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ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over de vormgeving van beleid inzake digitaal onderwijs
(2020/2135(INI))

Het Europees Parlement,

– gezien de artikelen 165 en 166 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese 
Unie,

– gezien het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie, en met name 
artikel 14,

– gezien artikel 2 van het Protocol bij het Verdrag van de Raad van Europa tot 
bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, over het recht 
op onderwijs,

– gezien de ontwerpresolutie van de Commissie cultuur en onderwijs van 22 september 
2020 over de toekomst van het Europese onderwijs in de context van COVID-19,

– gezien zijn resolutie van 17 april 2020 over gecoördineerde EU-maatregelen om de 
COVID-19-pandemie en de gevolgen ervan te bestrijden1,

– gezien zijn resolutie van 11 december 2018 over onderwijs in het digitale tijdperk: 
uitdagingen, kansen en lessen voor de ontwikkeling van EU-beleid2,

– gezien zijn resolutie van 12 juni 2018 over de modernisering van het onderwijs in de 
EU3,

– gezien zijn resolutie van 14 september 2017 over een nieuwe agenda voor vaardigheden 
voor Europa4,

– gezien de conclusies van de Raad van 9 juni 2020 over het vormgeven van de digitale 
toekomst van Europa5,

– gezien de conclusies van de Raad van 26 mei 2020 over Europese leraren en opleiders 
voor de toekomst6,

– gezien de ontwerpconclusies van de Raad van 18 november 2019 over de sleutelrol van 
leven lang leren-beleid om samenlevingen in staat te stellen om te gaan met de 
technologische en groene transitie ter ondersteuning van inclusieve en duurzame groei7,

1 Aangenomen teksten, P9_TA(2020)0054.
2 Aangenomen teksten, P8_TA(2018)0485.
3 Aangenomen teksten, P8_TA(2018)0247.
4 PB C 337 van 20.9.2018, blz. 135.
5 PB C 202 I van 16.6.2020, blz. 1.
6 PB C 193 van 9.6.2020, blz. 11.
7 PB C 389 van 18.11.2019, blz. 12.
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– gezien de aanbeveling van de Raad van 22 mei 2018 inzake sleutelcompetenties voor 
een leven lang leren8,

– gezien de aanbeveling van de Raad van 22 mei 2017 inzake het Europees 
kwalificatiekader voor een leven lang leren en tot intrekking van de aanbeveling van het 
Europees Parlement en de Raad van 23 april 2008 tot vaststelling van een Europees 
kwalificatiekader voor een leven lang leren9,

– gezien de conclusies van de Raad van 30 mei 2016 over het ontwikkelen van 
mediageletterdheid en kritisch denken door onderwijs en opleiding10,

– gezien de aanbeveling van de Raad van 19 december 2016 inzake bijscholingstrajecten: 
nieuwe mogelijkheden voor volwassenen11,

– gezien de conclusies van de Raad van 27 mei 2015 over de rol van voor- en 
vroegschoolse educatie en primair onderwijs bij het bevorderen van creativiteit, 
innovatie en digitale competentie12,

– gezien de aanbeveling van de Raad van 20 december 2012 betreffende de validatie van 
niet-formeel en informeel leren13,

– gezien de mededeling van de Commissie van 30 september 2020 getiteld “Actieplan 
voor Digitaal Onderwijs 2021-2027: Onderwijs en opleiding herbronnen voor het 
digitale tijdperk” (COM(2020)0624) en het begeleidende werkdocument van de 
diensten van de Commissie (SWD(2020)0209),

– gezien de mededeling van de Commissie van 30 september 2020 over de 
totstandbrenging van de Europese onderwijsruimte tegen 2025 (COM(2020)0625),

– gezien de mededeling van de Commissie van 1 juli 2020 over een Europese 
vaardighedenagenda voor duurzame concurrentiekracht, sociale rechtvaardigheid en 
veerkracht (COM(2020)0274),

– gezien de mededeling van de Commissie van 17 januari 2018 over het actieplan voor 
digitaal onderwijs (COM(2018)0022),

