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ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over volwasseneneducatie: een mens is nooit te oud om te leren 
(2007/2114(INI))

Het Europees Parlement,

– gezien de mededeling van de Commissie “Volwasseneneducatie: een mens is nooit te oud om 
te leren” (COM (2006) 0614),

– gelet op besluit nr. 1720/2006/EG van het Europees Parlement en de Raad van 15 november 
2006 tot vaststelling van een actieprogramma op het gebied van een leven lang leren,1

– gelet op zijn aanbeveling van 26 september 2006 inzake sleutelcompetenties voor een leven 
lang leren,2

– onder verwijzing naar zijn resolutie van 23 maart 2006 over demografische vraagstukken en 
de solidariteit tussen de generaties,3

– gezien de conclusies van het voorzitterschap van de Europese Raad van Lissabon van 23 en 
24 maart 2000,

– gelet op de artikelen 149 en 150 van het EG-Verdrag,

– onder verwijzing naar zijn resolutie van ... september 2007 inzake de productie en verdere 
ontwikkeling van statistieken over onderwijs en levenslang leren,4

– onder verwijzing naar zijn resolutie van ... september 2007 tot vaststelling van een Europees 
kwalificatiekader voor een leven lang leren,5

– onder verwijzing naar zijn resolutie van ... september 2007 inzake de doelmatigheid en 
rechtvaardigheid in de Europese onderwijs- en opleidingsstelsels,6

– gelet op artikel 45 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie cultuur en onderwijs en de adviezen van de Commissie 
werkgelegenheid en sociale zaken, en de Commissie rechten van de vrouw en 
gendergelijkheid (A6-0000/2007),

A. overwegende dat volwasseneneducatie een politieke prioriteit aan het worden is en er daarom 
behoefte bestaat aan concrete en adequate programma’s, zichtbaarheid, toegang en 
hulpbronnen,

B. overwegende dat opleiding en scholing cruciaal zijn voor de verwezenlijking van de 
doelstellingen van de Lissabon-strategie, die in het teken staat van méér economische groei, 

  
1 PB L 327 van 24.11.2006, blz. 45.
2 PB L 394 van 30.12.2006, blz. 10.
3 Aangenomen teksten, P6_TA(2006)0115.
4 A6-0307/2007, september 2007, sessie II.
5 A6-0245/2007, september 2007, sessie II.
6 A6-0326/2007, september 2007, sessie II.
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concurrentievermogen en sociale integratie,

C. overwegende dat nog eens vier miljoen volwassenen moeten deelnemen aan 
volwasseneneducatie om het participatiecijfer van de benchmark te bereiken dat is 
overeengekomen door de lidstaten in het kader van het proces “Onderwijs en opleiding 
2010”,

D. overwegende dat het investeren in volwasseneneducatie het sociale en culturele rendement 
vergroot in de zin van groter individueel welzijn en grotere individuele voldoening, en van 
actiever burgerschap,

E. overwegende dat de fundamentele bijdrage van volwassenenonderwijs vanwege het 
verwerven van essentiële vaardigheden van groot belang is voor de werkgelegenheid en de 
mobiliteit op de arbeidsmarkt en de sociale integratie,

F. overwegende dat betrouwbare gegevens nodig zijn om toezicht te houden op de 
verscheidenheid van volwasseneneducatie, en beleidsmaatregelen te ontwikkelen, 

G. overwegende dat de informatie over en de toegang tot het stelsel van volwasseneneducatie 
van lidstaat tot lidstaat aanzienlijk kan verschillen,

H. overwegende dat erkenning en validering van formeel, niet-formeel en informeel leren de 
hoeksteen vormen van de strategie voor een leven lang leren,

I. overwegende dat het van groot belang is dat volwasseneneducatie wordt gekoppeld aan het 
Europees kwalificatiekader en dat het potentieel ten aanzien van zowel sleutelcompetenties
als sociale en culturele vaardigheden wordt vergroot,

1. verwelkomt het voorstel van de Commissie voor een actieplan voor volwasseneneducatie;

2. erkent dat er op meerdere niveaus maatregelen moeten worden genomen om, met name voor 
volwassenen, een leercultuur te bevorderen en te versterken, en te zorgen voor de 
voortdurende groei hiervan;

3. doet een dringend beroep op de lidstaten om een cultuur van levenslang leren te 
ontwikkelen, waarbij de aandacht primair uitgaat naar onderwijs en scholing voor 
volwassenen, door beleidsmaatregelen en actieplannen gericht op kennisverwerving door te 
voeren, en door onderwijs aantrekkelijker en toegankelijker te maken, en de kwalificaties 
aan te passen;

