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Thessaloniki, 11 april 2019 

 
 

PERSBERICHT 

Een kort overzicht van stelsels voor beroepsonderwijs en -opleiding 
in Europa 

Cedefop schetst in een nieuwe (Engelstalige) publicatie een beknopt, duidelijk en 
concreet beeld van de stelsels voor beroepsonderwijs en -opleiding, en 
bespreekt daarin de belangrijkste aspecten en gegevens van 30 landen: alle EU-
lidstaten, Noorwegen en IJsland. 

Hoewel de doelstellingen en problemen in de 
verschillende landen gelijkaardig zijn, hebben 
deze landen verschillende stelsels voor 
beroepsonderwijs en -opleidingen, en worden 
deze bepaald door de sociaal-economische 
context en door tradities. Met de publicatiereeks 
Spotlight on VET richt Cedefop zich tot degenen 
die een snel overzicht van de belangrijkste 
aspecten inzake beroepsonderwijs en -
opleidingen in Europa willen. Door de plaats van 
het beroepsonderwijs en -opleiding in de 
algemene onderwijs- en opleidingsstelsels van de 
landen te verduidelijken, worden de belangrijkste 
instap- en voortgezette trajecten voor lerenden 
besproken, samen met de soorten en niveaus van 
kwalificaties waartoe deze trajecten leiden, de 

soorten programma's, de leermethodes, en het aandeel van werkplekleren en de 
duur ervan. Het document is in een vorm gegoten die nationale en internationale 
lezers helpt de verschillende stelsels te begrijpen en vergelijken.  

Deze publicatie is een nuttig uitgangspunt voor beleidsmakers, sociale partners, 
deskundigen, onderzoekers en journalisten. Ze dient ook als leidraad voor 
andere actoren die betrokken zijn bij activiteiten op het gebied van 
beroepsonderwijs en -opleiding: aanbieders van onderwijs en opleidingen, 
docenten en trainers, personeel dat werkzaam is op het gebied van begeleiding, 
kwalificaties en validering, of andere lezers die meer vertrouwd willen raken met 
de stelsels voor beroepsonderwijs en -opleiding in Europa. 

Persberichten van Cedefop vindt u hier. 

U kunt zich op de mediaproducten van Cedefop (nieuwsbrief, tijdschrift, enz.) abonneren 
door een gebruikersaccount aan te maken op onze website. 
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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.  

Met Cedefop connecteren   
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