– gezien de mededeling van de Commissie van 14 november 2017 over de versterking 
van de Europese identiteit via onderwijs en cultuur (COM(2017)0673),

– gezien de mededeling van de Commissie van 30 mei 2017 over een goede start in het 
leven dankzij ontwikkeling van scholen en uitstekend onderwijs (COM(2017)0248),

– gezien de mededeling van de Commissie van 7 december 2016 over onderwijs 
verbeteren en moderniseren (COM(2016)0941),

8 PB C 189 van 4.6.2018, blz. 1.
9 PB C 189 van 15.6.2017, blz. 15.
10 PB C 212 van 14.6.2016, blz. 5.
11 PB C 484 van 24.12.2016, blz. 1.
12 PB C 172 van 27.5.2015, blz. 17.
13 PB C 398 van 22.12.2012, blz. 1.
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– gezien het verslag van de Organisatie voor Economische Samenwerking en 
Ontwikkeling (OESO) getiteld “Education responses to COVID-19: an implementation 
strategy toolkit”,

– gezien het verslag van de OESO getiteld “OECD Skills Outlook 2019: Thriving in a 
Digital World”,

– gezien het verslag van de Organisatie van de Verenigde Naties voor onderwijs, 
wetenschap en cultuur (Unesco) getiteld “Skills for a connected world”,

– gezien het verslag van het Europees Centrum voor de ontwikkeling van de 
beroepsopleiding van 4 juni 2020 getiteld “Digital gap during COVID-19 for VET 
learners at risk in Europe”,

– gezien artikel 54 van zijn Reglement,

– gezien de adviezen van de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken en de 
Commissie vrouwenrechten en gendergelijkheid,

– gezien het verslag van de Commissie cultuur en onderwijs (A9-0000/2020),

A. overwegende dat inclusief, kwaliteitsvol onderwijs de hoeksteen vormt van de groene 
en de digitale transitie;

B. overwegende dat digitale technologieën de samenleving opnieuw vormgeven, waardoor 
digitale basisvaardigheden en digitale geletterdheid nu van essentieel belang zijn voor 
alle burgers;

C. overwegende dat 43 % van alle Europeanen niet over digitale basisvaardigheden 
beschikt en dat er aanzienlijke verschillen bestaan tussen en binnen de lidstaten en op 
basis van sociaaleconomische status, leeftijd, inkomen, opleidingsniveau en 
arbeidssituatie; overwegende dat de vaardighedenagenda ervoor moet zorgen dat 70 % 
van de 16- tot 74-jarigen tegen 2025 over digitale basisvaardigheden beschikt; 
overwegende dat uit de gegevens blijkt dat onvoldoende vrouwen wetenschap, 
technologie, engineering en wiskunde (STEM) of informatica studeren, dat vrouwen 
ondervertegenwoordigd zijn in hightechbanen en dat er nog steeds een loonkloof tussen 
mannen en vrouwen bestaat;

D. overwegende dat digitale technologieën aanzienlijke mogelijkheden bieden voor 
leerkrachten en lerenden in alle onderwijssectoren en -situaties;

E. overwegende dat de toegang tot kwaliteitsvolle digitale infrastructuur en apparatuur die 
is aangepast aan de onderwijsbehoeften een absolute voorwaarde is voor digitaal leren; 
overwegende dat de COVID-19-pandemie en de plotse digitale transitie in het onderwijs 
de lacunes op het gebied van toegang in de Unie hebben blootgelegd;

F. overwegende dat de plotselinge verschuiving naar online- en afstandsleren ook 
alarmerende lacunes heeft blootgelegd ten aanzien van de digitale vaardigheden van 
leerkrachten, ouders en lerenden en van hun vermogen om digitale technologieën 
doeltreffend te gebruiken;
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G. overwegende dat de verschuiving naar online- en afstandsleren de bestaande 
ongelijkheden heeft aangescherpt, waardoor kansarme en kwetsbare lerenden en 
lerenden met een handicap verder achterop zijn geraakt, het aantal voortijdige 
schoolverlaters in alle onderwijssectoren is toegenomen en duidelijk is geworden dat het 
in de digitale omgeving ontbreekt aan pastorale en sociale ondersteuning;

