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20 en 21 juni 2018 | Sofia (Bulgarije)
Op 20 en 21 juni jl. vond in Sofia de jaarlijkse bijeenkomst van het EQAVET-netwerk plaats.
Namens Nederland waren Thea van den Boom (ministerie OCW) en Alie Kamphuis (NCP EQAVET)
vertegenwoordigd. Ongeveer 60 deelnemers hebben met elkaar relevante zaken op het gebied van
kwaliteitsborging in het mbo uitgewisseld waarbij de focus deze keer vooral lag op de toekomst van
EQAVET als Europese tool ter versterking van kwaliteitsborging in Europa en haar lidstaten. Aan de
basis van de discussies stond het stuk van de strategische werkgroep over de toekomst van
EQAVET na 2020 die onder Nederlands voorzitterschap drie keer bij elkaar is gekomen in Den
Haag. Thea van den Boom heeft als voorzitter van de werkgroep in de bijeenkomst de
totstandkoming en de uitkomst aan het netwerk van de lidstaten gepresenteerd.

De Europese Commissie heeft de deelnemers op de hoogte gesteld van de initiatieven die zij
voorstelt voor het stimuleren van de rol van het jeugd-, onderwijs- en cultuurbeleid als middel om
te bouwen aan een sterker Europa. Daarnaast zijn de volgende drie documenten besproken:
•

het voorstel voor de aanbeveling die de Europese Commissie voornemens is om voor te leggen
aan de lidstaten over de automatische erkenning van diploma’s en studieperiodes in het
buitenland.

•

de aanbeveling die nu voorligt bij de lidstaten over het volgen van afgestudeerden in het hoger
onderwijs en het beroepsonderwijs.

•

de conceptuitkomsten van het onderzoek dat in opdracht van de Europese Commissie
plaatsvindt naar de toekomst van ECVET en EQAVET.
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In de bijeenkomst hebben de deelnemers in subgroepen de verschillende documenten
bediscussieerd en hebben ze voorstellen geformuleerd voor het aanscherpen van het document van
de strategische werkgroep. In grote lijnen schaart het netwerk zich achter het stuk over de
toekomst van EQAVET. In de komende weken zal het stuk worden aangepast en daarna
aangeboden aan de Europese Commissie. De Europese Commissie zal het stuk en de suggesties die
gedaan zijn over de andere documenten meenemen in de verdere besprekingen over de toekomst
van EQAVET en de andere Europese tools na 2020.
In de bijeenkomst hebben daarnaast drie lidstaten een presentatie verzorgd over hoe hun NCP
EQAVET met financiële steun vanuit de Europese Commissie werkt aan het versterken van
kwaliteitsborging. Het leren van andere landen vormt hierin een belangrijk onderdeel. Zo heeft
Zweden verteld over haar activiteiten gericht op het versterken van de rol van brancheorganisaties
en bedrijven in kwaliteitsborging. Ze bezoeken hiervoor met een delegatie van
branchevertegenwoordigers op regionaal en nationaal niveau verschillende lidstaten; in oktober
2018 komen ze naar Nederland en de animo voor deelname aan dit studiebezoek is groot. De
Europese Commissie is voornemens om ook voor de periode april 2019 en tot april 2021 de
mogelijkheid te bieden voor financiële ondersteuning; hierover zal in het najaar van 2018
duidelijkheid komen. Op dit moment ontvangt het Nederlandse NCP EQAVET subsidie vanuit het
ministerie van OCW om haar activiteiten uit te voeren en dit wordt aangevuld met de middelen
vanuit Europa.
In de bijeenkomst is de samenstelling van de stuurgroep EQAVET vastgesteld. In de komende
zittingsperiode zal ook Thea van den Boom deel uit maken van deze stuurgroep (naast Roemenië,
Kroatië, Letland, Oostenrijk, Hongarije, Italië, wetenschappelijke adviseurs van CEDEFOP en ETF en
de social partners ETUC en UEAPME).
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