Meer motivatie (voor deelname aan volwasseneneducatie) 

4. vraagt met klem om betere promotie van volwasseneneducatie om zo mensen meer te 
motiveren aan dergelijk onderwijs deel te nemen; is van oordeel dat volwasseneneducatie 
een belangrijke rol moet spelen in het beleid ter bevordering van een algehele leercultuur, 
onder andere door middel van mediacampagnes, informatievoorziening, begeleidings- en 
adviesdiensten en, in het bijzonder, begeleidings- en adviesdiensten speciaal bedoeld voor 
achtergestelden;

5. is het ermee eens dat speciale telefoonnummers en websites effectieve middelen zijn om 
volwasseneneducatie te promoten en dat deze in het algemeen gericht zouden moeten zijn op 
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de laagopgeleiden en de ouderen;

Statistische gegevens  

6. is van mening dat vergelijkbare statistische gegevens nodig zijn om beleidsmaatregelen op 
het vlak van volwasseneneducatie te ontwikkelen, en hier toezicht op te houden, en om 
aanwijzingen te geven en richting te bepalen voor een geïntegreerd programma voor een 
leven lang leren; 

7. is van mening dat een Europees onderzoek naar volwasseneneducatie moet worden verricht 
met de bedoeling om enerzijds vergelijkbare gegevens over volwasseneneducatie te 
verzamelen en anderzijds gedeelde concepten goed te kunnen stimuleren;

8. roept de Europese instellingen en lidstaten op de uitwisseling van goede praktijkvormen aan 
te moedigen;

Afstemming van beroepsleven, gezinsleven, een leven lang leren en effectieve levering

9. wijst erop dat een goede afstemming van gezinsleven, beroepsleven en een leven lang leren 
niet alleen vraagt om efficiënter beheer van de tijd en de ruimte, maar ook om sociale, 
economische en fiscale prikkels teneinde de toegang van volwassenen tot scholings- en 
onderwijsprogramma’s te bevorderen; 

10. benadrukt het belang van een beter gebruik van nieuwe technologieën en constateert in dit 
opzicht dat de ontwikkeling van internettoegang ter bevordering van nieuwe kennisbronnen 
en leermethoden, zoals leerprogramma’s op afstand, moet worden aangemoedigd;

11. vraagt aandacht voor het belang van het uitbreiden van de draagwijdte van publieke en 
private kinderopvangvoorzieningen en de noodzaak werkgevers die vanuit hun onderneming 
faciliteiten voor kinderopvang zouden kunnen bieden, hierbij te betrekken;

Solidariteit tussen de generaties (tegen de “ghetto des ages”) en interculturele solidariteit

12. herinnert eraan dat de demografische verschuivingen de lidstaten voor een complex geheel 
van onderling gerelateerde problemen zullen stellen en dat onze samenlevingen nieuwe 
vormen van solidariteit tussen de generaties zullen moeten ontwikkelen;

13. stelt derhalve voor de kennis, vaardigheden en ervaringen van volwassenen en met name 
ouderen beter uit te wisselen, bijvoorbeeld in de vorm van begeleidingsprogramma’s ter 
ondersteuning van de diverse activiteiten op het vlak van ondernemerschap en de 
ambachten; acht het tevens belangrijk dat de desbetreffende begeleiders toegang krijgen tot 
een netwerk, opdat zij informatie kunnen delen en uitwisselen;

14. onderstreept het belang van een “benadering voor gezinseducatie”, waarbij ouders worden 
gemotiveerd terug naar school te gaan als zij hun kinderen willen helpen goed te presteren 
op school;

15. ondersteunt de ontwikkeling van vrijwilligersprogramma’s vanwege de rol die deze kunnen 
spelen bij de solidariteit tussen de generaties en de erkenning van ervaring en kwalificaties; 

16. benadrukt het belang om in het kader van mobiliteit en sociale samenhang met name voor 
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immigranten flexibele mogelijkheden te bieden voor onderwijs- en scholingsprogramma’s, 
alsmede passende voorwaarden om deze goed te doorlopen;

Het belang van taalverwerving en de speciale behoeften van risicogroepen

17. beschouwt de vestiging van landelijke en plaatselijke centra ter ondersteuning van 
immigranten als een belangrijk middel om nuttige informatie ter beschikking te stellen en 
duidelijkheid te verschaffen ten aanzien van vragen over de volledige integratie van 
migranten in de samenleving;

