
 

 
 
 

Onderwijs voor het Europa van de toekomst 
   
  Europa staat voor grote uitdagingen, we horen het maar vaak genoeg. Wij, de huidige 
studenten, en alle toekomstige studenten, vervullen een belangrijke rol in het aangaan van deze 
uitdagingen. De verkiezingen voor het Europees parlement bepalen mede de richting voor de 
Europese Unie van de komende jaren. Als landelijke vertegenwoordigers van alle studenten in 
Nederland willen het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) en de Landelijke Studentenvakbond 
(LSVb) in aanloop naar de verkiezingen benadrukken hoe belangrijk het is om op Europees niveau 
te investeren in kennis en onderwijs. Wij willen u vragen om u hiervoor in te zetten door plaats te 
nemen in de CULT-commissie van het Europees Parlement.  
 
  Het is om verscheidene redenen belangrijk dat de Europese Unie zich inzet voor het hoger 
onderwijs op Europees niveau. Ten eerste om de concurrentie en samenwerking aan te kunnen 
blijven gaan met andere landen, zoals China, waar enorm wordt geïnvesteerd in kennisontwikkeling. 
Daarnaast om ervoor te zorgen dat studenten worden opgeleid met de juiste vaardigheden voor de 
toekomstige, steeds meer internationale, arbeidsmarkt. Waarvoor mobiliteit dus een belangrijke 
Europese verantwoordelijkheid is.  
 
In onderstaand stuk willen we als studenten daarom oproepen:  

1. Investeer in kennis   
2. Investeer in mobiliteit  

 
   Nederland heeft enorm veel baat bij Europese investeringen in kennis en mobiliteit. 
Studenten maken gebruik van het Erasmusprogramma, onderzoekers doen onderzoek met geld 
vanuit Horizon2020 en Nederland loopt voorop bij het implementeren van de Bologna-afspraken. 
Toch neemt op dit moment geen enkele Nederlandse Europarlementariër zitting in de CULT-
commissie van het Europees parlement. Onderwijs zou voor Nederlandse Europarlementariërs een 
prioriteit moeten zijn. Daarom vragen wij u om een plek in de  CULT-commissie te overwegen.    
 
Investeer in kennis    

 
  Het is belangrijk voor de ontwikkeling van de Europese kenniseconomie om te investeren in 
kennis op Europees niveau. Zo kunnen studenten worden opgeleid met de juiste kennis en 
vaardigheden om de toekomstige nationale, Europese en mondiale uitdagingen aan te gaan. 
Bovendien draagt investeren in kennis en innovatie in belangrijke mate bij aan het vergroten van het 
welzijn van de Europese burgers en het versterken van de sociale cohesie in Europa. Toch zien we 
dat veel landen, waaronder Nederland, steeds meer bezuinigen op het hoger onderwijs. Het 
Europees parlement zou daarom de Europese leiders moeten oproepen af te spreken een minimum 
van 2% van het BBP te investeren in het hoger onderwijs. 

 
 
 

 



Het is belangrijk dat Nederland een voortrekkersrol inneemt bij het stimuleren van 
implementatie van de Bologna afspraken in landen die nu nog achterblijven. Het Bolognaproces 
omvat belangrijke afspraken over het implementeren van standaarden voor Europese kwaliteitszorg, 
studiepunten, de inrichting van programma’s en de erkenning van diploma’s. Daarmee is het van 
grote invloed op de onderwijskwaliteit en de studentenmobiliteit in Nederland en Europa.  

 
Als studentenorganisatie willen we benadrukken dat bij de ontwikkeling van hoger onderwijs 

op Europees niveau de student altijd centraal moet staan. Het Europees parlement moet zich inzetten 
voor studentbetrokkenheid bij alle lagen van besluitvorming. De Europese Unie kan geen duurzaam 
onderwijsbeleid opstellen zonder de expertise van studenten te gebruiken.    

 
Investeer in mobiliteit  

 
  Erasmus+ is het belangrijkste Europese programma voor studenten, met dit programma 
kunnen zij middels een beurs buitenlandervaring opdoen. Zo krijgen ze de kans om interculturele 
vaardigheden te ontwikkelen en bereidt het hen voor op de huidige en toekomstige maatschappij. 
Het Erasmusprogramma draagt daarnaast bij aan het versterken van (Europees) onderwijsbeleid 
door het faciliteren van samenwerking tussen onderwijsinstellingen, het stimuleren van innovatie in 
het onderwijs en het mogelijk maken van de implementatie van Europese onderwijs afspraken. Ook 
geeft 83% van de deelnemers aan zich na een Erasmus-ervaring ‘meer Europeaan’ te voelen en 
hebben studenten met een internationale ervaring twee keer zoveel kans op een baan na hun 
afstuderen. 

 
   Het Europees parlement moet zich inzetten voor het vergroten van mobiliteit en het vergroten 
van het beschikbare budget voor Erasmus. Dankzij het Erasmusprogramma hebben in de afgelopen 
tientallen jaren al meer dan vier miljoen studenten een internationale ervaring op kunnen doen. In 
Nederland is de vraag naar Erasmusbeurzen echter vier keer groter dan het aantal beschikbare 
beurzen. Een verdubbeling van het budget is in onze ogen daarom absoluut niet toereikend en toont 
weinig ambitie. De omvang van Erasmus zou in de periode 2021-2027 minstens 10 keer groter 
moeten zijn dan in het huidige programma.  

 
  Het Europees parlement moet zich inzetten voor een inclusief Erasmusprogramma. Naast het 
vergroten van het aantal beschikbare beurzen zijn er speciale maatregelen nodig voor studenten 
voor wie een buitenlandervaring niet vanzelfsprekend is. Uit Europees onderzoek blijkt dat kinderen 
van hoogopgeleide of meer welvarende ouders in Nederland vijftig procent meer kans hebben op 
een internationale ervaring. Daarnaast zijn er nog te vaak barrières voor studenten met een 
functiebeperking om in het buitenland te gaan studeren doordat ze in het buitenland niet altijd de 
juiste ondersteuning krijgen.  

 
  
 


