
 

 

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

Onder voorzitterschap van Silja Markkula, voorzitter van het Europees Jeugdforum 

Vrijdag 25 maart 2022, 9.00 - 11.30 uur; 14.00 - 16.00 uur 

 

1. Inleidende opmerkingen van de voorzitter 

 

De vergadering vindt in hybride vorm plaats en kan via webstreaming worden gevolgd (opname hier en hier 

beschikbaar). De voorzitter verwelkomt de deelnemers en legt uit dat het doel van de vergadering is om 

ontwerpvoorstellen te bespreken die zijn opgesteld op basis van de aanbevelingen van de burgerpanels. De 

voorzitter stelt voor om de maatregelen een voor een te bespreken. 

 

Daarnaast deelt ze mee dat het vierde verslag van het Digitale Platform is gepubliceerd. Ze vestigt de 

aandacht op nieuwe elementen of aandachtspunten in dit verslag betreffende arbeidsonzekerheid en 

jeugdwerkloosheid, sociale en geografische ongelijkheden bij de toegang tot tertiair onderwijs en cultuur, 

een “EU-brede museumpas” voor mensen met een handicap, de professionaliteit van personen die 

werkzaam zijn in de culturele sector, gelijke kansen voor mannen en vrouwen in de sport en minder 

gangbare sporten. Ze verzoekt de leden van de werkgroep dit verslag in het achterhoofd te houden. 

 

2. Bijdrage van de woordvoerder 

 

De woordvoerder van de werkgroep presenteert de eerste ontwerpvoorstellen en licht toe welke methode 

bij de uitwerking ervan is gevolgd. Ze benadrukt dat sommige elementen verder besproken moeten 

worden, omdat ze niet uitdrukkelijk in de aanbevelingen van burgerpanels genoemd werden of overlapten 

met de onderwerpen van andere werkgroepen. 

 

3. Presentatie en bespreking van de eerste ontwerpvoorstellen met het oog op de presentatie van de 

ontwerpvoorstellen aan de plenaire vergadering op 26 maart 

 

In het aansluitende debat bespreken de deelnemers, aan de hand van de lijst van ontwerpvoorstellen, elke 

maatregel in de volgorde waarin de tekst is opgesteld. 

 

Met betrekking tot het cluster “onderwijs” benadrukken verschillende leden van de werkgroep het begrip 

“Europese onderwijsruimte” en de noodzaak van financiering op dit terrein. De volgende punten komen 

aan de orde:  

- Een van de leden van de werkgroep stelt dat het beginsel van gelijke toegang tot onderwijs en 

levenslang leren, alsmede de erkenning van diploma’s en beroepsvaardigheden uitdrukkelijk ook 

voor vluchtelingen zou moeten gelden. 

https://multimedia.europarl.europa.eu/en/webstreaming/conference-on-future-of-europe-workgroup-on-education-culture-youth-and-sport_20220325-0900-SPECIAL-OTHER-1
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/webstreaming/conference-on-future-of-europe-workgroup-on-education-culture-youth-and-sport_20220325-1400-SPECIAL-OTHER-1


 

 

- Het begrip “harmonisatie” met betrekking tot het onderwijsniveau roept enige scepsis op. Het zou 

beter zijn het te vervangen door “coördinatie”. 

- Zoals gesteld in de aanbeveling van de ECP moeten alle lidstaten een gecertificeerde 

minimumonderwijsnorm voor hoofdvakken overeenkomen en vaststellen, die moet gelden vanaf 

het basisonderwijs. 

- De wederzijdse erkenning van diploma’s en van beroepsvaardigheden moet verbeterd worden 

(bijvoorbeeld op het gebied van milieu en digitaal). Ook zou een Europees kader voor stages op 

basis van specifieke modules kunnen worden ingevoerd.  

- In de voorstellen moet aandacht worden besteed aan het recht op opleiding op de werkplek.  

- De EU moet pleiten voor de erkenning van formeel en informeel leren, bijvoorbeeld naar het 

voorbeeld van de “city of learning award” van de Unesco, en voortbouwen op de cruciale rol die 

sportverenigingen en cultuur- en jongerenorganisaties hierbij kunnen spelen. In dit verband 

moeten deze organisaties zelf meer erkenning krijgen. 

- Met betrekking tot de ontwikkeling van toekomstbestendig onderwijs en levenslang leren in Europa 

benadrukken verschillende leden van de werkgroep dat er behoefte is aan een alomvattend plan. 

Enkele van de voorgestelde wijzigingen betreffen: het aanvullen van burgerschapsvorming met 

cursussen over de Europese geschiedenis, de waarden van de EU en de rol van de EU in de wereld; 

het begrip “STEAM” (met de toevoeging van kunsten en geesteswetenschappen) gebruiken in 

plaats van “STEM”. Er worden ook suggesties gedaan om alle maatregelen met betrekking tot 

kritisch denken en digitale opvoeding binnen een en dezelfde maatregel te combineren, met enkele 

aanpassingen: Er moet een specifiekere term gebruikt worden dan “scepsis”, er moet verwezen 

worden naar “mediageletterdheid” in plaats van naar digitale opvoeding, de verwijzing naar 

“desinformatie” (die opgevat zou kunnen worden als een aanmoediging tot censuur) moet 

geschrapt worden, en de bestrijding van pesterij en racisme moet vermeld worden. 

