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#Inleiding

Het in januari 2018 verschenen actieplan voor digitaal onderwijs1 vertegenwoordigde het eerste 
gerichte beleidskader van de Unie voor digitaal onderwijs. Dit actieplan was echter gebaseerd 
op een reeks beleidsinitiatieven op het gebied van digitale vaardigheden en digitaal onderwijs 
die teruggaan tot de Lissabonstrategie van 2000. Het actieplan volgde direct op de mededeling 
van de Commissie “De Europese identiteit versterken via onderwijs en cultuur”2, waarin de 
Commissie haar visie op een Europese onderwijsruimte ontvouwt. Deze mededeling droeg 
tevens bij aan de in november 2017 tijdens de top van Göteborg aangenomen Europese pijler 
van sociale rechten3.

Het huidige actieplan voor digitaal onderwijs bevat een reeks van 11 specifieke acties die aan 
de hand van drie prioriteiten gegroepeerd zijn:

 Beter gebruikmaken van digitale technologie voor onderwijs en leren;
 Relevante digitale competenties en vaardigheden ontwikkelen met het oog op de 

digitale transformatie; 
 Verbeteren van het onderwijs door middel van betere gegevensanalyse;

In reactie op het actieplan voor digitaal onderwijs heeft het Parlement onder leiding van de 
Commissie cultuur en onderwijs eind 2018 een resolutie aangenomen, waarin het zijn visie 
uiteenzette op de toekomstige ontwikkeling van het EU-beleid inzake digitaal onderwijs en 
digitale vaardigheden (verslag-Toom)4. Het actieplan voor digitaal onderwijs en de resolutie 
van het Parlement hebben veel raakvlakken, met name bij het analyseren van de cruciale 
uitdagingen. Wanneer we echter het actieplan voor digitaal onderwijs in 2020 herlezen is het 
begrijpelijk waarom het Parlement het gebrek aan ambitie openlijk afkeurt. Het actieplan wekt 
de indruk een verzameling specifieke acties te zijn die evenzeer worden gestuurd door datgene 
wat gedaan kan worden met het geld en de toolkit waarover de Commissie beschikt als door 
datgene wat vanuit beleidsoogpunt noodzakelijk is. 

Het Parlement betreurt het dat de acties en begrotingsinterventies van de Commissie zo 
gefragmenteerd zijn en dat een overkoepelende strategie voor digitale vaardigheden en 
onderwijs ontbreekt. Het Parlement verlangt dat het actieplan voor digitaal onderwijs de eerste 
stap wordt in de richting van een gezamenlijke, volwaardige EU-strategie. Ook wijst het 
Parlement op een aantal belangrijke lacunes in de interventielogica van het plan, waarin 
onderkend wordt dat een benadering voor een leven lang leren nodig is, maar waarin belangrijke 
levensstadia en niet-formele onderwijsomgevingen onvoldoende aan de orde komen. Tevens 
wordt in het plan onderkend dat problemen op het gebied van inclusie en gelijkheid inherent 
zijn aan de digitale transitie en dat er aanzienlijke verschillen bestaan tussen en binnen de 
lidstaten, maar er wordt niet duidelijk aangegeven hoe deze problemen moeten worden 
aangepakt. Het Parlement onderstreept tevens hoe belangrijk het opleiden en ondersteunen van 

1 COM(2018) 022: Actieplan voor digitaal onderwijs - https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/NL/TXT/?uri=COM:2018:22:FIN. 
2 COM(2017) 673: De Europese identiteit versterken via onderwijs en cultuur - https://eur-
lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=COM%3A2017%3A673%3AFIN
3 https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-
social-rights_nl
4 2018/2090(INI): Onderwijs in het digitale tijdperk: uitdagingen, kansen en lessen voor de ontwikkeling van 
EU-beleid’ - https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0485_NL.html 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=COM:2018:22:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=COM:2018:22:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=COM:2017:673:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=COM:2017:673:FIN
https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights_nl
https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights_nl
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0485_NL.html
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leerkrachten is, evenals basale digitale geletterdheid en levensvaardigheden, hetgeen genoemd 
wordt in het actieplan maar niet prominent naar voren komt in de geplande acties. Bovendien 
wordt er onvoldoende verwezen naar de noodzaak om ouders en lerenden te ondersteunen 
tijdens het proces van digitaal onderwijs en is er onvoldoende duidelijkheid over de vraag hoe 
het plan opgezet moet worden en hoe de doelen ervan moeten worden verwezenlijkt. Het 
Europees Parlement acht het passend om de Europese onderwijsruimte te laten aansluiten op 
de digitale onderwijsstrategie, zodat het mogelijk wordt een pan-Europees ecosysteem voor 
digitaal onderwijs tot stand te brengen dat voor iedereen in heel Europa toegankelijk is.

