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INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE INSTELLINGEN EN ORGANEN VAN DE
EUROPESE UNIE

RAAD
Conclusies van de Raad en de vertegenwoordigers van de regeringen op 26 november 2009 in het
kader van de Raad bijeen, over het ontwikkelen van de rol van onderwijs in een ten volle
functionerende kennisdriehoek
(2009/C 302/03)
De Raad en de vertegenwoordigers van de regeringen van de
lidstaten, in het kader van de Raad bijeen,

hoofd kunnen bieden aan de langetermijnuitdagingen van
een concurrerende wereldeconomie, klimaatverandering en
vergrijzing;

HERINNEREND AAN

— de kernwaarden van de hernieuwde Lissabonstrategie, waarin
groei en werkgelegenheid centraal staan als middel om een
welvarende, rechtvaardige en ecologisch duurzame toekomst
voor Europa te verwezenlijken, en aan de centrale rol van de
kennisdriehoek daarin;
— de bevestiging door de Europese Raad van Brussel van
8/9 maart 2007 dat „onderwijs en opleiding randvoorwaar
den zijn voor een goed werkende kennisdriehoek (onder
wijs-onderzoek-innovatie) en een sleutelrol spelen als stimu
lerende factor voor groei en werkgelegenheid”, en aan de
oproep door de Europese Raad van Brussel van
19/20 maart 2009 om snel concrete maatregelen te nemen,
teneinde „partnerschap tussen ondernemingen, onderzoek,
onderwijs en opleiding aan te moedigen” en „de investerin
gen in onderzoek, kennis en onderwijs op te voeren en
kwalitatief te verbeteren”,
ZICH ERVAN BEWUST

— dat de langdurige neerwaartse trend ernstige gevolgen blijft
hebben voor de wereldeconomie en dat ten volle gebruik
moet worden gemaakt van de hernieuwde Lissabonstrategie
— met de nadruk die daarin wordt gelegd op de kennis
driehoek — als de basis voor een effectief en duurzaam
herstel in de gehele Europese Unie;
— dat de drie componenten van de kennisdriehoek allemaal
goed moeten functioneren en volledig in een interactief
proces met elkaar moeten staan, wil de Europese Unie het

— dat het onderwijs als kerndoelstelling de ontwikkeling van
mensen beoogt, zodat zij in staat zijn in de hedendaagse
samenleving hun vermogens optimaal te benutten, en dat
onderwijsinstellingen op alle niveaus derhalve een zeer breed
scala van taken en verantwoordelijkheden hebben. Dit
neemt niet weg dat ook de specifieke rol van het onderwijs
als basis van de kennisdriehoek verder moet worden ont
wikkeld,

ZIJN VAN OORDEEL DAT DE VERDERE INTEGRATIE VAN ONDER
WIJS, ONDERZOEK EN INNOVATIE IN EEN TEN VOLLE FUNCTIO
NERENDE KENNISDRIEHOEK

het innovatievermogen van Europa zou versterken en de ont
wikkeling van een creatieve en kennisintensieve economie en
samenleving zou stimuleren middels:

— een aanzienlijke vergroting en een constante ontwikkeling
van de kennisbasis in universiteiten (1) en onderzoekscentra
waarmee snel de slag kan worden gemaakt naar innovatieve
producten, diensten, benaderingen en methoden voor de
economie in haar geheel en de samenleving in het algemeen;

— het stimuleren van een creatieve en innovatieve instelling en
ondernemingsgeest bij leerlingen, stagiairs, studenten, onder
wijsgevenden en onderzoekers als basis voor de geleidelijke
ontwikkeling van een meer uitgesproken ondernemerscul
tuur via onderwijs en opleiding, tezamen met een dyna
mischer Europese arbeidsmarkt en een hoger opgeleide be
roepsbevolking,
(1) In deze tekst worden onder de term „universiteiten” alle typen van
instellingen voor hoger onderwijs verstaan.
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zou bijdragen aan het bereiken van aanmerkelijke vooruitgang:
— bij het realiseren van de doelstelling van het initiatief
„Nieuwe vaardigheden voor nieuwe banen” ter verbetering
van de inzetbaarheid van de burgers van de EU in een
veranderende arbeidsmarkt;
— bij de uitvoering van de moderniseringsagenda voor de uni
versiteiten (1),
ONDERSCHEIDEN DE VOLGENDE SPECIFIEKE UITDAGINGEN VOOR
DE ONDERWIJSSECTOR