H. overwegende dat de COVID-19-pandemie ingrijpende veranderingen met zich zal 
brengen en mogelijk niet de laatste pandemie zal zijn; overwegende dat het 
onvergefelijk zou zijn om niet goed voorbereid te zijn om kwaliteitsvol volledig digitaal 
onderwijs voor iedereen te verstrekken in het geval van een potentiële tweede golf;

Het bijgewerkte actieplan voor digitaal onderwijs: visie, governance, financiering en het 
meten van prestaties

1. is ingenomen met het bijgewerkte actieplan voor digitaal onderwijs als volgende stap in 
de richting van een meer omvattende strategie voor digitale vaardigheden en onderwijs; 
is van mening dat het plan geslaagd zal zijn als digitaal onderwijs tegen het einde van 
het actieplan als significant onderdeel van het onderwijsbeleid wordt beschouwd en 
duidelijke, consequente en positieve resultaten zijn bereikt op het gebied van toegang en 
kwaliteit in de gehele Unie;

2. looft de beslissing om het plan af te stemmen op het meerjarig financieel kader (MFK), 
aangezien dit een perspectief op de langere termijn mogelijk maakt en aansluit bij de 
relevante financieringsinstrumenten; onderstreept het belang van het plan voor de 
totstandbrenging van de Europese onderwijsruimte;

3. merkt evenwel op dat de doeltreffende uitvoering van het plan afhangt van coördinatie 
tussen een brede waaier van programma’s; verzoekt de Commissie om effectieve 
synergieën tussen die programma’s te verzekeren;

4. wijst op het belang van de kerninvesteringsprioriteiten “Verbinden” en “Om- en 
bijscholing” in de faciliteit voor herstel en veerkracht om de agenda voor digitaal 
onderwijs vooruit te brengen; verzoekt om 10 % van de financiering van de faciliteit toe 
te wijzen aan onderwijs en moedigt de lidstaten ertoe aan hun onderwijsfinanciering op 
te trekken;

5. onderstreept de waarde van door het Parlement opgezette proefprojecten en 
voorbereidende acties om te zorgen voor meer Uniebrede samenwerking, teneinde de 
onderwijskloven tussen lidstaten, regio’s en landelijke en stedelijke gebieden aan te 
pakken; verzoekt om deze projecten en acties te mainstreamen in programma’s;

6. is ingenomen met de door de Commissie geplande tussentijdse herziening van het plan 
en met haar voornemen om meer gegevens te verzamelen; herhaalt dat er een duidelijk 
tijdschema voor de uitvoering nodig is; blijft ervan overtuigd dat het plan een 
duidelijkere governance- en coördinatiestructuur nodig heeft, waarbij het Parlement 
dient te worden betrokken, om de ontwikkelingen en prestaties voortdurend te 
monitoren; verzoekt de Commissie daarom om een forum op te zetten waarin de 
lidstaten, het Parlement en andere relevante belanghebbenden en deskundigen worden 
samengebracht; dringt er bij de Commissie op aan om digitaal onderwijs beter te 
integreren in het Europees semester;
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7. is ingenomen met de hubs voor digitaal onderwijs als eerste stap in de richting van een 
cocreatieproces waarbij cruciale belanghebbenden worden betrokken; verzoekt de 
Commissie om toe te zien op de uitvoering op het nationale niveau en om de eerlijke 
vertegenwoordiging en de onafhankelijkheid binnen de hubs te waarborgen; verzoekt de 
Commissie om het Parlement ten volle te betrekken bij de opzet van Europese en 
nationale hubs en bij het aanduiden van relevante belanghebbenden;