Toen de nieuwe Commissie aantrad en haar werkprogramma voor 2020 in januari van dit jaar 
publiceerde5, bestemde zij het tweede kwartaal van 2020 voor de publicatie van een 
geactualiseerd actieplan voor digitaal onderwijs – aanvankelijk als onderdeel van een breder 
“onderwijspakket”, waar ook de Europese vaardighedenagenda6 onder viel. Vanwege de 
COVID-19-crisis is het werkprogramma aangepast en is de actualisering van het actieplan voor 
digitaal onderwijs uitgesteld naar eind september 2020, zodat een openbare raadpleging kon 
worden afgerond en de ervaring die met de COVID-19-crisis is opgedaan kon worden 
meegenomen. Het valt toe te juichen dat de Commissie streeft naar inbreng van een breed scala 
aan belanghebbenden, met name omdat de COVID-19-crisis aan het licht heeft gebracht 
hoeveel spelers er betrokken zijn bij het doen welslagen van digitaal onderwijs. Ook is het 
positief dat de Commissie ten minste de eerste ervaringen die in de crisis zijn opgedaan in kaart 
wil brengen. Dit is weliswaar een open proces, maar toch moet de Commissie ernaar streven 
het standpunt van het Europees Parlement in haar eigen strategie te integreren, waarbij het 
Parlement dit standpunt naar voren brengt in het volgende verslag van de commissie CULT 
over het vormgeven van digitaalonderwijsbeleid en in de resolutie die zal worden aangenomen 
over de toekomst van het Europese onderwijs in de context van COVID-19. Het Europees 
Parlement, en met name de Commissie cultuur en onderwijs, wenst een actieve en constructieve 
rol te spelen bij de ontwikkeling en tenuitvoerlegging van Europese acties op het gebied van 
digitaal onderwijs.

De COVID-19-crisis en digitaal onderwijs in de praktijk

Half april 2020 hadden niet minder dan 188 landen ter wereld alle scholen op hun grondgebied 
gesloten. Deze beslissing had gevolgen voor circa 1,5 miljard leerlingen, ofwel 91 % van de op 
scholen ingeschreven leerlingen7. Voor formele en niet-formele onderwijsomgevingen gold 
hetzelfde verhaal: crèches, voorscholen, instellingen voor beroepsonderwijs en -opleiding, 
universiteiten, jeugdclubs en instellingen voor volwassenenonderwijs sloten hun deuren en 
schakelden in veel gevallen over op digitaal onderwijs wanneer zij over de infrastructuur 
beschikten. Digitaal onderwijs was meer dan een hulpmiddel: het werd noodzaak en een 
wijdverbreide oplossing om de lockdown het hoofd te bieden en zoveel mogelijk lerenden 
onderwijs te geven. Deze nieuwe realiteit onderstreepte dat een Europese aanpak van digitaal 
onderwijs noodzakelijk is, waarbij tegelijkertijd moet worden samengewerkt met mondiale 
instellingen en actoren, zoals de Verenigde Naties, de Wereldbank en de Raad van Europa, 
zodat passende oplossingen voor de nieuwe uitdagingen gevonden kunnen worden.

5 COM(2020) 37: Werkprogramma van de Commissie voor 2020: Een Unie die de lat hoger legt - 
https://ec.europa.eu/info/publications/2020-commission-work-programme-key-documents_nl. 
6 Uiteindelijk is de Europese vaardighedenagenda verschenen op 1 juli 2020, vóór de herziening van het actieplan 
voor digitaal onderwijs. Zie de Europese vaardighedenagenda voor duurzaam concurrentievermogen, sociale 
rechtvaardigheid en veerkracht - https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=22832&langId=en
7 UNESCO geeft actuele cijfers op https://en.unesco.org/covid19/educationresponse

https://ec.europa.eu/info/publications/2020-commission-work-programme-key-documents_nl
https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=22832&langId=en
https://en.unesco.org/covid19/educationresponse
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Onderwijsinstellingen en hun medewerkers hebben veel innovatie en een opmerkelijke 
creativiteit aan de dag gelegd, waardoor velen door konden gaan met leren. Toch wordt het 
totaalbeeld bepaald door een overhaaste digitale transitie, waarbij degenen die al een 
achterstand hadden een nog grotere achterstand opliepen. In bepaalde delen van de wereld is 
leren op afstand vrijwel niet te realiseren, waarbij minder dan 25 % van de landen met lage 
inkomens enige vorm van leren op afstand biedt (meestal via tv en radio). In Roemenië had 
bijna 1 miljoen kinderen, dus 32 % van de leerlingen in Roemenië, meerdere maanden geen 
toegang tot onderwijs omdat zij nauwelijks toegang tot basale infrastructuur hadden.8 Circa 
90 % van de landen met hoge inkomens hebben leren op afstand aangeboden, meestal digitaal9. 
Ondanks dit schijnbaar positieve cijfer voor landen met hoge inkomens bleef nog altijd 10 % 
van de scholieren van elke vorm van onderwijs verstoken, waarbij dit cijfer tevens de enorme 
ongelijkheid wat betreft sociaaleconomische status maskeert. Zo schetst onderzoek van de 
Sutton Trust10 in het VK bijvoorbeeld een duidelijk beeld van de manier waarop de overgang 
naar digitaal leren de inherente sociale ongelijkheid heeft uitvergroot. Kort samengevat: 
kinderen op scholen die schoolgeld in rekening brengen of kinderen op scholen in welvarende 
gebieden hadden een grotere kans op toegang tot internet en apparaten, waardoor zij schoolwerk 
konden blijven doen, dan hun medeleerlingen in de meer sociaal achtergestelde delen van het 
land. De feiten spreken voor zich: zelfs in de rijke lidstaten beschikken niet alle huishoudens 
over zelfs maar één bruikbare computer of over een wifi-verbinding. Dit zijn cruciale 
voorwaarden voor elke vorm van onlineleren.

