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BEKNOPT VERSLAG 

Werkgroep Onderwijs, cultuur, jeugdzaken en sport  
Voorzitter: Silja Markkula, Europees Jeugdforum 

22 oktober 2021, 11.00 - 13:00 uur 
 

1. Inleidende opmerkingen van de voorzitter  
 

Deze eerste vergadering van de werkgroep vindt plaats in hybride vorm. Voorzitter Silja Markkula 
heet de leden welkom en legt uit dat de vergadering hen in staat moet stellen elkaar te leren kennen 
en een eerste discussie te voeren over nieuwe thema’s en ideeën van de burgerpanels en het 
meertalig digitaal platform. Zij geeft een overzicht van de bijdragen die tot dusver in het kader van 
het thema “Onderwijs, cultuur, jeugdzaken en sport” via het digitaal platform zijn ingezonden, die 
onder meer betrekking hebben op jeugdwerkloosheid, een gemeenschappelijke EU-identiteit, 
toekomstbestendig onderwijs, mobiliteit binnen de EU en Europees erfgoed. Zij deelt bovendien de 
relevante resultaten van het Europees Jongerenevenement, waarbij soortgelijke thema’s zijn 
aangesneden.   
 
De voorzitter benadrukt dat de werkgroep voortaan op basis van consensus zal werken. Zij merkt 
voorts op dat er vanwege de sectoroverschrijdende aard van een aantal van de behandelde 
terreinen, waaronder jeugd, sprake zal zijn van overlapping met de werkzaamheden van andere 
werkgroepen. De voorzitter geeft vervolgens het woord aan de leden, te beginnen bij de 
vertegenwoordigers van de Europese burgerpanels.  
 

2. Discussie  
 
De vertegenwoordigers van het Europees burgerpanel “Een sterkere economie, sociale 
rechtvaardigheid en banen / jeugd, sport, cultuur en onderwijs / digitale transformatie” geven een 
overzicht van de relevante onderwerpen die tijdens de eerste bijeenkomst van het panel van 17-
19 september ter sprake zijn gekomen, waaronder onderwijs, mobiliteit van jongeren, 
jeugdwerkloosheid, de gevolgen van COVID-19 voor jongeren, taalverwerving en de rol van Europese 
symbolen. 
 
De leden van de werkgroep reageren op de inzendingen van burgers en laten weten welke 
verwachtingen zij hebben wat betreft de werkzaamheden op dit gebied. Het onderwerp van 
jongeren en onderwijs wordt vaak aangesneden en de volgende zaken worden in het bijzonder aan 
de orde gesteld: 

  

 Verscheidene sprekers benadrukken hoe belangrijk het is om jeugdwerkloosheid in de 
nasleep van de COVID-19-crisis aan te pakken en om het voor jongeren makkelijker te maken 
de arbeidsmarkt te betreden. 

 Daarnaast wordt gepleit voor het waarborgen van hoogwaardige banen en een eerlijke 
beloning voor jongeren, onder meer door het probleem van onbetaalde stages aan te 
pakken. 

 Ook de aanzienlijke gevolgen van de COVID-19-crisis voor jongeren op sociaal en 
psychologisch vlak komen aan de orde, evenals de toegang van jongeren tot onderwijs. 
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 Een aantal sprekers richt zich op mobiliteit binnen de EU, onder meer op de 
duurzaamheidsaspecten ervan en op mogelijke nadere maatregelen om studentenmobiliteit 
makkelijker te maken.  

 Er klinken verzoeken om de EU-burgerschapsvorming op scholen te verbeteren, alsook om 
een gemeenschappelijk programma of geschiedenisboek samen te stellen om een 
gemeenschappelijke Europese identiteit te bevorderen.  

 Voorts wordt de aandacht gevestigd op de belangrijke rol die onderwijs en cultuur spelen bij 
het tegengaan van racisme en onverdraagzaamheid. 

 Een aantal sprekers stelt voor de stemgerechtigde leeftijd te verlagen naar 16 jaar, maar de 
meningen over deze kwestie lijken uiteen te lopen.  

 Voorts worden taaldiversiteit en de bescherming van taalminderheden opgeworpen als 
kernelementen van de Europese identiteit.  

 Ook komen er kwesties in verband met sport en de bevordering van een gezonde levensstijl 
ter sprake. Daarbij wordt tevens beklemtoond dat internationale culturele en 
sportevenementen een belangrijke rol spelen bij het versterken van een gemeenschappelijke 
Europese identiteit.  
 

Een aantal sprekers wijst op bestaande EU-initiatieven op het gebied van onderwijs, cultuur, 
jeugdzaken en sport en stelt voor op deze initiatieven voort te bouwen. Daarnaast wordt gewezen op 
de beperkte bevoegdheden van de EU op de gebieden waarover de werkgroep zich ontfermt. Er wordt 
bovendien gepleit voor de opname van jongeren in EU-beleid, aangezien dit terrein verband houdt 
met andere beleidsterreinen.  
 
Tijdens de toespraken wordt tevens de organisatie van discussies in de werkgroep ter sprake 
gebracht. Een aantal leden meent dat de debatten meer structuur moeten krijgen en stelt voor 
voortaan tijdens bijeenkomsten niet alleen volgens de plenaire opzet te werk te gaan, maar ook in 
subgroepen te werken. Ten slotte wordt onderstreept dat er concrete voorstellen aan de plenaire 
vergadering moeten worden voorgelegd. 
 

3. Slotopmerkingen van de voorzitter 
 
De voorzitter vat de kwesties samen die meermaals in het debat ter sprake zijn gekomen en benadrukt 
de grote verscheidenheid aan voorstellen die aan de plenaire vergadering kan worden voorgelegd. Zij 
neemt bovendien kennis van de wens van de leden om tevens op andere manieren te werk te gaan 
om de discussies van de werkgroep te verdiepen. Zij geeft aan op deze kwestie terug te zullen komen.  
 
De voorzitter laat de leden weten dat de werkgroep tegen de tijd van haar volgende vergadering in 
december reeds over de aanbevelingen van het Europees burgerpanel zal beschikken en deze als 
uitgangspunt zal moeten nemen. Zij herinnert er bovendien aan dat het meertalig digitaal platform 
voor de volledige duur van de Conferentie beschikbaar zal zijn en gebruikt kan worden om concrete 
ideeën voor te leggen en te bespreken.  
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