— de cultuurkloof tussen onderwijs — in de zin van onder
wijzen, leren en de overdracht van sociaal-culturele waarden
—, enerzijds, en onderzoek en innovatie in de commerciële
sfeer, anderzijds, moet worden gedicht;
— de universitaire wereld moet blijk geven van een innovatie
vere gezindheid en meer ondernemingsgeest;
— de communicatie en de mobiliteit tussen de wereld van
onderwijs en onderzoek, en de wereld van ondernemen en
de algemene economie moeten verbeteren, en de mobiliteit
en de uitwisseling van ideeën tussen verschillende academi
sche en onderzoeksdisciplines moeten worden aangemoedigd;
— de bestuurs- en de financieringsstructuur van de universitei
ten moet verder worden hervormd met het oog op meer
autonomie en verantwoordingsplicht, zodat een gedifferen
tieerdere inkomstenstroom en een effectievere samenwer
king met de zakenwereld in de hand worden gewerkt en
universiteiten toegerust zijn om op wereldniveau te kunnen
deelnemen aan de kennisdriehoek,
ZIJN VAN OORDEEL DAT DE VOLGENDE ALGEMENE BEGINSELEN
TEN GRONDSLAG MOETEN LIGGEN AAN BELEIDSMAATREGELEN
OM DEZE SPECIFIEKE UITDAGINGEN AAN TE GAAN

— het concept „kennisdriehoek” houdt in dat het effect van
investeringen in de drie vormen van activiteit — onderwijs,
onderzoek en innovatie — moet worden verbeterd via een
systematische en continue interactie;
— een volledige integratie van de kennisdriehoek vereist een
beter gecoördineerde beleidsvorming en samenwerking op
onderwijs-, onderzoeks- en innovatiegebied, zowel op Euro
pees niveau als op het niveau van de lidstaten;
— wil onderwijs zijn rol kunnen vervullen in de kennisdrie
hoek, dan moeten de doelstellingen en resultaten van onder
zoek en innovatie worden teruggekoppeld naar het onder
wijs toe, waarbij het onderwijs- en leerproces geschraagd
wordt door een sterke onderzoeksbasis, en de onderwijsen leeromgeving ontwikkeld en verbeterd wordt dankzij
een betere assimilatie van creatief denken en van een inno
vatiegerichte houding en aanpak;
— de universiteiten moeten hun traditionele academische cul
tuur verruimen met het inzicht dat zij ook een sleutelrol
dienen te spelen bij het afleveren van hogergekwalificeerde,
(1) Zie de resolutie van de Raad van 23 november 2007 over de mo
dernisering van de universiteiten ten behoeve van het concurrentie
vermogen van Europa in een mondiale kenniseconomie (doc.
16096/1/07) en de mededeling van de Commissie: „Het modernise
ringsprogramma voor de universiteiten uitvoeren: onderwijs, onder
zoek en innovatie” van mei 2006 (doc. 9166/06).
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ondernemende en flexibele werknemers die de basis zullen
vormen voor economische groei en welvaart, alsook een
hogere levenskwaliteit in de toekomst. Onderzoekers en do
centen moeten worden opgeleid om in de organisaties
waarin zij werken beter een innovatiecultuur te kunnen ver
breiden;

— bij het ontwikkelen van strategieën voor levenslang leren op
nationaal, regionaal en institutioneel niveau moet rekening
worden gehouden met de kennisdriehoek, zodat de univer
siteiten nauwer betrokken worden bij het actualiseren van
vaardigheden die voor de kenniseconomie van belang zijn
en in de regels voor toelating voldoende rekening wordt
gehouden met eerdere leer- en werkervaringen;

— nieuwe ideeën en innovaties ontstaan wanneer verschillende
typen van kennis samenkomen en fundamenteel onderzoek,
louter om de nieuwe kennis, wordt verricht. Daarom is het
essentieel te erkennen dat kwalitatief hoogwaardig onderwijs
en onderzoek in sociale- en menswetenschappen een be
langrijke rol spelen op het gebied van innovatie, naast we
tenschappen en technologie;