De pandemie heeft veel andere lacunes aan het licht gebracht in het ecosysteem van het digitaal 
onderwijs. Los van het gebrek aan toegang in eerste instantie hebben scholieren leerkrachten 
nodig die voldoende digitale vaardigheden hebben om effectief online les te kunnen geven en 
die beschikken over een kant-en-klare reeks leermiddelen voor de onlineleeromgeving (het e-
mailen van werkbladen of online gesprekken voeren is niet hetzelfde als lesgeven). Digitale 
hulpmiddelen zijn nuttig voor het lesgeven en leren, en kunnen aanvullende 
onderwijsinstrumenten worden. Onderwijs vereist echter meer dan het hebben van toegang tot 
digitale apparaten: onderwijs verlangt een geïntegreerde aanpak, waarbij rekening wordt 
gehouden met de psychologische, sociale en praktische vereisten van lesgeven en leren. 
Kinderen hebben ook ouders nodig die hen online kunnen begeleiden. Leerlingen met 
leerproblemen of speciale behoeften hebben ondersteuning op maat nodig, waar maar al te vaak 
geen sprake van was. Hoewel leerkrachten en ouders snel hebben geleerd, is aan het licht 
gekomen dat leerkrachten en opleiders een gebrek aan digitale vaardigheden hebben en dat er 
een tekort is aan effectieve scholing van leerkrachten op het gebied van digitaal leren. Ouders 
hebben het ook niet makkelijk gehad. Sommige ouders beschikken niet over de taalvaardigheid 
om hun kinderen te kunnen helpen die wellicht leren in een andere taal, en andere ouders 
beschikken niet over de cruciale taal- of numerieke vaardigheden die nodig zijn om te kunnen 
helpen. Er zijn speciale, door Europese en nationale programma’s gefinancierde acties nodig 
om ouders en begeleiders te ondersteunen bij het ontwikkelen van de vaardigheden die nodig 

8 Studie van het Roemeense Instituut voor evaluatie en strategie gedurende de noodtoestand - 
https://cdn.edupedu.ro/wp-content/uploads/2020/05/ires_accesul-elevilor-din-romania-la-educatie-online_studiu-
national_aprilie-2020.pdf
9 ‘School closures, government responses and learning inequality around the world during Covid-19’, Instituut 
Brookings, 14 april 2020 - https://www.brookings.edu/research/school-closures-government-responses-and-
learning-inequality-around-the-world-during-covid-19/
10 ‘Covid-19 and Social Mobility: Impact Brief - School Shutdown’, 20 april 2020 - 
https://www.suttontrust.com/wp-content/uploads/2020/04/COVID-19-Impact-Brief-School-Shutdown.pdf

https://cdn.edupedu.ro/wp-content/uploads/2020/05/ires_accesul-elevilor-din-romania-la-educatie-online_studiu-national_aprilie-2020.pdf
https://cdn.edupedu.ro/wp-content/uploads/2020/05/ires_accesul-elevilor-din-romania-la-educatie-online_studiu-national_aprilie-2020.pdf
https://www.brookings.edu/research/school-closures-government-responses-and-learning-inequality-around-the-world-during-covid-19/
https://www.brookings.edu/research/school-closures-government-responses-and-learning-inequality-around-the-world-during-covid-19/
https://www.suttontrust.com/wp-content/uploads/2020/04/COVID-19-Impact-Brief-School-Shutdown.pdf
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zijn om hun kinderen te helpen. Veel ouders hebben zelf voor de eerste keer geprobeerd zich 
digitale basisvaardigheden eigen te maken, zoals cyberhygiëne, privacy en mediageletterdheid, 
waarbij desinformatie een bijzondere uitdaging vormde tijdens de gezondheidscrisis. Weer zijn 
de statistieken veelzeggend: Er bestaat een rechtstreeks verband tussen enerzijds inkomen en 
opleidingsniveau en anderzijds de geneigdheid om internet te gebruiken voor informatie en 
onderwijs11. 

Enerzijds was de COVID-19-crisis de proeftuin voor beleid inzake digitaal onderwijs en 
anderzijds heeft de crisis ontelbare tekortkomingen aan het licht gebracht.

Belangrijkste prioriteiten voor het herziene actieplan voor digitaal onderwijs

Zoals hierboven beschreven moet de volgende versie van het actieplan voor digitaal onderwijs 
gericht zijn op het aangaan van de cruciale uitdagingen die zich hebben voorgedaan tijdens de 
uitvoering van het huidige plan en die naar voren zijn gekomen tijdens de COVID-19-crisis. 
De volgende actiegebieden verdienen prioriteit:

 Inclusie en gelijkheid

Er bestaat een duidelijk verband tussen de woonplaats van mensen, hun sociaaleconomische 
status, hun opleidingsniveau en het werk dat zij al dan niet hebben, en hun mate van digitale 
geletterdheid. In totaal beschikt 43 % van de Europeanen over onvoldoende digitale 
basisvaardigheden12. Dit cijfer is om meerdere redenen zorgwekkend, met name omdat er 
enorme verschillen achter schuil gaan. Om het beeld te vereenvoudigen: de digitale 
vaardigheden van een handarbeider die op het Roemeense platteland woont, een minimumloon 
verdient en geen diploma’s heeft, zijn waarschijnlijk een stuk minder ontwikkeld dan die van 
een hoogopgeleide jurist die in Stockholm woont en een hoog inkomen heeft13.  Verschillen 
vinden hun oorsprong in de vroege jeugd14 en worden eenvoudigweg groter in de 
volwassenheid aangezien een lager opleidingsniveau doorgaans tot slechtere 
arbeidsvooruitzichten leidt.  Dienovereenkomstig hebben volwassenen die lager geschoold en 
lager betaald werk doen dikwijls minder toegang tot opleidingen en ontwikkeling op de 
werkplek in vergelijking met anderen die beter betaald en hoger geschoold werk doen. Zoals 
uiteengezet wordt in het gezamenlijk verslag over de werkgelegenheid 2020 volgde slechts 

