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BEKNOPT VERSLAG VAN DE WERKGROEP ONDERWIJS, CULTUUR, JEUGDZAKEN EN SPORT 

Onder voorzitterschap van Silja Markkula, voorzitter van het Europees Jeugdforum 

Vrijdag 21 januari 2022, 10.00 - 12.00 uur 

 

1. Opening door de voorzitter 

De voorzitter heet de deelnemers aan de vergadering, die plaatsvindt in hybride vorm, welkom en deelt mee 
dat de vergadering via webstreaming te volgen is (opname hier beschikbaar). 
 
Zij wijst op de stand van zaken met betrekking tot Europees burgerpanel 1 “Een sterkere economie, sociale 
rechtvaardigheid en werkgelegenheid/Onderwijs, cultuur, jeugd en sport/Digitale transformatie” en licht toe 
dat de derde vergadering van dit panel vanwege de COVID-19-pandemie uitgesteld is tot 25-27 februari en 
dat er dus nog geen aanbevelingen zijn om te bespreken. Om die reden zal er gedebatteerd worden op basis 
van de bijdragen van het meertalig digitaal platform en eerdere besprekingen binnen de werkgroep. 
 
2. Overzicht van de stand van zaken met betrekking tot de besprekingen in Europees burgerpanel 1 en in 

nationale burgerpanels in verband met de Werkgroep onderwijs, cultuur, jeugd en sport 

De voorzitter herinnert eraan dat vertegenwoordigers van het Europees burgerpanel tijdens de vorige 
vergadering van de werkgroep een overzicht hebben gegeven van de besprekingen tot dusver. Daarnaast zijn 
er in het kader van de nationale burgerpanels ideeën in verband met onderwijs, cultuur, jeugd en sport aan 
de orde gesteld. De aanbevelingen van zowel het Europese burgerpanel als de nationale burgerpanels zullen 
in maart in de plenaire vergadering en in de werkgroep worden gepresenteerd. 
 
3. Overzicht van de input op het meertalig digitaal platform en van de thematische discussie 

Tijdens het debat komen de vier onderwerpen waar de werkgroep zich mee bezighoudt aan de orde: 

onderwijs, sport, jeugd en cultuur. De voorzitter deelt mee dat zij bij elk onderwerp eerst een samenvatting 

zal geven van de input op het platform en eerdere discussies en dat zij de leden daarna zal verzoeken om op 

basis van de bijdragen op het platform met andere concrete voorstellen te komen, en voorstellen te doen 

om voort te bouwen op het werk van de werkgroep. 

 

3.1   Onderwijs 

De voorzitter geeft een opsomming van de belangrijkste onderwerpen die aan de orde werden gesteld: het 

garanderen van gelijke toegang tot onderwijs, met name in de context van de pandemie; het bevorderen van 

de Europese identiteit door middel van gemeenschappelijke onderwijsprogramma’s of een 

gemeenschappelijk geschiedenisboek; het bestrijden van racisme en onverdraagzaamheid via het onderwijs; 

het bevorderen van toekomstbestendig onderwijs in het kader waarvan onder meer aandacht wordt besteed 

aan het klimaat, digitalisering en zachte vaardigheden; het bevorderen van de samenwerking tussen het 

bedrijfsleven en onderwijsinstanties om ervoor te zorgen dat het onderwijs beter wordt afgestemd op de 

behoeften van de arbeidsmarkt; het verbeteren van de toegang tot en de zichtbaarheid van de 
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mobiliteitsprogramma’s (Erasmus+) en het verbeteren van de erkenning van leerlingplaatsen. Hierna wordt 

gedebatteerd, waarbij de volgende onderwerpen aan de orde komen: 

- De toegang tot hoogwaardig onderwijs en een leven lang leren voor personen in plattelands- of 

afgelegen gebieden en personen die deel uitmaken van gemarginaliseerde groepen moet verbeterd 

worden. Er wordt aangedrongen op invoering van een degelijke digitale infrastructuur in de hele EU 

en op de ontwikkeling van onlineleermiddelen en -onderwijs, onder meer via onderwijsplatforms, om 

studenten en leerkrachten te steunen. Er wordt voorgesteld een gemeenschappelijk Europees 

referentiekader voor kwaliteitsonderwijs te ontwikkelen. 

