievelijk aan om bij de opstelling en de 
uitvoering van de communautaire en nationale programma's inzake onderwijs rekening te 
houden met de bijzondere situatie van studenten/studentes die gezinsverantwoordelijkheden 
hebben, en vestigt er de aandacht op dat in deze programma's transversale acties moeten 
worden opgenomen welke de combinatie van studeren en gezin vergemakkelijken;

19. vraagt de lidstaten dat zij naargelang van hun nationale situatie nagaan of een hervorming 
van hun onderwijssysteem in de richting van meer flexibiliteit en een beter beheer van de 
studietijd ertoe zou kunnen leiden dat jongeren zich sneller emanciperen en op de 
arbeidsmarkt komen en sneller hun gezinswensen kunnen realiseren;

20. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad en de Commissie, 
alsmede aan de lidstaten.
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TOELICHTING

Volgens de doelstellingen die zijn vastgelegd op de Europese Raad van Lissabon in 2000 moet 
Europa tegen 2010 de meest concurrerende en dynamische kenniseconomie van de wereld 
worden die in staat is tot duurzame economische groei met meer en betere banen en een hechtere 
sociale samenhang. De strategie moet de Unie in staat stellen om tegen 2010 opnieuw tot 
volledige werkgelegenheid te komen en de cohesie te versterken. De Raad heeft ook gesteld dat 
het algemene doel van deze maatregelen erin bestaat tegen 2010 het algemene 
werkgelegenheidspercentage van de EU tot 70% en het werkgelegenheidspercentage van 
vrouwen tot meer dan 60% te verhogen1.

De staatshoofden en regeringsleiders hebben op de Europese Raden van Stockholm2 en 
Barcelona3 erkend dat de toekomst van de Europese economie en maatschappij door haar burgers 
zal worden bepaald, en met name door de jonge generaties en hun opleidingsniveau. In dit 
verband moeten alle jongeren, mannen en vrouwen, kunnen profiteren van onderwijs en 
opleiding van goede kwaliteit, aangepast aan de nieuwe vereisten van de markt, en moeten zij 
ook permanent hun kennis kunnen bijwerken om zich te integreren op de arbeidsmarkt en er zich 
te blijven ontwikkelen.

Het studieniveau is een essentiële en doorslaggevende factor voor de groei en het 
innovatievermogen van een maatschappij. Volgens een schatting van de OESO zou het 
toevoegen van een extra jaar studies op gemiddeld niveau het groeipercentage direct verhogen
met ongeveer 5% en met nog eens 2,5% op lange termijn4.

Onderwijs en opleiding zorgen voor economische en sociale voordelen doordat tegelijk met de 
beroepsbekwaamheden ook de persoonlijke en civiele vaardigheden worden ontwikkeld. De 
investering in menselijke hulpbronnen is dan ook cruciaal voor de versterking van de sociale 
integratie. Een studie van de OESO toont effectief aan dat in bepaalde landen waar het 
gemiddelde studieniveau hoger ligt, er ook minder ongelijkheden tussen de individuen 
vastgesteld worden5.

Het spreekt voor zich dat het studieniveau ook een invloed heeft op de werkgelegenheid 
aangezien de werkloosheidscijfers lager liggen naarmate het studieniveau hoger ligt6, hetgeen de 
daarmee gepaard gaande sociale kosten navenant vermindert. Het werkgelegenheidspercentage 
stijgt naarmate het studieniveau stijgt: Voor de hele leeftijdsgroep van 25 tot 64 jaar bedroeg de 
werkgelegenheidsgraad van afgestudeerden van het hoger onderwijs in 2001 84%. Dat is 15 
procentpunten hoger dan het gemiddelde voor alle opleidingsniveaus, en bijna dertig 
procentpunten hoger dan de groep die maximaal het niveau van lager middelbaar onderwijs heeft 
genoten7.