— het pluralisme van de Europese universiteiten en onder
zoeksstelsels moet worden beschouwd als een troef bij de
ontwikkeling van uiteenlopende benaderingen voor een op
timaal functionerende kennisdriehoek,

STELLEN DE VOLGENDE ZEVEN PRIORITEITEN VAST:

1. Ontwikkelen van een grotere samenhang tussen
beleidsmaatregelen op het gebied van onderwijs, onder
zoek en innovatie
Er is behoefte aan een coherentere beleidsvorming op Euro
pees niveau en op het niveau van de lidstaten, met volledige
integratie van de drie componenten van de kennisdriehoek.
Beleidsmaatregelen op het gebied van onderwijs, onderzoek
en innovatie moeten elkaar versterken om de ontwikkeling
van een ten volle functionerende kennisdriehoek te realiseren
en de overgang naar een werkelijke kenniseconomie en -sa
menleving te versnellen. In het kader van de bestaande rap
portageprocessen in de open coördinatiemethode moet de
Commissie verslag uitbrengen aan de Raad over maatregelen
die op onderwijs-, onderzoeks- en innovatiegebied worden
getroffen ter ondersteuning van de integratie van de kennis
driehoek. Het verslag moet obstakels inventariseren en sug
gesties bevatten voor verdere maatregelen.

2. Versnellen van pedagogische hervormingen
De lidstaten moeten onderwijs- en opleidingsinstituten aan
moedigen ervoor te zorgen dat creativiteit, innovatie en on
dernemerschap op alle onderwijsniveaus, inclusief doctorsni
veau, in leerplannen en onderwijs- en examenmethodes zijn
opgenomen en worden bevorderd. Eén manier om dit te
realiseren is door leerplannen, waar passend, in continue
samenwerking met onderzoeksinstellingen, het bedrijfsleven
en andere belanghebbenden te ontwikkelen.
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3. Partnerschap tussen universiteiten en het bedrijfsleven
en andere relevante belanghebbenden
De lidstaten en de Commissie zouden onverwijld moeten
ingaan op de oproepen tot acties in de conclusies van de
Raad en de vertegenwoordigers van de regeringen van de
lidstaten, in het kader van de Raad bijeen, van 12 mei
2009 over versterking van partnerschappen tussen de onder
wijs- en opleidingsinstellingen en sociale partners, in het
bijzonder werkgevers, met betrekking tot een leven lang
leren. In het kader van de ontwikkeling van nauwere banden
tussen universiteiten en de gemeenschappen die zij dienen,
moet speciale aandacht uitgaan naar het ontwikkelen van
stimulansen, zoals programma's voor personeelsuitwisseling,
voor personeelsmobiliteit tussen universiteiten en bedrijfssec
toren. Samenwerking tussen universiteiten en het bedrijfs
leven moet als onderdeel van de strategieën van de univer
siteiten op het gebied van onderwijs, onderzoek en innovatie
worden versterkt.
4. Maatregelen om een innovatiegerichte cultuur op
universiteiten te ontwikkelen
De lidstaten moeten hun universiteiten aanmoedigen tot gro
tere inspanningen om een „innovatiegerichte cultuur” te ont
wikkelen, onder meer via dynamischer en interactieve leer
omgevingen en stimulansen voor het personeel om projecten
met een innovatieve dimensie op te starten. Op institutioneel
niveau kunnen financieringsregelingen en stimuleringsstruc
turen worden ontwikkeld om een „cultuuromslag” te bewerk
stelligen, zodat samenwerking met het bedrijfsleven wordt
erkend als een belangrijke factor in het loopbaanverloop.
De sleutelrol die leidinggevenden uit het hoger onderwijs
in het ondersteunen van de effectieve ontwikkeling van een
„innovatiegerichte cultuur” te spelen hebben, moet worden
erkend.
5. Creëren van stimulansen voor universiteiten om
overdraagbare kennis te ontwikkelen
De lidstaten moeten onderzoeken of er passende stimulansen
zijn voor universiteiten om kennis te ontwikkelen die kan
worden overgedragen naar de economie in haar geheel en
waarmee innovatieve goederen en diensten kunnen worden
ontwikkeld. Waar wettelijke voorschriften, beheersstructuren
of financiële voorschriften instellingen verhinderen om pro
fijt te trekken van een dergelijke kennisontwikkeling en
-overdracht, moeten de lidstaten ernaar streven het kader
waarbinnen hun instellingen opereren, aan te passen, zodat
dergelijke belemmeringen worden weggenomen en univer
siteiten voldoende autonomie krijgen. Universiteiten moet
specifieke strategieën opstellen voor het scheppen, ontwikke
len en overdragen van kennis.
6. Nieuwe benaderingen van kwaliteitsbeoordeling
Met name voor het hoger onderwijs moeten lidstaten samen
werken om criteria op te stellen teneinde de kwaliteit van
hun instellingen met betrekking tot de kennisdriehoek te
beoordelen. Centraal daarbij moet de vraag staan met hoe
veel succes onderzoek en innovatie zijn geïntegreerd in het
onderwijs en de educatieve kernfuncties en met hoeveel suc
ces de instellingen leeromgevingen hebben gecreëerd die de
creativiteit en een ondernemersaanpak bij het aanwenden
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van kennis stimuleren en hun studenten voorbereiden op
hun toekomstige maatschappelijke en economische leven.
7. Het EIT ontwikkelen als model voor de toekomst
Het Europees Instituut voor innovatie en technologie (EIT),
het eerste initiatief op EU-niveau dat gericht is op samen
hangende interacties tussen alle actoren van de kennisdrie
hoek, moet ontwikkeld worden als een toonbeeld van goede
praktijk voor de lidstaten, de instellingen voor hoger onder
wijs en onderzoek en het bedrijfsleven wat betreft de inte
gratie van de drie componenten van de driehoek.
De toekomstige kennis- en innovatiegemeenschappen
(KIG′s), de voornaamste operationele entiteiten van het
EIT, moeten in staat zijn nieuwe wegen te wijzen om de
economische en maatschappelijke uitdagingen (bijv. duur
zame energie en mitigatie van en aanpassing aan klimaatver
andering) aan te gaan via holistische en multidisciplinaire
benaderingen, alsmede via nieuwe bestuurs- en financierings
modellen die gericht zijn op het stimuleren van innovatie
van het hoogste niveau. Het EIT moet zich toeleggen op het
verspreiden van deze modellen, die de lidstaten moeten in
spireren om andere gezamenlijke initiatieven te ontwikkelen
op verschillende niveaus en over de grenzen heen, met spe
ciale aandacht voor de noodzaak om de rol van het onder
wijs in de kennisdriehoek te ontwikkelen.
De Commissie moet er, binnen het strategisch kader voor Euro
pese samenwerking op het gebied van onderwijs en opleiding,
voor zorgen dat de lidstaten bewust worden gemaakt van de
beste praktijken met betrekking tot deze zeven prioriteiten en
dat vooruitgang op de verschillende gebieden onderling kan
worden vergeleken,
BENADRUKKEN DAARNAAST HOE BELANGRIJK HET IS DAT