- Daarnaast spreken diverse leden van de werkgroep over het toekomstbestendig maken van het 

onderwijs: kinderen zouden les moeten krijgen in zachte vaardigheden, interpersoonlijke relaties, 

communicatieve vaardigheden en gezondheids- en milieukwesties, en volwassenen die zich 

genoodzaakt zien van baan te veranderen, moeten mogelijkheden krijgen om zich om te scholen. Er 

wordt gepleit voor scholing van leerkrachten om het onderwijsaanbod te verbeteren, en er wordt op 

gewezen dat de beschikbaarheid van actuele lesboeken gewaarborgd moet worden en dat hiervoor 

gezorgd zou kunnen worden door middel van een onlineplatform. Voorts wordt voorgesteld om elke 

jongere de mogelijkheid te bieden een pakket vaardigheden te verwerven dat overal in de EU wordt 

erkend. 

- Daarnaast wordt gepleit voor de ontwikkeling van een concreet plan voor de verwezenlijking van de 

Europese onderwijsruimte tegen 2025. 

- Er wordt aandacht gevraagd voor de bevordering van de mobiliteit van leerkrachten en lokale 

ambtenaren/politici en voor de ontwikkeling van het Erasmus+-programma via online- en hybride 

leren. Er wordt bezorgdheid geuit over braindrain ten gevolge van economische beperkingen of als 

neveneffect van mobiliteit.  

- Er wordt gepleit voor invoering op scholen van een omvattende lesmodule over Europa of een 

Europa-curriculum (met aandacht voor geschiedenis, cultuur, waarden en actuele onderwerpen) of – 

als iets minder omvattende oplossing – een gemeenschappelijk lesonderdeel over de geschiedenis en 

de werking van de instellingen van de EU, om een gemeenschappelijke Europese identiteit te 

bevorderen.  

- Er worden voorstellen gedaan om racisme en onverdraagzaamheid aan te pakken, zoals invoering 

van (verplichte) lessen ethiek op scholen, in het kader waarvan kwesties als gendergelijkheid, 

seksuele geaardheid en een inclusieve samenleving aan de orde worden gesteld. 

- Er wordt gewezen op de noodzaak van betere wederzijdse erkenning van academische titels en 
leerlingplaatsen, onder meer voor personen met een migratie- of vluchtelingenachtergrond.  

- Er wordt nadruk gelegd op de bevordering van minderheidstalen via onderwijsmogelijkheden die 
eerder in de context van cultuur zijn besproken. 

 
3.2   Sport 

De voorzitter geeft een opsomming van de belangrijkste onderwerpen die aan de orde werden gesteld: 

ongezonde leefstijlen; de behoefte aan geïntegreerde beleidsmaatregelen op het gebied van sport en 

gezondheid op Europees niveau; bevordering van de Europese identiteit via EU-teams en EU-branding; de 

noodzaak van meer bewustmaking, bijvoorbeeld via de Europese Week van de sport; en voorlichting over 

traditionele sporten. Hierna wordt gedebatteerd, waarbij de volgende voorstellen worden gedaan:  

- Het is belangrijk om te voorzien in een betere infrastructuur en meer financiering voor breedtesport 
(niet alleen voor topsport), lokale sportclubs moeten gesteund worden en er moet aandacht komen 
voor sportlessen en voorlichting over gezonde leefstijlen, met name gericht op jonge kinderen. Er 
moeten meer sportleraren worden opgeleid en in dit kader zijn intercollegiaal leren en uitwisseling 
van beste praktijken tussen sportleraren van belang. 

- Er moet een gemeenschappelijk sportbeleid op EU-niveau komen, met onder meer maatregelen die 
betrekking hebben op leefstijl en professionele sport, en alle kinderen moeten mogelijkheden hebben 
om te sporten, in het kader waarvan de Europese kindergarantie een rol zou kunnen spelen. 
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- De Europese Week van de sport en evenementen in de hele EU zouden gebruikt kunnen worden om 
lokale en traditionele sporten te promoten.  

- Enkele deelnemers wijzen op de bijdrage die sport kan leveren aan de bevordering van een inclusieve 
samenleving (en gelijke behandeling van mannen en vrouwen).  

- Er wordt nogmaals voorgesteld om EU-teams deel te laten nemen aan internationale sportwedstrijden 
en in dit kader ook de EU-vlag te gebruiken, om de Europese identiteit te bevorderen. 

 

3.3   Jongeren 

De voorzitter geeft een opsomming van de belangrijkste onderwerpen die aan de orde werden gesteld: 

manieren om de jeugdwerkloosheid aan te pakken en de toegang van jongeren tot hoogwaardige banen te 

verbeteren, onder meer door middel van een verbod op onbetaalde stages; het vergroten van de 

betrokkenheid van jongeren bij besluitvorming en verlaging van de kiesgerechtigde leeftijd tot 16 jaar; 

integratie van jongerenbeleid in alle beleidsterreinen van de EU; het vergroten en verbeteren van de 

mobiliteit via het Erasmus+-programma. Hierna wordt gedebatteerd, waarbij de leden van de werkgroep met 

name aandacht vragen voor het volgende: 

- Het is belangrijk om ervoor te zorgen dat jongeren toegang hebben tot de arbeidsmarkt en 
hoogwaardige banen. Voorgesteld wordt om door middel van een juridisch instrument op Europees 
niveau een verbod in te voeren op onbetaalde stages en op discriminerende loonpraktijken, zoals 
minimumlonen voor jongeren, of na te denken over positieve discriminatie van jongeren, en 
mogelijkheden te creëren voor jongeren om hun opleiding te combineren met werk in het 
bedrijfsleven.  