  
1 Europese Raad van Lissabon , maart 2000.
2 Europese Raad van Stockholm, 23-24 maart 2001.
3 Europese Raad van Barcelona, 15-16 maart 2002.
4 De la Fuente en Ciccone, Human Capital in a global and knowledge-based economy ('Het menselijk kapitaal in 

een op kennis gebaseerde economie') eindverslag voor het DG Werkgelegenheid en sociale zaken, Europese 
Commissie, mei 2002.

5 PISA (Programme for International Student Assessment), OESO,2002.
6 Het werkloosheidspercentage onder afgestudeerden van het hoger onderwijs lag in 2001 op 3,9%, d.i. drie keer 

minder dan het cijfer voor laagopgeleiden.
7 idem.
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Het is niet alleen van het grootste belang dat wordt geïnvesteerd in de jongeren als 
menselijke hulpbronnen zodat zij optimaal kunnen bijdragen aan de economische en 
sociale duurzaamheid van de Europese maatschappij. Er mag evenmin worden 
voorbijgegaan aan het potentieel van deze jongeren voor de bevolkingsvernieuwing van 
onze maatschappijen.

Zoals de Commissie in haar Groenboek over de demografie1 en de Raad in zijn Europees pact 
voor de jeugd2 hebben opgemerkt, is het hoog tijd dat  kind- en jeugdvriendelijke maatschappijen 
tot stand worden gebracht door middel van een verbeterde beroepsopleiding en werkkwaliteit en 
door het creëren van een klimaat dat de sociale integratie van jongeren en de verwezenlijking 
van hun gezinswensen bevordert.

Alle statistieken tonen aan dat de Europeanen, en vooral de hoogopgeleide Europeanen, minder
kinderen hebben dan zij eigenlijk wensen. De verwezenlijking van de gezinswensen wordt 
beïnvloed door sociale en economische factoren die ertoe leiden dat de diverse levensstadia op 
een latere leeftijd worden voltooid: een langere duur van de studies, een latere emancipatie, 
periodes van professionele bijscholing en een moeilijker toegang tot de arbeidsmarkt zijn 
allemaal factoren die ertoe bijdragen dat jongeren de beslissing om een gezin te stichten 
uitstellen.

Volgens verscheidene studies3 over de vruchtbaarheid in Europa kunnen late geboortes de niet-
gerealiseerde geboortes op jongere leeftijd niet compenseren. Bovendien blijkt uit deze studies 
dat het besluit om op latere leeftijd een gezin te stichten ook kosten meebrengt voor de 
volksgezondheidsstelsels, aangezien de medische risico's voor moeder en kind groter zijn. 
Bovendien is het mogelijk dat biologische factoren die verband houden met de leeftijd van de 
vrouw, de mensen verhinderen om het gewenste aantal kinderen te krijgen.

Het is weliswaar niet aan de lidstaten om invloed uit te oefenen op de individuele keuze om 
al dan niet kinderen te hebben, maar de lidstaten zouden de voorwaarden moeten creëren 
die de Europeanen in staat stellen het aantal kinderen te krijgen dat zij wensen.
Een van de middelen om deze doelstelling te bereiken is dat een sociaal, economisch en 
onderwijskader wordt gecreëerd dat jonge Europeanen in staat stelt hun gezinswensen in 
een vroeger stadium van hun leven te realiseren, zonder dat dit evenwel een negatieve 
invloed heeft op hun opleidings- of carrièrekansen.

In haar recente mededeling over het combineren van privé-leven, gezin en werk4 erkent de 
Commissie kennelijk dat een dergelijk perspectief relevant is aangezien zij in het gedeelte 
over de organisatie van het werk opmerkt dat de beleidsmaatregelen met betrekking tot de 
combinatie van privé-leven en werk ook gericht moeten zijn op jonge vrouwen en op jonge 
mannen die nog hoger onderwijs volgen.

