
Hoe vordert België ten opzichte 
van de benchmarks voor 2020?

In het werkprogramma van het Strategisch kader voor Europese 
samenwerking op het gebied van onderwijs en opleiding zijn de 
volgende benchmarks opgenomen:
>  ten minste 82 % van de afgestudeerden vindt binnen drie 

jaar een baan;
>  ten minste 95 % van de kinderen tussen vier jaar en de leer-

plichtige leeftijd neemt deel aan onderwijs voor jonge kinderen; 
>  het aandeel 15-jarigen met onvoldoende vaardigheden 

in lezen, wiskunde en natuurwetenschappen bedraagt 
minder dan 15 %; 

>  minimaal 15 % van de volwassenen tussen de 25 en 64 jaar 
neemt deel aan een leven lang leren.

Figuur 2 Onderwijs en opleiding 2020 – benchmarks

België blijft op niveau presteren op het vlak van deelname aan 
onderwijs voor jonge kinderen. Wat betreft de basisvaardighe-
den blijven er minder 15-jarigen achter dan het EU-gemiddelde 
van 2009 EU: voor lezen (19,6 %) en wiskunde (22,2 %). Voor 
natuurwetenschappen ligt het aandeel in de buurt van het  
EU-gemiddelde van 17,7 %. In deze gemiddelden komen 
aanhoudende verschillen tussen de Vlaams-, Duits- en Frans-
sprekende gemeenschappen niet tot uiting. Het aandeel 
volwassenen dat deelneemt in een leven lang leren neemt 
de afgelopen jaren voortdurend af en blijft onder het  
EU-gemiddelde van 9 % in 2012.
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m Nieuwe manieren van werken
De maatregelen die in België binnen de Vlaamse gemeenschap 
worden genomen, richten zich steeds meer op bepaalde 
doelgroepen en op het vroegtijdig voorkomen en signaleren 
van leerproblemen bij studerenden. In het kader van een 
actieplan voor risicogroepen in het secundaire onderwijs worden 
er ook maatregelen voorbereid om achterstanden in lees- 
en schrijfvaardigheden aan te pakken. In de Franssprekende 
gemeenschap zijn in het secundair onderwijs twee niet- 
verplichte externe afsluitende beoordelingen geïntroduceerd.

Waar kan ik meer informatie vinden?

Informatie over Een andere kijk op onderwijs: investeren in vaardig-
heden voor betere sociaal-economische resultaten en de gegevens 
die in deze brochure worden gebruikt, is beschikbaar op: 
http://ec.europa.eu/education/news/rethinking_en.htm

Ga naar de volgende websites voor meer informatie over:
Doelstellingen Europa 2020
http://ec.europa.eu/europe2020/targets/eu-targets/index_nl.htm
Benchmarks Onderwijs en opleiding 2020
http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/
benchmarks_en.htm
Landspecifieke aanbevelingen  
http://ec.europa.eu/europe2020/making-it-happen/country-
specific-recommendations/index_nl.htm
Erasmus+ 
http://ec.europa.eu/education/erasmus-for-all/
Onderwijs- en opleidingenmonitor 2012
http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/
monitor12_en.htm
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Wat behelst Een andere kijk op onderwijs?

Ten  einde de economische groei en het concurren-
tievermogen te versterken publiceerde de 

Europese Commissie in 2012 een nieuwe kijk op onderwijs. 
Daarin wordt uiteengezet hoe onderwijs- en opleidings-
stelsels de juiste vaardigheden voor de arbeidsmarkt 
kunnen verschaffen en hoe ze mensen kunnen ondersteunen 
bij het zeker stellen van hun economische toekomst 
en sociale insluiting.

In de mededeling Een andere kijk op onderwijs (Rethinking 
Education) wordt aangegeven hoe lidstaten volwassenen 
kunnen helpen hun vaardigheden uit te breiden en te blijven 
leren, en hoe ze jongeren de vaardigheden kunnen verschaf-
fen die nodig zijn om toegang te krijgen tot de arbeidsmarkt 
of om een eigen bedrijf op te zetten. Belanghebbenden zoals 
werkgevers, vakbonden en anderen worden aangemoedigd 
om meer betrokken te raken bij de hervormingsprocessen. 