- Om jongeren meer begeleiding te bieden, wordt voorgesteld om een jongerenplatform op te zetten 
waarop jongeren ideeën kunnen uitwisselen, naar studie-, werk- en stagemogelijkheden kunnen 
zoeken en meer inzicht kunnen krijgen in de vaardigheden waar het bedrijfsleven behoefte aan heeft.  

- Voorgesteld wordt om, overeenkomstig het voorstel daartoe op het meertalig digitaal platform, een 
financieringsmechanisme in het leven te roepen voor jongeren die een bedrijf willen starten, met 
behulp waarvan in tien jaar 1 miljoen startups zouden kunnen worden gesteund. 

- Het is belangrijk dat in alle lidstaten uitvoering wordt gegeven aan de jongerengarantie en dat deze 
wordt versterkt, dat de problemen waar jongeren tijdens de pandemie mee te maken hebben, worden 
aangepakt en dat de steun aan jeugdwerkers en jongerenorganisaties wordt opgevoerd, onder meer 
door middel van financiering en de mogelijke invoering van een gemeenschappelijk referentiekader 
op EU-niveau ter ondersteuning van jeugdwerkers.       

- Ook wordt gewezen op het belang van meer erkenning voor informeel en niet-formeel leren.  
- Er moet voor gezorgd worden dat jongeren toegang hebben tot sociale bescherming en huisvesting en 

hiervoor moet ook EU-financiering beschikbaar worden gesteld. 
- De betrokkenheid van jongeren bij de besluitvorming en bij het formuleren en tenuitvoerleggen van 

EU-beleid, dat verder gaat dan alleen “jongerenkwesties” en ook na de conferentie wordt voortgezet, 
moet bevorderd worden. Over het voorstel om jongeren vanaf 16 jaar stemrecht toe te kennen, lopen 
de meningen wederom uiteen. Voorgesteld wordt toekenning van stemrecht aan jongeren vanaf 16 
jaar gepaard te laten gaan met lessen in burgerschapsvorming en een gemeenschappelijk Europees 
curriculum. 

- Er wordt nogmaals geopperd Europese burgerdienst in te voeren als middel om de solidariteit te 
vergroten. 
 

3.4   Cultuur 

De voorzitter geeft een opsomming van de belangrijkste onderwerpen die aan de orde werden gesteld: 

manieren om een Europese identiteit te bevorderen, zoals het organiseren van internationale evenementen, 

het onder de aandacht brengen van het Europees erfgoed en het stimuleren van culturele uitwisselingen; de 

bescherming van minderheden (talen en culturen); het belang van sociale bescherming en een beschermde 

status van kunstenaars; de rol van cultuur in het kader van de bestrijding van racisme en 
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onverdraagzaamheid. Ook werd het idee van een “commissaris voor cultuur ” geopperd. Hierna wordt 

gedebatteerd, waarbij de leden van de werkgroep (nogmaals) aandacht vragen voor het volgende: 

- Cultuur moet ingezet worden om sociale inclusie te bevorderen en racisme en onverdraagzaamheid te 
helpen bestrijden, bijvoorbeeld door belemmeringen voor participatie weg te nemen en projecten en 
ngo’s die deze doelstellingen bevorderen te steunen. 

- Voorgesteld wordt een specifiek fonds op te richten, in het kader waarvan verschillende 
financieringsbronnen op EU-niveau zouden kunnen worden samengevoegd, met als taak het 
ondersteunen van cultureel erfgoed en het bevorderen van cultureel erfgoed via digitale middelen. 

- Er is veel belangstelling voor het Europees Bauhaus-initiatief en dit initiatief moet in alle Europese 
regio’s verder worden gepromoot. 

- Voorgesteld wordt om in het kader van Discover EU een Europese “culturele pas” in te voeren die meer 
biedt dan slechts gratis treinkaartjes, om jongeren aan te sporen op een culturele ontdekkingsreis te 
gaan in Europa. Gepleit wordt voor boeken ter bevordering van de Europese identiteit. 

