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Thessaloniki, 26 mei 2016 

 
 

PERSBERICHT 
 

Mainstreamen van succesvol lokaal beleid om voortijdig 
schoolverlaten terug te dringen 

In 2014 is het percentage voortijdig schoolverlaters in de Europese Unie gedaald 
tot 11% en daarmee dichter in de buurt gekomen van de doelstelling van minder 
dan 10% uit het Europa 2020-programma. Deze dalende trend is mede te 
danken aan de vele projecten en maatregelen die de laatste drie decennia in 
Europa zijn ontwikkeld om jongeren te helpen die het risico lopen het onderwijs 
voortijdig te verlaten. 

Maar hoewel veel van deze inspanningen succesvol zijn gebleken, hebben ze 
buiten hun lokale context amper belangstelling gewekt of een markt gevonden. 
Wat heeft beleidsmakers en deskundigen ervan weerhouden om van de 
effectiviteit van maatregelen die elders zijn genomen te profiteren? Hoe kan 
ervoor worden gezorgd dat succesvol beleid ook in een andere omgeving goed 
functioneert? 

Cedefop heeft belangrijke kenmerken van succesvolle beleidsmaatregelen in 
beeld gebracht en heeft geanalyseerd aan welke voorwaarden moet worden 
voldaan om succesvolle programma’s en initiatieven regionaal en nationaal te 
kunnen mainstreamen en hoe landen van elkaars beleid kunnen leren. Als we 
het perspectief van schoolverlaters aanzienlijk willen verbeteren en willen 
voorkomen dat leerlingen die risico lopen, hun opleiding daadwerkelijk voortijdig 
verlaten, moeten we succesvolle preventieve en corrigerende maatregelen 
mainstreamen in nationaal beleid. 

Dit is zou een topprioriteit moeten zijn omdat de integratie van duizenden jonge 
vluchtelingen en migranten op de arbeidsmarkt een grootschalige inzet van 
begeleiding en gericht arbeidsmarktbeleid vereist. Zulke maatregelen zijn 
vergelijkbaar met maatregelen voor schoolverlaters of leerlingen die het risico 
lopen het onderwijs voortijdig te verlaten. 

In de nieuwe nieuwsbrief van Cedefop vindt u meer informatie over wat moet 
worden gedaan om beleid gericht op het tegengaan van voortijdig schoolverlaten 
te mainstreamen. Deze achtergrondnota is hier te downloaden (in acht talen). 

Persberichten van Cedefop vindt u hier. 

U kunt zich op de informatieproducten van Cedefop (nieuwsbrief, tijdschrift, 
achtergrondnota's, enz.) abonneren door een gebruikersaccount aan te maken op onze 
website: www.cedefop.europa.eu/user/register 

### 

http://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-resources/publications/9110
http://www.cedefop.europa.eu/en/news-and-press/press-and-media/press-releases
http://www.cedefop.europa.eu/user/register
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Contactgegevens 
Persvoorlichter: Rosy Voudouri 
Tel.: +30 2310 490012, e-mail: rosy.voudouri@cedefop.europa.eu 

Hoofd afdeling Communicatie: Gerd Oskar Bausewein 
Tel.: +30 2310 490288, e-mail: gerd-oskar.bausewein@cedefop.europa.eu 
 
Over Cedefop 
Het Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding (Cedefop) is een in 
Thessaloniki (Griekenland) gevestigd EU-agentschap dat de Europese beleidsvorming op 
het gebied van beroepsonderwijs en beroepsopleiding ondersteunt. 
www.cedefop.europa.eu 
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