Wil Europa economische groei en innovatie bevorderen, 
dan zal er meer moeten worden geïnvesteerd in mensen 
en hun vaardigheden. In een tijd waarin er in Europa een 
hoge jeugdwerkloosheid heerst en er tegelijkertijd twee 
miljoen vacatures zijn, wordt lidstaten gevraagd niet 
te bezuinigen op onderwijs maar juist de efficiëntie ervan 
te verbeteren en te zorgen voor gelijke behandeling 
en kansen voor iedereen.

Waarom zijn hervormingen nodig?

In de EU zal tot 2020 het aandeel banen waarvoor hoger 
onderwijs vereist is naar verwachting tot 34 % stijgen, terwijl 
het aandeel banen voor laaggeschoolden in dezelfde periode 
zal dalen. Steeds vaker zullen Europeanen een afwisselende 
en veranderende loopbaan hebben waarin van hen verwacht 
wordt dat ze kritisch nadenken, initiatieven nemen, problemen 
oplossen en in een team werken. Hierdoor verandert het 
werkend leven, en onderwijs- en opleidingsstelsels moeten 
daarop inspelen.

Onderwijshervormingen moeten:
>  leiden tot een grotere gerichtheid op leerresultaten, met 

inbegrip van die welke worden verworven door kwalitatief 
hoogwaardige beroepspraktijkvorming;

>  het aantal vroegtijdige schoolverlaters verminderen 
en een leven lang leren bevorderen;

>  meer ondersteuning bieden aan de onderwijsberoepen; 
>  partnerschappen tussen onderwijs- en opleidingsinstellingen 

en werkgevers verbeteren.

Welke ondersteuning biedt Een andere 
kijk op onderwijs aan lidstaten?

In Een andere kijk op onderwijs wordt helder aangegeven hoe 
het belang van de algemeen vereiste vaardigheden kan worden 
versterkt, vooral van digitale, ondernemers- en taalvaardighe-
den. Nadruk wordt gelegd op de waarde van stageplaatsen, 
een Europese ruimte van vaardigheden en kwalificaties, 
op de mogelijkheden van ICT en open onderwijsmiddelen 
om te leren, en op meer ondersteuning (ook financieel) 
voor partnerschappen.

Aan de hand van Europese doelstellingen en benchmarks 
kunnen lidstaten hun voortgang op een aantal belangrijke 
terreinen beoordelen en kunnen ze meten waar nog meer 
inspanningen nodig zijn. 

 

Hoe vordert België ten opzichte van 
de doelstellingen voor Europa 2020?

tot 2020 gelden voor Europa de volgende twee 
onderwijsdoelstellingen:
>  voortijdig schoolverlaten beperken tot minder dan 10 %;
>  ten minste 40 % van de 30-34-jarigen behaalt een einddi-

ploma hoger onderwijs.

Deze Europese doelstellingen worden gekoppeld aan nationale 
doelstellingen waarin de verschillende omstandigheden en 
tradities tot uiting komen. Voor België bedragen de doelstellin-
gen 9,5 % en 47 % [1]. 

Figuur 1 Europa 2020 – Doelstellingen

 

Wat betreft voortijdige schoolverlaters presteert België – 
ondanks een slechts lichte verbetering tussen 2006 en 2012 
(van 12,6 % naar 12 %) – beter dan het EU-gemiddelde. In 
Wallonië en het gewest Brussel blijft het percentage jongeren 
dat voortijdig de school verlaat (respectievelijk 15,3 en 19,9 %) 
ruim boven het EU-gemiddelde dat in dezelfde periode aanzien-
lijk verbeterde van 15,5 naar 12,8 %. In 2012 blijft het percen-
tage Belgische leerlingen in het tertiair onderwijs aanzienlijk 
boven het EU-gemiddelde van 35,8 %.

[1]  Alle gegevens zijn afkomstig uit het Werkdocument Rethinking Education 
– country analysis, 2012 van de Europese Commissie.

m  Het Europese semester 2013:  
landspecifieke aanbevelingen 

België is in partnerschap met de Europese Commissie 
op basis van Een andere kijk op onderwijs voor 2013 
een aantal aanbevelingen overeengekomen. Zo moeten 
volwassenen meer kansen krijgen om hun hele loopbaan 
te blijven leren en moeten er meer maatregelen worden 
getroffen om leerlingen met een migrantenachtergrond 
of uit achtergestelde groepen aan het onderwijs te 
laten deelnemen.
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