Een hoogwaardig digitaal onderwijsecosysteem stimuleren

8. betreurt dat er in de Unie nog steeds een digitale kloof bestaat; betreurt dat de 
inspanningen om toegang te bieden tot kwaliteitsvol digitaal onderwijs in sommige 
lidstaten, waaronder Roemenië, op niets zijn uitgelopen, waardoor meer dan 30 % van 
de leerlingen gedurende maanden geen toegang had tot onderwijs; deelt de analyse van 
de Commissie dat snel en betrouwbaar internet en kwaliteitsvolle digitale apparatuur in 
onderwijsinrichtingen, niet-formele omgevingen en thuis absoluut noodzakelijk zijn 
voor doeltreffend digitaal onderwijs;

9. benadrukt dat breedband als publiek goed moet worden gezien en universeel 
toegankelijk dient te zijn als kritieke stap om de digitale kloof te dichten; verzoekt om 
specifieke maatregelen om de toegang te verbeteren voor afgelegen, landelijke en 
berggebieden met een lage connectiviteit en beperkte toegang tot opkomende 
technologieën zoals kunstmatige intelligentie (AI), robotica, blockchain, nieuwe 
educatieve apparaten of gamificatie, gelet op het toenemende belang en potentieel van 
deze technologieën; verzoekt om een nieuw initiatief rond AI en robotica voor het 
onderwijs;

10. is ingenomen met het feit dat in het plan de nadruk wordt gelegd op het ondersteunen 
van de connectiviteit van scholen en universiteiten via de Connecting Europe Facility en 
via inspanningen om de financieringsmogelijkheden van de EU beter bekend te maken; 
verzoekt de Commissie om nauw samen te werken met lidstaten, plaatselijke overheden 
en belanghebbenden om ervoor te zorgen dat de EU-steun nauw aansluit op de nationale 
regelingen, in het bijzonder ter ondersteuning van kansarme groepen; verzoekt de 
Commissie om de steun toe te spitsen op andere onderwijsinstellingen, naast scholen;

Digitale vaardigheden en competenties ontwikkelen met het oog op de digitale 
transformatie

11. dringt erop aan om naarmate het plan wordt uitgerold meer aandacht te schenken aan 
het opleiden van leerkrachten, om ervoor te zorgen dat zij niet alleen digitale 
vaardigheden bezitten, maar die vaardigheden ook aan anderen kunnen aanleren; 
verzoekt om een pan-Europees initiatief om nieuwe pedagogische methoden te 
ontwikkelen voor de digitale omgeving; onderstreept dat ouders en begeleiders een 
steeds belangrijkere rol spelen in het afstandsleren en verzoekt om hen specifieke 
opleidingen en ondersteuningsmechanismen te geven;

12. wijst op het probleem van cyberdreigingen, cyberpesten, gegevens- en 
privacybescherming, gevaarlijke onlinespellen en desinformatie in de digitale 
omgeving; is daarom bijzonder ingenomen met de toegenomen aandacht voor digitale 
en informatiegeletterdheid in het herziene plan; kijkt uit naar de snelle aanname van het 
media-actieplan en van de richtsnoeren voor leerkrachten en onderwijzend personeel; 
verzoekt de Commissie om ambitieuzer te zijn en grootschalige campagnes rond 
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digitale geletterdheid op te zetten;

13. onderstreept dat de instrumenten op Unieniveau moeten worden verbeterd om meer 
kansen te creëren voor een leven lang leren en om de volledige, kwaliteitsvolle toegang 
tot universitaire en postuniversitaire cursussen en materiaal mogelijk te maken; verzoekt 
de Commissie om een Europese online-universiteit op te richten met inhoud voor 
afstands- en onlineleren die in heel Europa beschikbaar is;

14. herinnert eraan dat bijzondere aandacht dient te worden geschonken aan de digitale 
vaardigheid van laaggeschoolde volwassenen, personen met een handicap, personen uit 
kwetsbare groepen en ouderen; wijst erop dat in 2018 slechts 4,3 % van de 
laaggeschoolde volwassenen een vorm van volwassenenonderwijs volgde;