- Wat onderwijstechnieken betreft, wordt voorgesteld om de verwijzing naar participatieve 

videogames te schrappen, of om te verwijzen naar “gamification” in plaats van “video games”. 

- Wat de opleiding van leraren betreft, wordt voorgesteld te verwijzen naar hun mobiliteit via het 

Erasmus Plus-programma en een platform te creëren dat toegang geeft tot in Europa verworven 

lesmateriaal en opgedane kennis. Sommige deelnemers pleiten ervoor dat leerkrachten meer een 

mentorrol moeten spelen ten opzichte van leerlingen en meer op de hoogte moeten zijn van de 

sociale media. Ook wordt voorgesteld om de term “ondersteunen” te vervangen door “bestaande 

programma’s verder ontwikkelen” of “systematische en permanente kwaliteitsopleiding 

ondersteunen”. 

- Met betrekking tot de toegang tot internet voor alle kinderen en gezinnen worden verschillende 

suggesties gedaan voor een andere formulering, zoals het toevoegen van de term “breedband” en 

het schrappen van de verwijzing naar de pandemie om de maatregel breed te houden. Sommige 

sprekers pleiten er ook voor het toepassingsgebied van de maatregel uit te breiden tot alle 

personen, ook met het oog op werk. 

- Wat ten slotte het informatieplatform voor de uitwisseling van kennis en ervaringen betreft, 

opperen verschillende deelnemers het idee om er maatregelen voor jongeren in op te nemen en 

het te verplaatsen naar de cluster over jongeren. Ook wordt voorgesteld dat het platform 

informatie verzamelt over alle bestaande programma’s en beschikbare mogelijkheden. 

 

Voor de cluster over jongerenkwesties merken de deelnemers het volgende op: 

- Wat participatie en vertegenwoordiging van jongeren betreft, worden de volgende suggesties 

gedaan: de term “continent” vervangen door “Europese Unie”, “besluitvorming” toevoegen aan 

“democratische processen”, een systematisch “Jeugdtoetssysteem” invoeren om het effect van 



 

 

Europese wetgeving op jongeren te beoordelen (waarnaar in het laatste verslag van het platform 

verwezen wordt). Er wordt uitgebreid gediscussieerd over het idee om de stemgerechtigde leeftijd 

voor de verkiezingen voor het Europees Parlement te verlagen, eventueel met de bewoordingen 

van het Europees Parlement en onder de voorwaarde van versterking van burgerschapsvorming en 

onderwijs over de EU in het leerplan. 

- Verschillende sprekers roepen op tot een genuanceerdere formulering ten aanzien van 

“waarnemingsbezoeken” (dat niet de indruk mag geven alsof kinderarbeid wordt toegestaan) door: 

de duur van de bezoeken te beperken, eventueel de verwijzing naar subsidies te schrappen, en 

deze bezoeken te koppelen aan een kader voor loopbaanbegeleiding en mentorschap als onderdeel 

van het formele onderwijs. Bijkomende ideeën zijn het opzetten van een Europese burgerdienst 

gekoppeld aan mobiliteit, het aanmoedigen van duale opleidingen, en het aanpakken van de 

Europese Jeugdgarantie in een aparte maatregel. 

- In het kader van de inachtneming van kwaliteitsnormen voor banen en stages bespreken de 

deelnemers de beloning van stages. In de werkgroep wordt steun uitgesproken voor het verbieden 

van onbetaalde stages, waarbij er wel op moet worden gelet dat de mogelijkheden voor jongeren 

niet worden beperkt; daarnaast moet de kwestie van stages binnen het onderwijs nader worden 

bekeken. Een alternatief zou kunnen zijn dat de overheid financiële steun verleent aan stagiairs. 

- Vrijwilligerswerk, te onderscheiden van banen of stages, moet worden bevorderd. 

- Wat gelijke toegang tot sociale bescherming voor jongeren betreft, zijn de deelnemers er 

voorstander van om de toegang tot huisvesting te verbeteren. Sommige leden van de werkgroep 

stellen met name voor om van huisvesting of toegang tot betaalbare huisvesting een mensenrecht 

te maken. Voorgesteld wordt te voorzien in specifieke maatregelen om weeskinderen te 

beschermen zodra zij het weeshuis vanwege hun leeftijd moeten verlaten. 

- Ten aanzien van de voorkoming van braindrain wordt voorgesteld dat een land dat een persoon 

ontvangt van wie de opleiding met overheidsgeld is gefinancierd, het land van herkomst financieel 

zou kunnen compenseren, hoewel sommige leden erop wijzen dat het gevaar bestaat dat hierdoor 

de vrijheid van verkeer in de EU wordt ondermijnd. Een andere spreker stelt voor om “gedwongen 

mobiliteit” te voorkomen door de lonen in de hele EU gelijk te trekken. 

