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Här Fernand Etgen 
President vun der Chambre 
des Députés  

Lëtzebuerg, den 19. Dezember 
2022 

Här President, 

Esou ewéi den Artikel 80 vum Chambersreglement et virgesäit, biede mir Iech, dës 
parlamentaresch Fro un den Här Minister fir Educatioun ze stellen. 

Am November dëst Joer huet d’Regierung den nationalen Ëmsetzungsplang am Kader vun 
de Recommandatiounen vum Conseil zum Enseignement an der Beruffsausbildung 
(Vocational Education and Training) zu Bréissel eraginn. Eis fält op, dass iwwert dëst 
Areechen guer net kommunizéiert gouf, an och am Virfeld gouf et keen ëffentlechen 
Opruff zu enger Consultatioun, obwuel dëse Sujet vun enger enormer Wichtegkeet ass. 
D’Analyse vum Dokument werft eng Partie Froen op. 

An dësem Kontext géife mir gäre folgend Froen un de Minister stellen: 

• Goufen d’Beruffschamberen an d’Sozialpartner am Virfeld consultéiert, iwwert hir
Positioun zum Sujet Beruffsausbildung an och zu hirem Bäitrag zur Ëmsetzung vun
der Strategie?

• Wéi ass d’Zesummespill tëscht dësem Pabeier an der OECD-Etude, déi aus dem
Skillsdësch ervirgeet an am Abrëll nächst Joer wäert publizéiert ginn?

 Här President mir bieden Iech eisen déifste Respekt unzehuelen. 

Martine Hansen Marc Spautz 

Deputéiert  Deputéierten 
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Déclarée recevable  

Président de la Chambre des Députés 
(s.) Fernand Etgen 

Luxembourg, le 20.12.2022
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Äntwert vum Minister fir Educatioun, Kanner a Jugend, Claude Meisch, op d’parlamentaresch Fro 

Nr. 7395 vun den honorabelen Deputéierten Martine Hansen a Marc Spautz. 

 

Ad 1)  

De Nationalen Ëmsetzungsplang bezitt sech an enger integréierter Approche op d’Objektiver, déi 

souwuel an der Recommandatioun vum Conseil vun der europäescher Unioun ewéi och an der 

Deklaratioun vun Osnabrück festgehale goufen. D’Ziler vun der Deklaratioun vun Osnabrück goufen 

den 30. November 2020 ënnert der däitscher EU-Rotspresidentschaft mat Zoustëmmung vun de 

Ministere vun de 27 EU-Staaten, a mat Zoustëmmung vun der europäescher Vertriedung vun de 

Sozialpartner (ETUC, BusinessEurope, SMEUnited, CEEP) ugeholl. Der Adoptioun vun der 

Recommandatioun vum Conseil de l’Union Européenne vum 24. November 2020 (2020 /C417/01)  ass 

eng formell Consultatiounsprozedur um Niveau vum “Advisory Committee on Vocational Training” 

(ACVT) virausgaangen, an där déi Europäesch Gewerkschaftsvertriedungen an interprofessionell 

Organisatioune per Statut vertruede sinn. 

Lëtzebuerg huet d’Objektiver, déi no der Deklaratioun vun Osnabrück bis 2025 sollen erreecht ginn, 

zum gréissten Deel ewell ëmgesat, notamment am Beräich vun der initialer Beruffsausbildung. Am 

Nationalen Ëmsetzungsplang ass als Zil am Beräich vun der initialer Beruffsausbildung formuléiert, datt 

d’Attraktivitéit vun der Beruffsausbildung duerch eng kontinuéierlech Mise à jour vun de Curricula an 

hir Adaptatioun un d’Entwécklung vum Aarbechtsmarché, an Zesummenaarbecht mat sektorielle 

Vertrieder soll gesteigert ginn. Dës Zesummenaarbecht ass am Gesetz vum 12. Juli 2019 iwwert 

d’Vertriedung vun de Beruffschamberen am Groupe de pilotage verankert. Am Kader vum Groupe de 

pilotage ginn Demandë fir eng Mise à jour oder nei Programmer gemeinsam diskutéiert. Upassunge gi 

beruffsspezifesch vun den Equipes curriculaires ëmgesat, an deenen Enseignanten an Representantë 

vun den zoustännege Beruffschamberen (Vertrieder vun der Salariatschamber a sektoriell 

Patronatsvertrieder) d’Programmer entspriechend der Evolutioun vun de Kompetenzen, déi am 

Beruffsliewen erfuerdert sinn, iwwerschaffen oder nei entwéckelen. 

Esou erkläert sech, datt den Nationalen Ëmsetzungsplang virun allem d’Beruffsweiderbildung 

(“Formation professionnelle continue”) viséiert.  

D’Beruffsweiderbildung gëtt aktuell an enger gemeinsamer Approche am Kader vum “Skillsdësch”, dee 

vum Comité de Coordination Tripartite 2020 an d‘Liewe geruff gouf, behandelt. Beim “Skillsdësch” 

sinn nieft dem Minister fir Aarbecht, Beschäftegung a fir Sozial- a Solidarwirtschaft, an dem Minister 

fir Educatioun, Kanner a Jugend a Minister fir Héichschoul a Fuerschung och d’Beruffschamberen an 

déi sektoriell Vertrieder representéiert. Den  28. Januar 2021, de 26. Abrëll 2021 an den 3. Juni 2021 

hunn dräi Reunioune vum “Skillsdësch“ stattfonnt.  

De 9. Juni 2021 gouf d’OECD-Etude “National Skills Strategy in Luxembourg” vun de Ministere fir 

Educatioun, Kanner a Jugend esou wéi fir Héichschoul a Fuerschung, a vum deemolege Minister fir 

Aarbecht, Beschäftegung a fir d’Sozial- a Solidarwirtschaft, en présence vun de Vertrieder vum Comité 
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de Coordination Tripartite, der OECD an dem Europakommissär fir Beschäftegung, Nicolas Schmit, 

lancéiert. 

Ad 2)  

Doduerch, datt d’Resultater vun der OECD-Etude eréischt am Abrëll 2023 publizéiert ginn, konnt am 

Nationalen Ëmsetzungsplang net ausdrécklech drop zeréckgegraff ginn. D’OECD-Etude wäert 

Recommandatiounen zu enger Nationaler Skills Strategie enthalen. D’Zilsetzung ass et, d’Konditiounen 

ze verbesseren, fir de Leit an de Betriber et ze erlaben déi Kompetenzen ze entwéckelen, déi an den 

nächste Jore gebraucht ginn, fir datt d’Land sech ka weiderentwéckelen. Eng Rei vun Elementer aus 

den Diskussiounen mat deenen Acteuren, déi vun der OECD consultéiert goufen, sinn awer natierlech 

bei der Redaktioun vum nationalen Ëmsetzungsplang berücksichtegt ginn. 

 

Lëtzebuerg, den 31. Januar 2023 

De Minister fir Educatioun, 

 Kanner a Jugend 

 

(s.) Claude MEISCH 

 




