
 
 

De toekomst van Onderwijs en Opleiding: 
Bouwen aan een sterkere Europese samenwerking 

Naar een nieuw strategisch kader…  
Het strategisch kader voor Europese samenwerking op het gebied van onderwijs en opleiding (‘ET              
2020’) werd in 2009 gelanceerd om een strategisch kader te bieden voor beleidssamenwerking op het               
gebied van onderwijs en opleiding op Europees niveau. Het omvat gemeenschappelijke Europese            
doelstellingen, zoals de bevordering van een leven lang leren, mobiliteit, de verbetering van de              
kwaliteit en efficiëntie van onderwijs en opleiding, de bevordering van rechtvaardigheid en sociale             
cohesie en de bevordering van creativiteit en ondernemerschap. Wat de uitvoering betreft biedt het              
strategisch kader vooral instrumenten voor de uitwisseling van goede praktijken en beleidsleren. Het             
wordt ook ondersteund door een reeks benchmarks, die worden opgevolgd in het kader van de               
onderwijs- en opleidingsmonitor – zie hieronder voor een meer volledige uitleg van het ET 2020-kader. 

Eind 2020 loopt het huidige kader af, maar ook nu staat Europa voor verschillende uitdagingen –                
globalisering, technologische vooruitgang, uitdagingen op het gebied van duurzaamheid, politieke          
instabiliteit en demografische veranderingen – die allemaal grote gevolgen kunnen hebben voor de             
Europese samenlevingen en burgers. Deze gemeenschappelijke uitdagingen vereisen        
gemeenschappelijke reflectie en gecoördineerde transversale antwoorden van de lidstaten.         
Kwaliteitsvol onderwijs kan hier aan bijdragen. ET 2020 is zo geen eindpunt, maar een opportuniteit               
om de samenwerking tussen de verschillende lidstaten en de Europese Commissie nog relevanter te              
maken en meer invulling te geven. 

Om een beleidsdiscussie over de toekomst van het strategisch kader na 2020 te vergemakkelijken,              
bracht de Europese Commissie in 2018 en 2019 verschillende raadplegingsprocessen op gang,            
waaronder een enquête in de lidstaten en belanghebbenden, de oprichting van het Europees panel              
van onderwijs- en opleidingsexperts en een externe evaluatie. Verschillende lidstaten zetten dit debat             
ook nationaal op de agenda – zo organiseerde in november van vorig jaar de permanente               
vertegenwoordiging van Finland bij de EU een informele workshop over dit thema, en deed              
Vlaanderen hetzelfde toegespitst op onderwijsinfrastructuur en innovatieve leeromgevingen in juni van           
dit jaar. 

Ook deze stakeholdersbevraging van 30 september 2019 staat in het teken van het verdiepen van               
deze discussie en moet de Europese Commissie helpen bij het definiëren van de krijtlijnen en               
prioriteiten van een nieuw kader. Zo zal worden besproken wat dit kader in het verleden inhield en hoe                  
Vlaanderen bij de implementatie van het kader ET2020 werd betrokken, maar verkennen we ook hoe               
onze rol in de toekomst ingevuld kan worden. Via rondetafelgesprekken ontdekken we manieren om              
Vlaamse stakeholders beter te betrekken bij de totstandkoming van dit kader, en identificeren we              
welke prioriteiten hier niet kunnen ontbreken. Die uitkomst dient dan als input voor de              
onderhandelingen voor het post-ET 2020 kader. 

...met ET 2020 als stevige basis. 
Het strategisch kader voor Europese samenwerking op het gebied van onderwijs en opleiding (ET              
2020) is een forum waar de lidstaten goede werkwijzen kunnen uitwisselen en van elkaar kunnen               
leren, kennis te verzamelen en te verspreiden, en zo hervormingen van het onderwijsbeleid op              
nationaal en regionaal niveau te stimuleren en bevorderen. 

 



 
 

Het kader is gebaseerd op het beginsel van levenslang leren en omvat dus dus alle onderwijs, van                 
voorschools leren tot volwassenenvorming en hoger onderwijs, en leren in iedere context: formeel,            
niet-formeel en informeel. 

ET 2020 ondersteunt de volgende vier gemeenschappelijke doelstellingen van de EU: 

● Werk maken van een leven lang leren en leermobiliteit; 
● De kwaliteit en efficiëntie van onderwijs en opleidingen verbeteren; 
● Kansengelijkheid, sociale cohesie en actief burgerschap bevorderen; 
● Innovatie en creativiteit, inclusief ondernemerschap, op alle onderwijs- en opleidingsniveaus         

bevorderen. 
 