- Er wordt nogmaals bezorgdheid geuit over de bescherming van minderheidstalen, waarbij wordt 
voorgesteld om een door de EU gefinancierd “holistisch meertaligheidsbeleid” in te voeren om te 
waarborgen dat kinderen kunnen studeren en onderwijs kunnen volgen in minderheidstalen en om te 
waarborgen dat er financiering beschikbaar is voor meertalige inhoud en aanwerving van leerkrachten. 
In dit licht wordt tevens gesteld dat de tenuitvoerlegging van het Kaderverdrag van de Raad van Europa 
inzake de bescherming van nationale minderheden gewaarborgd moet worden en dat de lidstaten 
moeten worden aangespoord om het Europees Handvest voor regionale talen of talen van 
minderheden te ondertekenen. 

- Daarnaast wordt gepleit voor een Europees statuut voor kunstenaars en voor bevordering van de 
mobiliteit van kunstenaars. 
 

4. Afsluiting door de voorzitter 

De voorzitter rondt de vergadering af en wijst er daarbij op dat bij de diverse vergaderingen van de werkgroep 

gelijksoortige ideeën naar voren zijn gebracht, wat zij beschouwt als een goede basis voor het bespreken van 

de aanbevelingen van de burgerpanels. Zij geeft een samenvatting van de belangrijkste punten van het debat 

en deelt mee dat de verdere werkzaamheden zullen worden georganiseerd op basis van de aanbevelingen 

van de burgerpanels.  

 

Bijlage: Ledenlijst van de Werkgroep Gezondheid  

 

Voorzitter Silja Markkula Europees Jeugdforum 

    
Aanspreektite

l 
Voornaam Achternaam Instantie 

        

Mevr. Greta Karoline ADAMEK  Europese burgerpanels 

Mevr. Christine ANDERSON Europees Parlement 

Dhr. Tiago ANTUNES Raad 

Dhr. Hugues  BAYET Nationale parlementen 

Dhr. Matteo Luigi BIANCHI Nationale parlementen 

Dhr. Emil BOC Lokaal/regionaal vertegenwoordiger 

Mevr.  Fabíola  CARDOSO Nationale parlementen 

Mevr.  Paula CARVALHO Raad 

Dhr. Lefteris CHRISTOFOROU Europees Parlement 

Mevr.  Gabriela CRETU Nationale parlementen 
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Dhr. François DECOSTER Comité van de Regio’s 

Mevr. Daniela DUMITRU Europese burgerpanels 

Mevr. Laurence FARRENG Europees Parlement 

Mevr. Kinga GAL Europees Parlement 

Mevr.  Josune  GOROSPE Nationale parlementen 

Dhr. Enzo GORZA Europese burgerpanels 

Mevr. Alicia HOMS GINEL Europees Parlement 

Mevr. Zuzana HOZLÁROVÁ Nationale burgerpanels / evenementen 

Mevr.  Tea JARC Sociale partners 

Mevr.  Danuta  JAZŁOWIECKA Nationale parlementen 

Mevr.  Željka  JOSIĆ Raad 

Dhr. Peter  KMEC Nationale parlementen 

Dhr. Antonis KOURRAS Nationale burgerpanels / evenementen 

Mevr. Regina LAUCYTE  Europese burgerpanels 

Mevr. Silja MARKKULA Europees Jeugdforum 

Dhr. Kieran MCCARTHY Comité van de Regio’s 

Mevr. Nora MEBAREK Europees Parlement 

Mevr. Dace MELBĀRDE Europees Parlement 

Dhr. Jean Claude  MICALLEF Nationale parlementen 

Mevr. Baiba  MILTOVICA  Europees Economisch en Sociaal Comité 

Dhr. Vidmantas MITKUS Nationale burgerpanels / evenementen 

Dhr. Pascual NAVARRO Raad van de Europese Unie 

Dhr. Victor NEGRESCU Europees Parlement 

Mevr. Aoife O’LEARY Europese burgerpanels 

Dhr. Elyes OUERGHI  Europese burgerpanels 

Dhr. George  PAPANDREOU Nationale parlementen 

Dhr. Luc PAQUE Raad 

Dhr. Igors  PIMENOVS Nationale parlementen 

Mevr. Anne PRÉDOUR Raad 

Dhr. Paul  RUBIG Europees Economisch en Sociaal Comité 

Dhr. Piero SAVARIS  Europese burgerpanels 

Dhr. David SMOLJAK Nationale parlementen 

Mevr. Michaela SOJDROVA Europees Parlement 

Dhr. Guy VERHOFSTADT Europees Parlement 

Mevr. Isabel WISELER-LIMA Europees Parlement 

Mevr. Salima YENBOU Europees Parlement 

Mevr. Marina ZELENETSKA  Europese burgerpanels 

 