- Tot slot wordt met betrekking tot crisisbeheersingsmaatregelen gericht op jongeren opgemerkt dat 

de mogelijke scenario’s niet gedetailleerd kunnen worden uitgewerkt zoals in de aanbeveling van 

het ECP staat. 

 

Voor de cluster over de bevordering van de Europese identiteit brengen de sprekers de volgende punten 

naar voren: 

- Het woord “cultuur” ontbreekt in de titel van de cluster, die ook naar diversiteit zou moeten 

verwijzen. 

- Een ander idee om een “cultuur van uitwisseling” te bevorderen zou de Europese Cultuurpas zijn. 

- Wat de bevordering van meertaligheid betreft, zijn de sprekers van mening dat een meer 

genuanceerde formulering nodig is, omdat het gevraagde niveau C1 voor het Engels onrealistisch 

lijkt. Daarnaast zou het leren van de taal van de naaste buren, vooral in grensoverschrijdende 

gebieden, of van de nationale minderheid in het land, even belangrijk kunnen zijn. Meerdere 

sprekers dringen aan op een betere bescherming van minderheids- en regionale talen, eventueel 

via een bindend instrument. In dit verband wordt gewezen op het Kaderverdrag van de Raad van 

Europa voor de bescherming van nationale minderheden en wordt voorgesteld een bureau op te 

richten dat zich met de bescherming van deze talen bezighoudt. 

- Wat betreft de mogelijkheden om de Europese cultuur te verspreiden, worden verschillende 

suggesties gedaan: “opbouwen van de gemeenschappelijke Europese identiteit” vervangen door 



 

 

“verkennen van de gemeenschappelijke Europese identiteit”; “zonder grenzen” toevoegen na 

“delen van de Europese cultuur”, met de precisering “met name op mediagebied”, omdat het altijd 

verrassend is dat men niet meer dezelfde inhoud kan zien zodra men een grens binnen de EU 

overschrijdt. Een andere spreker geeft echter aan terughoudend te staan tegenover zo’n 

vermelding, omdat de belangen van auteurs er niet mee gediend zouden zijn. Verder wordt 

voorgesteld om de Dag van Europa op een betere manier te vieren, namelijk op plaatselijk niveau. 

- Tot slot opperen de deelnemers in het kader van de bescherming van het Europees cultureel 

erfgoed de volgende ideeën: er moet worden verwezen naar de Duurzame Ontwikkelingsdoelen 

(SDG’s) en naar de Europese Green Deal, en er moet een Europees statuut van kunstenaars komen, 

alsmede een specifiek programma gewijd aan de bescherming van het Europees cultureel erfgoed. 

 

Ten slotte wordt overeenstemming bereikt over de oprichting van een vierde cluster gewijd aan sport in 

samenhang met inclusiviteit, opvoeding tot een gezonde levensstijl (ook geestelijke gezondheid), het 

benadrukken van de Europese identiteit, het bevorderen van een cultuur van uitwisseling, en het 

beschermen van het cultureel erfgoed (lokale en regionale sport). 

 

In de loop van de discussie neemt vicevoorzitter van de Europese Commissie Margaritis Schinas op afstand 

het woord en looft het werk van de werkgroep, vooral op het gebied van onderwijs. Hij geeft uiting aan de 

steun van de Commissie voor de totstandbrenging van een Europese onderwijsruimte, gebaseerd op een 

gemeenschappelijk leerplan en een gemeenschappelijk systeem van diploma’s, en onderstreept de bijdrage 

die een beter gefinancierd en ruimer opgezet Erasmus Plus-programma vertegenwoordigt. Hij beschrijft de 

Europese cultuur als een “samenbundeling van onze verscheidenheid”, verbonden rond gedeelde waarden 

zoals sociale zekerheid en het verbod op de doodstraf, die de kern vormen van de Europese identiteit. Hij 

wijst op het streven naar een zekere mate van convergentie op het gebied van cultuur via programma’s als 

Creatief Europa, en naar de bevordering van het Europees cultureel erfgoed door gemeenschappen te 

helpen en historische plaatsen te beschermen. 

 

4. Slotopmerkingen van de voorzitter 

 

De voorzitter sluit de vergadering door de deelnemers te bedanken voor deze vruchtbare discussie. Ze licht 

de verdere stappen van het proces toe en zegt dat de voorstellen opnieuw geformuleerd zullen worden aan 

de hand van de opmerkingen die in de werkgroep over het eerste ontwerp gemaakt zijn, in overleg tussen 

haar en de woordvoerder van de burgerwerkgroep, Marina Zelenetska. Deze nieuwe voorstellen worden op 

de volgende vergadering gepresenteerd. Tot slot herinnert zij de deelnemers eraan dat nog altijd wordt 

gesproken over de kwestie van overlappende aanbevelingen, en deelt mee dat meer informatie zal worden 

gegeven zodra hiervoor een oplossing gevonden is. 


