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EU-onderwijsuitgaven: programma’s beantwoorden aan de doelstellingen 
maar zijn niet altijd gekoppeld aan werkgelegenheid, aldus ERK-controleurs 

Volgens een nieuw verslag van de Europese Rekenkamer zijn de EU-onderwijsuitgaven in overeenstemming 
met de doelstellingen van de Unie, maar worden de bepalingen voor de vaststelling van een duidelijk verband 
tussen onderwijs en werkgelegenheid niet altijd gebruikt.  

“Werkloosheid is een van de grootste uitdagingen waarmee de Europese Unie de laatste jaren te maken heeft gekregen. 
Investeren in onderwijs is van cruciaal belang, aangezien het werkloosheidspercentage in de EU driemaal zo laag was onder 
degenen met een hoger opleidingsniveau," aldus Iliana Ivanova, het voor dit verslag verantwoordelijke lid van de 
Rekenkamer. “Om die reden bevat de Europa 2020-strategie streefdoelen voor doelstellingen op het gebied van onderwijs. 
Ter ondersteuning van het onderwijs door middel van het cohesiebeleid heeft de EU voor de periode 2007-2013 ongeveer 
33 miljard euro uitgetrokken en voor de periode 2014-2020 ongeveer 27 miljard euro.” 

De controleurs beoordeelden of er in de operationele programma’s voor 2007-2013 en in een steekproef van projecten op 
dat gebied voldoende aandacht was geschonken aan de onderwijsdoelstellingen van de EU. Zij concludeerden dat bepaalde 
elementen van de interventielogica niet waren beschreven en de monitoringinstrumenten tekortkomingen vertoonden, 
hoewel er voldoende aandacht was besteed aan de doelstellingen. Dit werd bevestigd door het feit dat de prestaties van de 
projecten niet systematisch konden worden aangetoond vanwege een gebrek aan gekwantificeerde doelstellingen en 
prestatie-indicatoren. 

Met betrekking tot 2014-2020 werden verbeteringen geconstateerd. Naar het oordeel van de controleurs bestaan er echter 
nog steeds enkele tekortkomingen die van invloed kunnen zijn op de monitoring van en verslaglegging over de prestaties, 
en wordt er niet altijd een duidelijk verband gelegd tussen door de EU gefinancierde onderwijsmaatregelen en de impact 
ervan op de inzetbaarheid. Hoewel de projecten in het kader van het Europees Sociaal Fonds indicatoren voor de lange 
termijn omvatten die het effect op de werkgelegenheid meten, waren slechts bij een derde van de onderzochte gevallen 
uitgangs- en streefwaarden bepaald voor de onderwijsdoelstellingen die het nauwst verbonden zijn met werkgelegenheid 
(beroepsonderwijs en -opleiding, een leven lang leren en het percentage tertiair opgeleiden). 

“Voor de aanpak van deze tekortkomingen doen wij in het verslag een aantal aanbevelingen, die, mits deze worden 
opgevolgd, naar onze mening de EU-onderwijsuitgaven in het kader van het cohesiebeleid verder zullen verbeteren”, 
concludeert Iliana Ivanova. 
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De controleurs bevelen aan dat de Commissie gedurende de voorbereiding van de volgende programmeringsperiode de 
indicatoren specificeert waarvoor de uitgangs- en streefwaarden voor iedere investeringsprioriteit moeten worden 
vastgelegd. 

Wanneer lidstaten wijzigingen van programma's aanvragen, moet de Commissie hen aanmoedigen een duidelijk verband te 
leggen tussen de investeringsprioriteiten en naar behoren gekwantificeerde en meetbare resultaatindicatoren. Zij moet er 
ook voor zorgen dat de lidstaten wijzigingen van de financiële toewijzingen toelichten met kwalitatieve en kwantitatieve 
informatie voor elke wijziging in de indicatoren. 

De lidstaten moeten ervoor zorgen dat er een duidelijk verband wordt gelegd tussen geselecteerde projecten en de 
verwezenlijking van de EU-onderwijsdoelstellingen. Zij moeten op systematische wijze passende indicatoren vaststellen om 
de werkelijke effecten van het project op de eindbegunstigden aan te tonen, en de vooruitgang in de verwezenlijking van 
onderwijsdoelstellingen monitoren. 

De Commissie en de lidstaten moeten de financiering zo nodig meer specifiek richten op maatregelen die het verband 
tussen onderwijs en werkgelegenheid versterken, en waarborgen dat de uitkomsten naar behoren worden gemonitord. 

Noot voor de redactie 

Het onderwijsbeleid in de EU valt volledig en uitsluitend onder de bevoegdheid van de lidstaten. EU-strategieën worden 
vastgesteld in de vorm van conclusies van de Raad, die juridisch niet bindend zijn voor de EU-lidstaten. De Unie heeft echter 
de bevoegdheid om de acties van de lidstaten op onderwijsgebied te ondersteunen, te coördineren of aan te vullen. De 
onderwijsdoelstellingen van de EU worden uiteengezet in de strategische kaders van Onderwijs en opleiding 2010, 
Onderwijs en opleiding 2020 en Europa 2020. 

De rechtstreekse EU-financiering voor onderwijs is beperkt in vergelijking met de nationale investeringen. Voor de periode 
2014-2020 bedragen de geplande toewijzingen voor onderwijs van het Europees Sociaal Fonds ongeveer 27 miljard euro. 
Tussen 2007 en 2011 bedroegen de onderwijsuitgaven van de EU-lidstaten daarentegen ongeveer 3,2 biljoen euro. 

Speciaal verslag nr. 16/2016 “Onderwijsdoelstellingen van de EU: programma’s zijn op elkaar afgestemd, maar er zijn 
tekortkomingen in de prestatiemeting” is in 23 EU-talen beschikbaar op eca.europa.eu. 

 