  
1 Mededeling van de Commissie van 16 maart 2005, getiteld "Groenboek ‘Demografische veranderingen: naar een 

nieuwe solidariteit tussen de generaties’" (COM(2005)0094)
2 Mededeling van de Commissie van 30 mei 2005 over Europese beleidsmaatregelen voor jongeren, met de titel 

"Aandacht voor jongerenbelangen in Europa – implementatie van het Europees pact voor de jeugd en bevordering 
van actief burgerschap" (COM(2005)0206)

3 Lutz, Skirbekk " How would tempo policies" work exploring the effect of school reforms on period fertilty in 
Europe"; Billari, Philipov " education and the transition to motherhood: a comparative analysis of western Europe"

4 Mededeling van de Commissie van 12 oktober 2006, getiteld " De eerste fase van de raadpleging van de sociale 
partners over het combineren van werk, privéleven en gezin" (SEC(2006)1245)
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Het jongerenpotentieel moet dus beter worden benut, maar er is ook een andere reden waarom 
het combineren van gezin en studies bevorderd moet worden. Door de verlenging van de 
studietijd en de mogelijkheden die worden geboden door levenslang leren is de gemiddelde 
leeftijd van de studenten gestegen. Volgens de statistieken van het rapport EUROSTUDENT van 
20051 ligt de gemiddelde leeftijd van de studenten op 28 jaar in het Verenigd Koninkrijk, 25,3 
jaar in Oostenrijk, 24,6 jaar in Finland, 24,2 jaar in Nederland en 24,1 jaar in Ierland.

In verscheidene landen nemen studenten gezinsverantwoordelijkheden op zich terwijl ze 
studeren of kiezen zij ervoor hun gezinswensen te realiseren door kinderen te hebben vóór het 
beëindigen van hun studies. Zo hebben in Zweden 41% van de vrouwen hun eerste kind voor het 
einde van hun studies, 31% in Finland en 30% in Noorwegen.
In diverse Europese landen is er trouwens een groot percentage studerende ouders, zoals in 
Ierland waar 11,3% van de studenten kinderen heeft, 10,8% in Oostenrijk, 10,7% in Letland en 
8% in Finland.

Jammer genoeg is het zo dat in de meeste Europese landen, met uitzondering van enkele 
noordelijke landen die een arsenaal van sociale en economische maatregelen ten behoeve 
van studerende ouders hebben, de studenten met gezinsverantwoordelijkheden 
aanzienlijke problemen ondervinden zowel op universitair niveau als in hun dagelijks 
leven. Zij hebben inderdaad specifieke behoeften op het gebied van huisvesting, 
opvangdiensten, flexibiliteit in het ritme van de lessen, enz. Deze behoeften worden evenwel 
doorgaans niet of weinig onderkend binnen de sociale en onderwijssystemen, zoals 
overigens blijkt uit het ontbreken van statistieken en gegevens in verband met de 
levensomstandigheden van deze studenten.

Het feit dat geen rekening wordt gehouden met de bijzondere situatie van de studenten met 
gezinsverantwoordelijkheden kan derhalve leiden tot discriminatie in de toegang tot 
onderwijs van alle niveaus en het levenslang leren. De grote verschillen in behandeling in 
de verschillende lidstaten vormen een extra hinderpaal voor het realiseren van de wensen 
op het gebied van onderwijs, en dus ook beroep, waaronder ook de mobiliteit.

Vooral de vrouwen zijn kwetsbaar omdat zij het zijn die voor het merendeel de 
gezinsverantwoordelijkheden op zich nemen, ook tijdens de studies. Volgens het rapport 
EUROSTUDENT zijn er in Letland 13,8% studentes met een kind tegenover 5,3% studenten, in 
Ierland 12,1% studentes met een kind tegenover 10,4% studenten, en in Oostenrijk liggen deze 
percentages op 11,5% tegenover 10,1%.

Bij gebrek aan voldoende steun is het waarschijnlijk dat jonge vrouwen eerder dan mannen niet 
voortstuderen, hun studies halverwege opgeven of ze nooit opnieuw opnemen, hetgeen 
onvermijdelijk leidt tot ongelijkheid tussen mannen en vrouwen in het beroepsleven en een 
verlies van hun potentieel.