— in de strategie voor groei en werkgelegenheid van na 2010,
onderwijs de basis wordt van de kennisdriehoek, en wijzen
op de noodzaak dat de drie componenten van de kennis
driehoek (onderwijs-onderzoek-innovatie) elkaar onderling
steunen en bevruchten. Het gehele onderwijs- en opleidings
systeem moet een rol spelen bij het bevorderen van de
essentiële vaardigheden die nodig zijn voor een goed func
tionerende driehoek;
— er volledige samenwerking en coördinatie plaatsvinden tus
sen de strategieën voor de ontwikkeling van de Europese
ruimte voor hoger onderwijs, de Europese onderzoeksruimte
en initiatieven op innovatiegebied, zoals de breedopgezette
innovatiestrategie en het toekomstige Europees innovatie
plan;
— de Commissie de behoeften van de strategie voor groei en
werkgelegenheid voor na 2010 volledig verdisconteert in de
voorbereiding van haar voorstellen voor communautaire
programma's op onderwijsgebied en op andere relevante
gebieden die worden bestreken door het volgende financieel
kader, en zich voorts, samen met de lidstaten, bezint op de
vraag hoe de structuurfondsen kunnen worden gebruikt ter
ondersteuning van initiatieven die verband houden met de
volledige ontwikkeling van het onderwijs als de basis van de
kennisdriehoek.