18. herhaalt het belang van grotere ondersteuning voor taalcursussen, met name voor 
immigranten;

19. ondersteunt het idee om “vaardigheidsonderzoeken” in te stellen voor immigranten, lager 
opgeleiden en gehandicapten; gelooft dat dergelijke vaardigheidsonderzoeken, behalve dat 
zij economische voordelen met zich meebrengen, ook kunnen bijdragen aan de bestrijding 
van racisme, vreemdelingenhaat, discriminatie en uitsluiting;

Toegang tot hoger onderwijs

20. is van oordeel dat hoger onderwijs beter toegankelijk zou moeten zijn voor een groter 
publiek, waaronder volwassenen met werkervaring en ouderen;

21. wijst erop dat modernisering van het middelbare onderwijs noodzakelijk is om 
concurrerender, flexibeler, toegankelijker en efficiënter te worden; 

Hogere kwaliteit, betere pedagogie en een gevarieerder aanbod 

22. benadrukt het belang van kwalitatief personeel op het gebied van volwasseneneducatie; 
gelooft dat ondersteuning moet worden geboden voor specifieke programma’s voor 
leerkrachten in de volwasseneneducatie en pleit ervoor dat er binnen het academisch 
onderwijs ook een graad komt voor volwasseneneducatie;

23. ondersteunt stappen die gericht zijn op de uitwisseling van vaardigheden en mobiliteit bij 
volwasseneneducatie, zoals:

a) de doorvoering en uitbreiding van het Europese kwalificatiekader en EUROPASS,
b) de erkenning en validering van basisvaardigheden, belangrijke competenties, formele, 

niet-formele en informele kwalificaties en educatie om zo te zorgen voor transparantie 
ten aanzien van de leerresultaten, waarbij de erkenning van studieactiviteiten en het 
overstappen tussen verschillende leertrajecten mogelijk moet worden gemaakt;

Financiering

24. pleit ervoor dat de praktijk dat werkgevers scholing voor hun personeel financieren en 
organiseren, wijdverbreid en fiscaal gunstig moet worden, aangezien de kwalificaties en 
vaardigheden een zeer belangrijke bijdrage leveren aan vernieuwing, productiviteit en de 
concurrentiepositie;

25. benadrukt het belang van coördinatie, samenwerking, efficiëntie en transparantie ten aanzien 
van wettelijke maatregelen en institutionele raamwerken, netwerken en partnerschappen van 
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organen of verenigingen die actief zijn op het vlak van volwasseneneducatie, zulks met 
behulp van plaatselijke, regionale, nationale, Europese (publieke dan wel private) financiële 
middelen;

26. acht het van cruciaal belang dat financiële prikkels worden geboden teneinde mensen vrije 
toegang te geven tot scholing en onderwijs en de daaruit voortvloeiende voordelen; wijst 
erop dat dergelijke financiële prikkels bijvoorbeeld kunnen worden geboden in de vorm van 
fiscale stimulering, toelagen, beurzen, medefinanciering of vermindering van de belasting of 
sociale lasten voor werkgevers die een passende werkomgeving creëren voor 
volwasseneneducatie; 

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

In oktober 2006 publiceerde de Commissie haar mededeling “Volwasseneneducatie: een mens is 
nooit te oud om te leren”. Op dit moment werkt zij aan het “Actieplan volwasseneneducatie 
2007”, dat naar verwachting eind september of begin oktober zal worden aangenomen. De 
Commissie benadrukt het enorme belang van volwasseneneducatie voor de werkgelegenheid en 
de mobiliteit op de hedendaagse arbeidsmarkt, en voor sociale acceptatie.

De omvang van de huidige sociale en economische veranderingen, de snelle overgang naar een 
op kennis gebaseerde samenleving en de demografische veranderingen die voortvloeien uit een 
vergrijzende Europese populatie, zijn allemaal problemen die om een geheel nieuwe benadering 
van educatie en scholing vragen, binnen het kader van een leven lang leren.

Educatie en scholing kunnen niet langer beperkt blijven tot de schooljaren en de jaren direct 
daarna. Zij moeten gedurende het hele werkende leven worden bijgehouden: het is een 
levenslang en veelomvattend proces. Onderwijs en dan met name volwasseneneducatie levert 
een belangrijke bijdrage aan de persoonlijke ontwikkeling, de zelfachting, het actief burgerschap, 
de sociale acceptatie en de interculturele dialoog.