ET 2020 streeft naar het bereiken van de volgende benchmarks op Europees niveau tegen 2020: 

● Minimaal 95% van alle kinderen moet voorschools onderwijs krijgen; 
● Minder dan 15% van alle 15-jarigen mag onvoldoende scoren voor lezen, rekenen en exacte             

vakken; 
● Maximaal 10% voortijdige schoolverlaters onder alle 18- tot 24-jarigen; 
● Minstens 40% van de 30- tot 34-jarigen moet een diploma hoger onderwijs hebben; 
● Minstens 15% van alle volwassenen moet deelnemen aan een vorm van leren; 
● Minstens 20% van alle universitaire afgestudeerden en 6% van alle 18- tot 34-jarigen             

moet een deel van hun studie of opleiding in het buitenland hebben gevolgd; 
● Minstens 82% van alle afgestudeerden (20- tot 34-jarigen met tenminste een diploma            

middelbaar onderwijs) moeten tussen één en drie jaar na hun afstuderen een baan hebben              
gevonden. 
 

De voortgang van de Europese lidstaten 
wordt opgevolgd in de ET 2020 monitor. 
Op basis van gegevens van Eurostat en de 
OESO (Organisatie voor Economische 
Samenwerking en Ontwikkeling ) en 
analyses van 
het Eurydice-netwerk vergelijkt de monitor 
de beleidsmaatregelen en 
onderwijsstelsels van de EU-lidstaten met 
elkaar.  

De editie van 2018 werd op 16 oktober 
2018 gepresenteerd en de editie 2019 van 
de verschijnt op 26 september van dit jaar. 
HIernaast vindt u de overzichtstabel van 
2018 m.b.t. de hierboven vermelde 
benchmarks. 

Het kader wordt uitgevoerd via een aantal instrumenten, waaronder: 

● Werkgroepen, bestaande uit door de lidstaten en belanghebbenden aangewezen         
deskundigen. De werkgroepen zijn bedoeld om de Commissie te voorzien van expertise om             

 

https://www.coe.int/en/web/lang-migrants/formal-non-formal-and-informal-learning
https://www.coe.int/en/web/lang-migrants/formal-non-formal-and-informal-learning
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/ALL/?uri=celex%3A52009XG0528%2801%29
https://ec.europa.eu/education/policies/european-policy-cooperation/education-and-migrants_nl
https://ec.europa.eu/education/policies/higher-education/relevant-and-high-quality-higher-education_nl
https://ec.europa.eu/education/policies/higher-education/effective-and-efficient-higher-education_nl
https://ec.europa.eu/education/policies/european-policy-cooperation/inclusive-education_nl
https://ec.europa.eu/education/policies/european-policy-cooperation/entrepreneurship-in-education_nl
https://ec.europa.eu/education/policies/early-childhood-education-and-care_nl
https://ec.europa.eu/education/policies/school/key-competences-and-basic-skills_nl
https://ec.europa.eu/education/policies/school/key-competences-and-basic-skills_nl
https://ec.europa.eu/education/policies/school/early-school-leaving_nl
https://ec.europa.eu/education/policies/higher-education/about-higher-education-policy_nl
https://ec.europa.eu/education/policies/eu-policy-in-the-field-of-adult-learning_nl
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_nl
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/home_nl
https://ec.europa.eu/education/policies/european-policy-cooperation/et2020-working-groups_nl


 
 

de lidstaten te helpen de belangrijkste uitdagingen van hun onderwijs- en opleidingsstelsels            
aan te pakken en gemeenschappelijke prioriteiten die op Europees niveau te bepalen. Voor             
Vlaanderen…  

● Peer Learning Activities (PLA’s), georganiseerd door een lidstaat om aandacht te vestigen op             
bestaande goede werkwijzen op nationaal niveau of om samen met andere lidstaten een             
specifieke kwestie te verkennen.  

● Collegiale toetsingen door een groep lidstaten die een andere lidstaat helpen bij de aanpak              
van een specifiek nationaal probleem. 

● Collegiaal advies, waarbij ervaren ambtenaren van een klein aantal nationale overheden op            
verzoek van een lidstaat advies geven over het opstellen of uitvoeren van beleid om een               
specifiek nationaal probleem aan te pakken. 

● De Onderwijs- en opleidingsmonitor geeft een jaarlijks overzicht van de vorderingen van de           
lidstaten in de richting van de doelstellingen en benchmarks van ET 2020. Deze analyse wordt               
ook meegenomen in de bredere sociaal-economische evaluatie van de vooruitgang van de            
lidstaten in het kader van het Europees semester.  

● Gemeenschappelijke referentie-instrumenten en benaderingen zijn onder meer      
voortgekomen uit het werk van de werkgroepen of de activiteiten inzake wederzijds leren. 

● Stakeholders, waaronder het maatschappelijk middenveld, het bedrijfsleven en de         
organisaties van de sociale partners, hebben overleg- en samenwerkingsactiviteiten         
gehouden, zoals de Europese onderwijstop en het Forum voor onderwijs, opleiding en         
jeugd. 

● Financiering voor beleidsondersteuning en innovatieve projecten via het programma        
Erasmus+. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

https://ec.europa.eu/education/content/peer-counselling-new-element-et2020-toolbox-0_nl
https://ec.europa.eu/education/policy/strategic-framework/et-monitor_nl
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/european-semester_nl
https://ec.europa.eu/education/events/education-summit_nl
https://ec.europa.eu/education/events/forum-on-the-future-of-learning_nl
https://ec.europa.eu/education/events/forum-on-the-future-of-learning_nl
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_nl
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_nl