11 ‘Adult learners in a digital world’, EPRS, oktober 2019 - 
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2019)640141 - en ‘The 
2018 International Computer and Information Literacy Study’, Europese Commissie - 
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2019)640141
12 Index van de digitale economie en samenleving 2019 - https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/desi
13 Adult learners in a digital world’, EPRS, oktober 2019 - 
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2019)640141 - en ‘The 
2018 International Computer and Information Literacy Study’, Europese Commissie - 
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2019)640141
14 Zie OESO Skills Outlook 2019 - https://www.oecd.org/education/oecd-skills-outlook-e11c1c2d-en.htm - en 
‘Young children (0-8) and digital technology - a qualitative assessment’, Gemeenschappelijk Centrum voor 
onderzoek, 2018 - https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/young-
children-0-8-and-digital-technology-qualitative-study-across-europe

https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2019)640141
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2019)640141
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/desi
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2019)640141
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2019)640141
https://www.oecd.org/education/oecd-skills-outlook-e11c1c2d-en.htm
https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/young-children-0-8-and-digital-technology-qualitative-study-across-europe
https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/young-children-0-8-and-digital-technology-qualitative-study-across-europe
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4,3 % van alle laaggeschoolde volwassenen in 2018 een vorm van volwassenenonderwijs15. 

De toegang van leerlingen met een handicap en speciale behoeften tot onderwijs vormde ook 
een probleem. De nieuwe context en digitale hulpmiddelen die niet aangepast waren aan 
leerlingen met speciale behoeften hebben de reeds bestaande kloven verdiept en er soms toe 
geleid dat deze leerlingen grote vertragingen in hun opleiding opliepen. De verschillende 
benaderingen van de lidstaten moeten op Europees niveau worden rechtgetrokken met een 
geïntegreerde Europese aanpak ter bescherming van lerenden met speciale behoeften, waarmee 
zij toegang kunnen krijgen tot elk beschikbaar digitaal onderwijsplatform op EU-niveau dat hen 
kan helpen bij het voortzetten van hun opleiding.

Er is geen sprake van een significante genderkloof op het gebied van digitaal onderwijs, ten 
minste niet in de Europese Unie, maar op mondiaal niveau is de genderkloof wel degelijk een 
probleem dat Europa aan de orde moet stellen bij de internationale partners en samen met hen 
moet aanpakken. Binnen de Europese Unie ontstaat echter wel een aanzienlijke genderkloof in 
banen in de ICT-sector of in banen die geavanceerde digitale vaardigheden vereisen, waarbij 
vrouwen slechts 21,5 % van de werknemers met digitale banen vormen.16 

Er bestaat evenwel nog altijd een generatiekloof. Volwassenen en ouderen met geringe digitale 
vaardigheden moeten de kans krijgen de nieuwe digitale hulpmiddelen te gebruiken voor hun 
opleiding, maar moeten tevens ondersteund worden bij de ontwikkeling van de digitale 
vaardigheden die inmiddels nodig zijn voor dagelijkse activiteiten. Iedereen moet betrokken 
worden bij de digitale transformatie. Digitaal onderwijs kan de eerste stap zijn om meer steun 
van het grote publiek te krijgen.

Het is duidelijk dat inclusie en gelijkheid in het geactualiseerde actieplan voor digitaal 
onderwijs voorop en centraal gesteld moeten worden en geïntegreerd moeten worden in alle 
andere facetten van het plan.

 Toegang en connectiviteit

Over het algemeen is de digitale infrastructuur en het aanbod van digitale apparatuur op scholen 
binnen de Unie goed.  Dit verhult echter dat er “grote verschillen tussen landen en regio’s” 
bestaan17. In het actieplan voor digitaal onderwijs van 2018 wordt reeds uiteengezet dat in alle 
Europese scholen breedband met zeer hoge capaciteit aangelegd moet worden, waarbij de 
grootste aandacht uitgaat naar gebieden met een ontwikkelingsachterstand en 
plattelandsgebieden. De COVID-19-crisis heeft statistisch uitgewezen dat internettoegang en 
connectiviteit op veel bredere schaal nodig is om effectief digitaal onderwijs te kunnen geven; 
niet alleen in scholen, maar ook in huishoudens, waarbij lerenden tevens toegang tot apparaten 
moeten hebben. Er moet met financiële steun van de Unie gestreefd worden naar het realiseren 
van grootschalige toegang tot digitale infrastructuur en apparatuur, zodat de kloof op het gebied 
van digitale infrastructuur en apparatuur gedicht kan worden. Breedbandinternet moet worden 

15 Joint Employment Report 2020, Europese Commissie - 
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=8270
16 Zie ‘Rethinking education in the digital age’, EPRS, maart 2020 - 
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_STU%282020%29641528 - en 
‘Women in the digital age’, Europese Commissie, 2018 - https://op.europa.eu/en/publication-detail/-
/publication/84bd6dea-2351-11e8-ac73-01aa75ed71a1
17 ‘Rethinking education in the digital age’, EPRS, maart 2020.

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=8270
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_STU(2020)641528
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/84bd6dea-2351-11e8-ac73-01aa75ed71a1
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/84bd6dea-2351-11e8-ac73-01aa75ed71a1
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beschouwd als een publiek goed dat voor iedereen toegankelijk moet zijn met het oog op het 
waarborgen van gelijke kansen en van de mogelijkheid om deel te nemen aan digitale 
onderwijsvormen. De door het Europees Parlement geïnitieerde proefprojecten en 
voorbereidende acties die gericht zijn op een betere toegankelijkheid van leermiddelen in 
gebieden en gemeenschappen met een lage connectiviteit of geringe toegang tot technologieën, 
moeten worden ondersteund en omgevormd tot vaste programma’s die zo opgezet zijn dat 
leerkrachten en lerenden in afgelegen gebieden digitale kansen kunnen benutten. 