De Europese Unie weet inmiddels een aanzienlijke hoeveelheid burgers rechtstreeks te bereiken 
door middel van haar onderwijs- en scholingsprogramma’s, al zijn de verschillen in deelname 
tussen de diverse lidstaten nog erg groot.

De agenda voor volwasseneneducatie moet verder worden ontwikkeld. De deelname van 
volwassenen aan onderwijs en scholing is niet voldoende als de EU in 2010 de beoogde 
benchmark van 12,5% deelname aan volwasseneneducatie wil halen.

De rapporteur sluit zich aan bij de progressieve benadering die de Commissie heeft aangenomen, 
en ondersteunt het lopende werk van het toekomstige Actieplan, waarbij de volgende zaken 
dienen te worden overwogen:
a) Verlagen van de barrières voor deelname. De deelname aan onderwijs en opleidingen blijft 
beperkt. De lidstaten moeten begeleidings- en informatiesystemen introduceren van hoge 
kwaliteit, aangevuld met gerichte financiële prikkels voor individuen en ondersteuning voor 
plaatselijke samenwerkingsverbanden. 
b) Waarborgen van de kwaliteit van volwasseneneducatie. Om de kwaliteit van 
volwasseneneducatie zeker te stellen, moet speciale aandacht worden besteed aan de diverse 
kwaliteitsdimensies, met speciale aandacht voor ontwikkeling van het personeel, mechanismen 
voor kwaliteitsbewaking, en methoden en materialen. 
c) Introduceren van stelsels die de leerresultaten erkennen en valideren. De lidstaten worden 
uitgenodigd deze stelsels te koppelen aan het nationale kwalificatiekader, dat alles binnen de 
context van het Europees kwalificatiekader. 

d) Investeren in oudere werknemers en migranten. Lidstaten zouden moeten investeren in oudere 
werknemers en migranten, door middel van onderwijs en scholing die aansluit op de behoeften 
van de deelnemer. Tegelijk moet er bewustzijn worden gecreëerd ten aanzien van het belang van 
migranten en oudere werknemers in de Europese samenleving en de economie.

e) Zorgen dat de vooruitgang kan worden gemeten. Betrouwbare gegevens, vergezeld van 
passende indicatoren en benchmarks, zijn onontbeerlijk voor op concrete gegevens gebaseerde 
beleidsvorming. De kwaliteit en vergelijkbaarheid van de gegevens moeten voortdurend blijven 
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verbeterd.

De rapporteur is van mening dat de mededeling op het juiste moment komt en dat het actieplan 
veelbelovend is. Ook gelooft zij dat op meerdere niveaus maatregelen moeten worden genomen 
om, met name voor volwassenen, een leercultuur te bevorderen en te versterken, en te zorgen 
voor de voortdurende groei hiervan. 

De rapporteur verwijst in het hele verslag naar deze maatregelen, verwijst naar goede 
praktijkvormen in de lidstaten en doet voorstellen aangaande stappen die gedurende het traject 
kunnen worden opgenomen. 

De maatregelen spelen zich met name af op het niveau van:
1. motivatie
2. statistische gegevens
3. afstemming van werkend leven, gezinsleven, een leven lang leren en effectieve levering
4. solidariteit tussen de generaties en interculturele solidariteit
5. het belang van taalverwerving en de speciale behoeften van risicogroepen
6. toegang tot hoger onderwijs
7. hogere kwaliteit, betere pedagogie en een gevarieerder aanbod
8. financiering.

De rapporteur benadrukt dat het concept van volwasseneneducatie een cruciaal onderdeel vormt 
van een leven lang leren, en tevens een complex onderdeel daarvan. Volwassenen moeten de 
lesstof kunnen koppelen aan hun reeds verworven kennis en ervaringen, en aan hun culturele 
achtergrond. Als volwasseneneducatie voor hen als individuen van waarde wil zijn, moet zij 
kunnen worden toegepast op hun taken.

Daarom is het noodzakelijk dat al deze maatregelen zo snel mogelijk worden doorgevoerd. In 
een tijdperk waarin globalisering, demografische vraagstukken, en economische en sociale 
veranderingen in Europa ondubbelzinnig vragen om een grotere aanpassing van de kwalificaties 
en vaardigheden in het privé-, sociale en beroepsleven, zal volwasseneneducatie alleen maar nog 
belangrijker worden.