15. betreurt dan ook dat er nog steeds geen maatregelen zijn genomen voor laaggeschoolde 
volwassen lerenden en ouderen; benadrukt dat dit gebrek aan maatregelen de essentiële 
dimensie van een leven lang leren van digitaal onderwijs ondermijnt en de inspanningen 
bemoeilijkt om ervoor te zorgen dat iedereen over essentiële vaardigheden in het leven 
beschikt; verzoekt de Commissie daarom om samen te werken met regionale en lokale 
overheden om verdere maatregelen in te voeren om ervoor te zorgen dat deze 
bevolkingsgroepen werkelijk kunnen profiteren van de digitale transitie;

°

° °

16. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.
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TOELICHTING

Inleiding

Volgens Unesco werden op het hoogtepunt van de COVID-19-crisis bijna 1,6 miljard 
lerenden in meer dan 190 landen – 94 % van de lerende wereldbevolking – getroffen door de 
sluiting van onderwijs- en opleidingsinstellingen en ondervindt 60 % van de lerenden overal 
ter wereld nog steeds problemen1. 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 en dat de EU moet samenwerken 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.

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 
afstandsleren vrijwel niet te realiseren. 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 hadden2. Daartegenover staat dat ongeveer 90 % 
van de landen met hoge inkomens afstandsleren heeft aangeboden, meestal digitaal3, al bleef 
nog altijd 10 % van de scholieren van elke vorm van onderwijs verstoken, waarbij een enorme 
ongelijkheid wat betreft sociaaleconomische status bestaat. Uit onderzoek4 is gebleken dat 
zelfs in de rijke lidstaten niet alle huishoudens over zelfs maar één bruikbaar apparaat of over 
een internetverbinding beschikken. Dit zijn cruciale voorwaarden voor elke vorm van 
onlineleren.

De pandemie heeft veel andere lacunes onder de aandacht gebracht in het digitaal 
onderwijsecosysteem. 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. Digitale hulpmiddelen zijn nuttig voor het lesgeven en leren. Onderwijs 
vereist echter meer dan het hebben van toegang tot digitale apparaten: onderwijs verlangt een 

1 Unesco geeft actuele cijfers op https://en.unesco.org/covid19/educationresponse
2 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
3 “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/
4 “Covid-19 and Social Mobility: Impact Brief #1: School Shutdown”, 20 april 2020, 
https://www.suttontrust.com/wp-content/uploads/2020/04/COVID-19-Impact-Brief-School-Shutdown.pdf



PE658.874v01-00 10/12 PR\1215130NL.docx

NL

geïntegreerde aanpak, waarbij rekening wordt gehouden met de psychologische, sociale, 
pedagogische en praktische vereisten van lesgeven en leren. Ouders spelen ook een cruciale 
rol in het begeleiden van kinderen online. Lerenden met leerproblemen of speciale behoeften 
hebben ondersteuning op maat nodig, waar maar al te vaak geen sprake van was. Ondanks 
ieders inspanningen 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, geletterdheid, numerieke vaardigheden of 
digitale vaardigheden om hun kinderen 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 zijn om hun kinderen te helpen. Veel 
ouders en ook kinderen worstelden zelf voor het eerst met basale digitale geletterdheid, 
cyberhygiëne, privacy en mediageletterdheid, gegevensbescherming, cyberpesten en 
gevaarlijke onlinespellen. Ook desinformatie is een bijzondere uitdaging gebleken 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 onderwijs5.

Enerzijds was de COVID-19-crisis de proeftuin voor beleid inzake digitaal onderwijs en 
anderzijds heeft de crisis ontelbare tekortkomingen aan het licht gebracht. In een 
werkdocument dat begin september 2020 werd gepubliceerd, verzocht de rapporteur om een 
actualisering van het actieplan voor digitaal onderwijs uit 20186 waarin een samenhangende, 
geïntegreerde benadering van digitaal onderwijs zou worden ontwikkeld, met duidelijke 
doelstellingen, financiële steun en een tijdschema, die zou leiden tot een gezamenlijke aanpak 
op Europees niveau waarbij alle relevante belanghebbenden zouden worden betrokken.