Toegang tot infrastructuur is echter niet voldoende. We hebben doelmatige apparaten en 
digitale hulpmiddelen nodig die zijn toegesneden op de speciale behoeften van het onderwijs. 
Aan leerkrachten en leerlingen verstrekte computers en tablets moeten aangepast zijn aan het 
onderwijs en ervoor zorgen dat de deelnemers aan het onderwijsproces in een veilige omgeving 
kunnen werken. De inhoud van het onderwijs moet worden aangepast aan de digitale 
hulpmiddelen, met volledig compatibele en goed toegankelijke modules, zoals video-inhoud, 
activiteiten in de vorm van spellen of lesprogramma’s op maat die door leerkrachten en 
leerlingen samen gecreëerd zijn.

 Digitale vaardigheden voor leven en werk

De uitdaging waar digitale vaardigheden ons voor stellen, is tweeledig. Enerzijds is het cruciaal 
om mensen voor te bereiden op een evoluerende arbeidsmarkt waar naar schatting 30 % van de 
banen in de EU (50 % wereldwijd) de komende 25 jaar zullen verdwijnen en vervangen zullen 
worden door banen waarvoor geavanceerde digitale vaardigheden vereist zijn18. Dit vereist een 
radicaal andere visie op de nieuwe vaardigheden die jonge mensen nodig hebben 
(programmeren, computergericht denken, artificiële intelligentie, robotica, blockchain, enz.)19. 
Dit betekent ook dat er een gezamenlijke inspanning nodig is om beleid vast te stellen op het 
gebied van om- en bijscholing dat werknemers in staat stelt over te stappen van banen die het 
risico lopen geautomatiseerd te worden naar nieuwe, hoogwaardigere banen20.

Zoals hierboven werd benadrukt heeft de COVID-19-crisis naar voren gebracht dat er reeds op 
zorgwekkende schaal sprake is van basale digitale ongeletterdheid. Met de massale overstap 
naar leren, werken en leven online bleken mensen te worstelen met cruciale aspecten van 
digitale basisgeletterdheid, met name de waarborging van gegevensbescherming op internet, 
veilig gedrag op internet en de kritische beoordeling van informatie op internet. Sommige 
mensen hebben in de afgelopen paar maanden voor het eerst online gewinkeld, aan 
internetbankieren gedaan of doktersafspraken gemaakt, waarmee nogmaals de enorme 
verschillen in de samenleving worden blootgelegd. Voorts is het cruciaal om minderjarigen en 
jongeren te beschermen tegen het groeiende fenomeen cyberpesten, gevaarlijke games, gevaren 
in verband met gegevensbescherming, misbruik van persoonlijke gegevens over minderjarigen, 
en nepnieuws. Het Europees Parlement heeft deze kwesties de afgelopen paar jaar herhaaldelijk 
aan de orde gesteld en de Europese Commissie en de lidstaten ertoe opgeroepen in dit opzicht 
meer actie te ondernemen. Het is cruciaal dat in het geactualiseerde actieplan voor digitaal 
onderwijs een duidelijke strategie wordt uitwerkt voor ondersteuning bij het overbrengen van 

18 ‘Digitalization, jobs and convergence in Europe’, Europese Commissie, 2016 - http://eskills-
scale.eu/fileadmin/eskills_scale/all_final_deliverables/scale_digitalisation_report.pdf
19 Zie ‘Skills for a connected world’, UNESCO, 2018 - 
https://unevoc.unesco.org/home/UNEVOC+Publications/lang=en/akt=detail/qs=6104
20 OESO Skills Outlook 2019 - https://www.oecd.org/education/oecd-skills-outlook-e11c1c2d-en.htm

http://eskills-scale.eu/fileadmin/eskills_scale/all_final_deliverables/scale_digitalisation_report.pdf
http://eskills-scale.eu/fileadmin/eskills_scale/all_final_deliverables/scale_digitalisation_report.pdf
https://unevoc.unesco.org/home/UNEVOC+Publications/lang=en/akt=detail/qs=6104
https://www.oecd.org/education/oecd-skills-outlook-e11c1c2d-en.htm
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digitale basisvaardigheden zoals privacy en veiligheid op internet en cyberhygiëne. 
Tegelijkertijd zijn momenteel alternatieve vaardigheden nodig die online zeer nuttig zijn, zoals 
kritisch denken en mediageletterdheid, zodat een veilige digitale omgeving gewaarborgd kan 
worden. 