Standpunt van de rapporteur

De rapporteur is erover verheugd dat de Commissie in haar recente mededeling over het 
combineren van werk, privé-leven en gezin erkent dat de beleidsmaatregelen met betrekking tot 
de combinatie van privé-leven en werk ook gericht moeten zijn op jonge vrouwen en op jonge 
mannen die nog hoger onderwijs volgen, maar betreurt dat zij in dit verband geen concrete 

  
1 Rapport EUROSTUDENT 2005 "Social and Economic Conditions of student life in Europe".
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voorstellen heeft gedaan.

In het kader van de demografische uitdagingen en het engagement van de lidstaten om 
maatschappijen te ontwikkelen die meer kind- en jeugdvriendelijk zijn, wil de rapporteur 
onderstrepen dat beleidsmaatregelen moeten worden goedgekeurd die zorgen voor meer 
steun voor jongeren zodat deze hun opleiding- en gezinsproject tegelijk kunnen realiseren 
zonder het ene ten koste van het andere moet gaan.

Daarom stelt de rapporteur voor om zowel op het niveau van de onderwijssystemen als op het 
vlak van de sociale stelsels meer rekening te houden met de verwachtingen en de behoeften van 
jonge mannen en jonge vrouwen die naast hun studies of opleiding ook gezinstaken op zich 
nemen.

De rapporteur wenst een van de maatregelen die in dit verband worden voorgesteld aan te 
bevelen, namelijk dat de lidstaten voor deze jongeren specifieke sociale hulp ter beschikking 
stellen die is aangepast aan hun behoeften, en dat de toekenning of het bedrag van deze sociale 
hulp niet wordt betwist of verminderd wegens het feit dat zij naast hun studies ook werken.

Bovendien kampen deze studenten/studentes met materiële moeilijkheden en de rapporteur stelt 
dan ook voor dat de instellingen voor hoger onderwijs of beroepsonderwijs bij de 
berekening van de collegegelden rekening houden met hun financiële problemen en dat de 
kredietinstellingen het voor hen gemakkelijker maken om leningen aan te gaan of krediet 
te krijgen.

De rapporteur spoort tevens de lidstaten aan om samen met de lokale overheden en de 
instellingen voor hoger onderwijs of beroepsonderwijs te zorgen voor enerzijds een groter 
aanbod van goedkope huisvesting die is aangepast aan de behoeften van de studenten (partners
of alleenstaande ouders) die kinderen ten last hebben en anderzijds adequate en betaalbare 
kinderopvang.

Bovendien spoort uw rapporteur met het oog op het combineren van studies en gezin, de 
lidstaten en de instellingen voor hoger onderwijs of beroepsonderwijs aan voorstellen te doen 
voor een meer flexibele organisaties van het studieritme (bijvoorbeeld halftijds studeren), 
meer gebruik te maken van opleidingstechnieken die door de nieuwe technologieën worden 
geboden en deze ter beschikking te stellen van alle studenten en met name die welke 
gezinsverantwoordelijkheden hebben.

Tenslotte vraagt de rapporteur de instellingen voor hoger onderwijs of beroepsonderwijs dat zij 
hun onderwijzend en beroepspersoneel attenderen op de bijzondere behoeften van deze 
studenten en zo nodig ondersteunings- en adviesdiensten voor hen opzetten om hun toegang 
tot, hun voortzetting van of hun herintegratie in het hoger of beroepsonderwijs te 
vergemakkelijken.

Ook al vallen gezin en onderwijs onder de nationale bevoegdheid toch beveelt uw rapporteur aan 
dat in het kader van de open coördinatiemethode beste praktijken worden uitgewisseld op 
het gebied van steun aan studenten/studentes die gezinsverantwoordelijkheden hebben, en 
dat ook rekening wordt gehouden met innovatieve regelingen die hiervoor in bepaalde 
Europese landen worden toegepast.


