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Succes van samenwerking stimuleert landen tot verdere
hervormingen in beroepsonderwijs
Cedefop’s nieuwste rapport, A bridge to the future: European policy for
vocational education and training 2002-10, gaat in op de vooruitgang die de
afgelopen acht jaar dankzij Europese samenwerking op het gebied van
beleid op het gebied van beroepsonderwijs en -opleiding is geboekt, en
draagt bij aan het succes van de Europa 2020-strategie.
Net als het Communiqué van Brugge, dat een van de laatste mijlpalen van de
Lissabon-strategie (2000-2010) is, zal het rapport worden voorgesteld en
besproken tijdens de bijeenkomst van ministers op dinsdag 7 december in
Brugge (België). Vanaf die dag is het ook beschikbaar als download via
www.cedefop.europa.eu.

Androulla Vassiliou, Europees commissaris voor onderwijs, cultuur,
meertaligheid en jeugdzaken, juicht het rapport toe: “samenwerking in het beleid
is van essentieel belang om onderwijs- en opleidingssystemen te moderniseren.
We moeten blijven samenwerken om ervoor te zorgen dat burgers hun hele
leven lang skills en kennis kunnen ontwikkelen. Dit betekent onder meer dat we
mensen moeten aanmoedigen te studeren of een opleiding te volgen in het
buitenland, omdat dat hun persoonlijke ontwikkeling ten goede komt en hun

inzetbaarheid op de arbeidsmarkt verhoogt. Goede samenwerking is de sleutel
tot het bereiken van de Europa 2020- doelstelling: slimme en duurzame groei die
iedereen ten goede komt.”

Achtergrond
Omdat de werkgelegenheid en de sociale cohesie in gevaar dreigde te komen
door het hoge tempo van sociaaleconomische veranderingen hebben de voor
beroepsonderwijs en -opleiding bevoegde Europese ministers, de sociale
partners en de Europese Commissie in 2002 het Kopenhagen-proces gestart om
de samenwerking op het gebied van beroepsonderwijs en -opleiding te
versterken. In 2010 waren 32 landen bij dat proces betrokken (de EU-lidstaten,
de EER-landen en kandidaat-lidstaten Kroatië en Turkije).
Sinds 2004 volgt Cedefop de vooruitgang die in Europa wordt geboekt bij het
bereiken van beleidsdoelstellingen die in het Kopenhagen-proces zijn
afgesproken. In de tweejaarlijkse rapporten van Cedefop worden beleidslijnen
tegen het licht gehouden en goede werkwijzen in beeld gebracht. Het rapport
van 2010 gaat in op de invoering van gemeenschappelijke Europese
instrumenten zoals het Europees kwalificatiekader, en brengt de voortgang op
andere prioritaire gebieden in kaart. De conclusies zijn voornamelijk gebaseerd
op informatie van overheden, sociale partners en Cedefop’s netwerk ReferNet.
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