 Een benadering voor een leven lang leren die sectoren en omgevingen overschrijdt 

Overeenkomstig de erkenning dat digitale basisvaardigheden en arbeidsmarktspecifieke 
vaardigheden zich mettertijd ontwikkelen, moet elke reactie van het digitaal onderwijs op deze 
ontwikkeling een benadering voor een leven lang leren toepassen, onderwijs- en 
opleidingssectoren overschrijden en ingebed worden in zowel de formele als de niet-formele 
onderwijsomgevingen21, waarbij in het bijzonder de nadruk ligt op digitaal onderwijs dat 
gericht is op verbetering van digitale vaardigheden. Het is belangrijk om te onderzoeken met 
welke behoeften en uitdagingen op het gebied van digitaal onderwijs alle sectoren te maken 
hebben – van voor- en vroegschoolse educatie, kinderopvang en scholen tot hoger onderwijs, 
beroepsonderwijs en volwassenenonderwijs. Ook moet onderkend worden dat niet-formeel 
onderwijs weliswaar een enorm digitaal leerpotentieel heeft, maar dat een gezamenlijke 
inspanning nodig is om de validering en certificering van vaardigheden te verbeteren. Een 
Europees certificeringsmechanisme zou nuttig zijn bij de ontwikkeling van een 
gemeenschappelijk Europees systeem dat toegankelijk is voor alle relevante actoren in Europa. 
Voorts moeten EU-financieringsprogramma’s gericht zijn op een benadering voor een leven 
lang leren, de integratie van digitale onderwijsmethoden en doelstellingen op het gebied van 
digitale vaardigheden. Tegelijkertijd kan het ontwikkelen van een Europees digitaal platform 
als one-stop-shop-benadering voor een leven lang leren een oplossing zijn voor de 
totstandbrenging van een Europese digitale onderwijsruimte.

 Innovatie en leermiddelen in het digitaal onderwijs

Nieuwe en opkomende technologieën, met name artificiële intelligentie (AI), robotica en virtual 
en augmented reality, bieden een enorme hoeveelheid onbenutte mogelijkheden op het gebied 
van leren. Het is belangrijk dat innovatie omhelsd wordt in het nieuwe actieplan voor digitaal 
onderwijs. Vaardigheden die nodig zijn voor het ontwikkelen, uitvoeren en gebruiken van op 
AI en robotica gebaseerde technologieën moeten vanaf een vroeg stadium in het onderwijs 
worden geïntegreerd. Tegelijkertijd blijft kwaliteit van cruciaal belang. In de woorden van de 
OESO: “Het effect van technologie op de resultaten van leerlingen is afhankelijk van de vraag 
hoe technologie ter ondersteuning van het lesgeven en het leren in de klas geïntegreerd 
wordt”22. Met andere woorden: het is absoluut noodzakelijk niet de fout te maken om “bij het 
bevorderen van digitale oplossingen nieuwe problemen te laten ontstaan”23. Voorts bestaat er 
bewijs dat digitale technologieën veel effectiever zijn wanneer ze ook worden geïntegreerd in 
assessments en examens24. Vaak is dit niet het geval.

21 Ibid. 
22 Ibid.
23 “Education outcomes enhanced by the use of digital technology: Re-imagining the school learning ecology”, 
Europees netwerk van economen en sociale wetenschappers inzake onderwijs, 2019 - 
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/1eb638fd-4eb0-11e9-
a8ed-01aa75ed71a1/language-en
24 Ibid. 

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/1eb638fd-4eb0-11e9-a8ed-01aa75ed71a1/language-en
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/1eb638fd-4eb0-11e9-a8ed-01aa75ed71a1/language-en
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Tijdens de COVID-19-crisis is ook de kwestie van onlineleermiddelen aan de oppervlakte 
gekomen, waarbij leerkrachten vaak de grootste moeite hadden om leermiddelen te vinden die 
geschikt waren voor onlineleren. In werkelijkheid bestaat er veel materiaal, bijvoorbeeld via 
het e-twinning-netwerk in het kader van Erasmus+, en moet er veel meer gedaan worden om 
leermiddelen van de lidstaten samen te voegen, zodat onlineleren effectiever wordt. e-Twinning 
en Erasmus+ moeten grondig herzien en geëvalueerd worden om leerkrachten, ouders en 
leerlingen verder te scholen, zodat zij hun digitale vaardigheden voortdurend kunnen 
verbeteren. Naast formele onderwijsomgevingen bieden open onlinecursussen voor een groot 
publiek enorme mogelijkheden voor een leven lang leren. Deze open onlinecursussen moeten 
toegankelijker worden en inclusie bevorderen, maar er blijft een sterk verband bestaan tussen 
een hoger opleidings- en vaardighedenniveau en meer deelname aan open onlinecursussen, 
zoals de OESO opmerkt25. 

Europese universiteiten zijn erin geslaagd het voortouw te nemen bij innovatie op het gebied 
van digitaal onderwijs, maar er bestaan nog altijd belangrijke verschillen tussen en binnen de 
lidstaten, al naar gelang de financiële armslag van de onderwijsinstellingen. Het samenbrengen 
van positieve voorbeelden en de totstandbrenging van een pan-Europese digitale 
onderwijsinfrastructuur voor Europese universiteiten kan een uitstekend uitgangspunt zijn voor 
de opzet van een Europese Universiteit online, die inhoud afkomstig van verschillende 
Europese universiteiten bevat. 

 Ondersteuning van leerkrachten en opleiders

De noodzaak om technologie in dienst te stellen van de pedagogiek vereist tevens dat 
leerkrachten en opleiders centraal worden gesteld in het digitale onderwijsproces, zowel bij de 
opzet als bij de uitvoering26. Hier was te vaak geen sprake van. Leerkrachten en opleiders 
hebben enorm creatief gereageerd op de door COVID-19 aangejaagde digitale transitie, maar 
hebben ook vaak moeten vaststellen dat hun digitale vaardigheden te wensen overlieten, of 
waren niet in staat om effectief les te geven in een puur digitale omgeving. Het is van essentieel 
belang om leerkrachten effectief te scholen en hun de tijd te geven deze scholing af te ronden, 
zodat zij digitaal vaardiger worden en zelfvertrouwen opdoen bij het geven van digitaal 
onderwijs. Voor elke vorm van scholing is een benadering op maat nodig, zodat het leren en 
het geven van onderwijs aangepast kunnen worden aan de specifieke eigenschappen van alle 
opleidingsgebieden, aan de bijzonderheden van de leeromgeving en aan het niveau van 
lerenden. Technische scholen en scholen voor beroepsonderwijs verdienen speciale 
ondersteuning, evenals groepen die een specifiek aangepaste digitale omgeving nodig hebben.

De ondersteuning en scholing van leerkrachten moet ten dele gebaseerd zijn op een duidelijk 
beeld van bestaande digitale vaardigheden en van tekortschietende vaardigheden. De SELFIE-
tool voor zelfbeoordeling27 biedt een zeer nuttig instrument dat verder uitgerold en benut moet 
worden. De totstandbrenging van een algemeen erkend Europees evaluatiemechanisme van de 
digitalisering van onderwijsinstellingen met selectievakjes en doelen kan nuttig zijn om de 
transformatie en integratie van digitale hulpmiddelen in het onderwijsproces te ondersteunen.

25 OESO Skills Outlook 2019 - https://www.oecd.org/education/oecd-skills-outlook-e11c1c2d-en.htm
26 Conclusies van de Raad over Europese leraren en opleiders voor de toekomst, 26 mei 2020 - https://eur-
lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.193.01.0011.01.ENG
27 https://ec.europa.eu/education/schools-go-digital_nl

https://www.oecd.org/education/oecd-skills-outlook-e11c1c2d-en.htm
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.193.01.0011.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.193.01.0011.01.ENG
https://ec.europa.eu/education/schools-go-digital_nl
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 Belanghebbenden en cocreatie

De COVID-19-crisis heeft duidelijk gemaakt dat de betrokkenheid van een breed scala aan 
belanghebbenden nodig is om digitaal onderwijs te doen slagen – een feit dat reeds vele jaren 
in de literatuur wordt onderkend. Om scholieren effectief thuis te laten leren, moeten ouders 
hen ondersteunen en begeleiden. Ouders hebben een opbouwende en proactieve benadering van 
de school nodig wanneer zij hun kinderen moeten helpen om op een positieve manier gebruik 
te maken van digitale technologieën. Wanneer ouderen digitaal up-to-date willen blijven, 
hebben zij steun nodig van niet-formele omgevingen zoals bibliotheken. Wanneer werknemers 
hun vaardigheden willen aanpassen, hebben zij steun van bedrijven nodig. Het herziene 
actieplan voor digitaal onderwijs moet als uitgangspunt hebben dat er meerdere 
belanghebbenden in het spel zijn. Er is een breder perspectief nodig bij de ontwikkeling van 
een onderwijsbenadering die uitgaat van cocreatie, waarbij leerkrachten, ouders, leerlingen, 
tutors, opleiders, ngo’s, lokale autoriteiten, onderwijsdeskundigen, private actoren, 
onderwijsinstellingen en betrokken burgers deelnemen aan het vaststellen van de doelen, de 
mechanismen en de middelen die kunnen zorgen voor een alom geaccepteerde en volledig 
compatibele transformatie van ons onderwijs. 

Naar een strategie voor digitaal onderwijs en digitale vaardigheden

Na de driejarige levenscyclus van het actieplan voor digitaal onderwijs is het – zoals het 
Parlement verklaarde in zijn resolutie van 201828 – tijd om een volwaardige EU-strategie voor 
digitaal onderwijs en digitale vaardigheden te ontwikkelen. Deze strategie moet uitvoering 
geven aan de hierboven omschreven kernbeginselen en -thema’s, maar er zijn een aantal 
bestuurlijke en budgettaire overwegingen die meegenomen moeten worden in de herziening 
van het actieplan voor digitaal onderwijs, zodat het een volgende fase in kan gaan. De nieuwe 
strategie vereist boven alles een langetermijnvisie die gesteund wordt door meetbare korte- en 
langetermijndoelstellingen. Daarom moet de strategie het niveau van een losse verzameling 
acties ontstijgen. Een dergelijke strategie moet duidelijke doelen hebben en de financiële 
middelen krijgen die nodig zijn om deze doelen te kunnen halen. 

1. De strategie in overeenstemming brengen met het zevenjarig tijdskader van het 
MFK. Aangezien financiering door de Unie van digitaal onderwijs uit de MFK-
programma’s komt, is het zinvol om overeenkomstig dit zevenjarige tijdskader te werk te 
gaan. Daardoor moeten financieringsprogramma’s de acties kunnen financieren die de 
strategie rechtstreeks ondersteunen. Het is nodig om duidelijke programma’s en doelen voor 
digitaal onderwijs vast te stellen zodat de doelstellingen van de strategie verwezenlijkt 
kunnen worden. Tegelijkertijd moet digitaal onderwijs als een cruciale doelstelling naar 
voren komen in het nieuwe Europese herstelplan. Voor het halen van de doelstellingen van 
de op Europees niveau ontwikkelde strategieën voor het onderwijs is het zinvol om een 
begrotingsdoel van 10 % voor onderwijs vast te leggen. Dit moet het tevens mogelijk maken 
om een visie voor de langere termijn te combineren met meetbare doelen.

2. In het herziene actieplan voor digitaal onderwijs duidelijk vermelden waar de 

28 2018/2090(INI): Onderwijs in het digitale tijdperk: uitdagingen, kansen en lessen voor de ontwikkeling van EU-
beleid’ - https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0485_NL.html

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0485_NL.html
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financiering van de verschillende onderdelen vandaan moet komen. Het huidige 
actieplan voor digitaal onderwijs wordt gesteund door een scala aan financiële 
programma’s. Dit zal in het nieuwe MFK worden voortgezet, waarbij financiering wordt 
verstrekt via Erasmus+, Creatief Europa (mediageletterdheid), Horizon Europa, Digitaal 
Europa, de Connecting Europe Facility, InvestEU en de structuurfondsen. De nieuwe 
faciliteit voor herstel en veerkracht wordt eveneens een belangrijk instrument. Er moet 
duidelijkheid bestaan over de financieringsbronnen en over de manier waarop deze effectief 
kunnen samenwerken om een synergie-effect te creëren. Tegelijkertijd hebben we 
duidelijkheid nodig over de acties die op Europees, nationaal of lokaal niveau ontwikkeld 
worden, met precieze doelstellingen en begrotingstoewijzingen.

3. Het herziene actieplan voor digitaal onderwijs inbedden in een breder 
beleidskader. De Europese Commissie heeft op 1 juli 2020 een nieuwe Europese 
vaardighedenagenda29 gepubliceerd. Een van de hoofddoelen is dat het percentage 
volwassenen dat over digitale basisvaardigheden beschikt uiterlijk in 2025 verhoogd is tot 
ten minste 70 %. De effectieve verwezenlijking van het herziene actieplan voor digitaal 
onderwijs zal afhangen van een gezamenlijk beleidskader ter overkoepeling van 
financieringsinstrumenten en beleidsinitiatieven zoals de vaardighedenagenda, de Europese 
onderwijsruimte en het Europees semester, waarbij bijvoorbeeld gebruikgemaakt wordt van 
het ESF+ en de faciliteit voor herstel en veerkracht, zodat investeringen gericht zijn op 
digitaal onderwijs en digitale vaardigheden. De uitdaging op het gebied van inclusie en 
gelijkheid bij digitale vaardigheden is onlosmakelijk verbonden met de doelstellingen van 
de jongerengarantie en de kindergarantie. Nogmaals: gezamenlijke beleidsvorming is van 
essentieel belang. Tevens moet er een verband bestaan tussen deze doelstellingen en 
nationale en lokale acties, waarbij de doelstellingen tegelijkertijd geïntegreerd worden in 
een open, permanent systeem voor toezicht, dat duidelijk naar voren moet komen in het 
mechanisme van het Europees semester. 

4. Het herziene actieplan voor digitaal onderwijs integreren in een breder 
bestuurskader. De strategie heeft een veel duidelijker bestuurskader nodig om 
veranderingen van betekenis in gang te kunnen zetten. In dit bestuurskader moet helder tot 
uitdrukking komen welke rol de verschillende institutionele actoren in het proces spelen. 
Leiderschap is van cruciaal belang. Tevens is het essentieel dat de betrokkenheid van 
meerdere directoraten-generaal van de Commissie niet leidt tot een losse verzameling van 
onderling slecht verbonden initiatieven. Aan deze betrokkenheid moeten juist een solide 
bestuurskader en gezamenlijke actie ten grondslag liggen, waarbij de specifieke 
deskundigheid van elk directoraat-generaal effectief kan worden benut. Het Europees 
Parlement moet worden geïntegreerd in het raadplegings- en besluitvormingsproces, 
waarbij deskundigen en leden volledig betrokken zijn bij het ontwikkelen van acties en 
beleid op dit gebied. Controle-uitoefening door het Europees Parlement kan zorgen voor 
volledig transparant en onafgebroken toezicht op de verwezenlijking van de in deze strategie 
voor digitaal onderwijs gestelde doelen.  

29 Europese vaardighedenagenda voor duurzaam concurrentievermogen, sociale rechtvaardigheid en veerkracht - 
https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=22832&langId=en

https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=22832&langId=en
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5. Duidelijk vaststellen hoe en door welke actor de verschillende onderdelen van de 
strategie worden verwezenlijkt en de verwezenlijking meten. Overeenkomstig het 
subsidiariteitsbeginsel valt de ontwikkeling en uitvoering van onderwijs en opleiding onder 
de exclusieve bevoegdheid van de lidstaten, waarbij de Unie een ondersteunende en 
coördinerende rol speelt. Dit betekent voor digitaal onderwijs dat systemische 
hervormingen op de werkvloer afhankelijk zijn van een reeks actoren. Het herziene 
actieplan voor digitaal onderwijs moet duidelijk zijn over de rol die de verschillende actoren 
kunnen en moeten spelen bij de verwezenlijking van de doelen. Nationale initiatieven 
moeten worden aangevuld met veelbelovende EU-initiatieven zoals de EU-
programmeerweek, het e-twinningnetwerk in het kader van Erasmus+ en de coalitie voor 
digitale vaardigheden en banen. Nationale actie moet gesteund worden met richtsnoeren 
voor de lidstaten, zodat ervoor gezorgd kan worden dat beleidsresponsen zijn afgestemd op 
factoren als demografie, ontwikkelingsniveau en ondernemingsklimaat. Tevens moet de 
tenuitvoerlegging van het actieplan voor digitaal onderwijs op een solide manier gemeten 
worden (verslaglegging alleen is niet voldoende), met name wanneer de Unie financiering 
verstrekt. Door het onderwijs, in het bijzonder digitaal onderwijs, beter te integreren in het 
format van het Europees semester kunnen de inspanningen ter verwezenlijking van de 
doelstellingen van de Europese strategie voor digitaal onderwijs voortdurend gemeten 
worden. 
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