Het vormgeven van gezamenlijk Europees beleid inzake digitaal onderwijs

Om een samenhangend beleid inzake digitaal onderwijs te ontwikkelen, moeten we begrijpen 
hoe belangrijk onderwijs is om de toekomst van onze samenlevingen vorm te geven en een 
geslaagde digitale en groene transitie aan te sturen. De OESO heeft onlangs verklaard dat de 
lockdown een enorme invloed heeft gehad op het onderwijs en diepe kloven heeft geslagen op 
het gebied van opleiding en de verwerving van vaardigheden, die op de korte en middellange 
termijn zullen leiden tot productiviteitsverlies voor mensen over de hele wereld, een ernstige 
daling van de inkomens en een daling van het bbp, die alleen kunnen worden overwonnen 
door meer te investeren in onderwijs. Er zijn daarom duidelijke investeringsdoelen nodig op 
Europees, nationaal, regionaal en lokaal niveau. Ten minste 10 % van de faciliteit voor herstel 
en veerkracht moet gaan naar oplossingen om tegemoet te komen aan de huidige behoeften op 
het gebied van onderwijs en vaardigheden, terwijl de lidstaten hun financiering voor 
onderwijs verder moeten blijven verhogen.

Ondanks het onbetwiste succes van het kernprogramma van de Unie voor onderwijs en 
opleiding, Erasmus+, hebben de lidstaten geaarzeld om intensievere samenwerkingsvormen 
op te zetten en heeft het gebrek aan een echte Europese onderwijsruimte tot uiteenlopende 
reacties op het gebied van onderwijs en opleiding geleid in de huidige COVID-19-crisis. De 
transitie naar digitaal onderwijs is niet gepaard gegaan met meer samenwerking tussen de 

5 “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.
6 https://cultnet.in.ep.europa.eu/home/welcome/work-in-progress/draft-reports.html

https://cultnet.in.ep.europa.eu/home/welcome/work-in-progress/draft-reports.html
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lidstaten wat de gehanteerde oplossingen en instrumenten betreft, en de financiering voor 
onderwijs is ondanks de toenemende behoeften van de onderwijsstelsels beperkt gebleven. De 
nieuwe werkelijkheid heeft duidelijk gemaakt dat er gemeenschappelijke kwaliteitsnormen op 
EU-niveau nodig zijn, die ons in staat zouden kunnen stellen om in heel Europa 
onderwijsstelsels op te bouwen die inclusief zijn en die praktische, geschikte oplossingen 
aanreiken voor de digitalisering van het onderwijs. Het is duidelijk dat digitale technologieën 
een aanzienlijk potentieel inhouden voor leerkrachten en lerenden in allerhande 
onderwijssectoren en -vormen, doordat zij toegang bieden tot een hele reeks materialen en 
formats, en dat deze nieuwe instrumenten niet alleen nuttig zijn voor afstandsleren, maar ook 
zouden kunnen worden aangepast om het contactonderwijs te verbeteren. We moeten lering 
trekken uit de pandemie om kwaliteitsvol volledig digitaal onderwijs voor iedereen te 
verstrekken in het geval van een potentiële tweede golf.

Digitale inclusie gaat hand in hand met sociale inclusie, en dat blijkt ook telkens weer uit de 
EU-statistieken. Zo beschikt 43 % van alle Europeanen niet over digitale basisvaardigheden 
en bestaan er aanzienlijke verschillen tussen en binnen de lidstaten en op basis van 
sociaaleconomische status, leeftijd, inkomen, opleidingsniveau en arbeidssituatie. Deze 
structurele tekortkomingen kunnen alleen worden weggewerkt via een samenhangend, 
geïntegreerd en gericht Europees beleid inzake digitaal onderwijs, dat sneller moet worden 
uitgevoerd. De rapporteur dringt er daarom bij de Commissie op aan om de datum van 
bekendmaking van de verschillende aanbevelingen van de Raad inzake digitaal onderwijs te 
vervroegen naar 2021.

Onze beoordeling van het actieplan voor digitaal onderwijs van 2020

In december 2018 heeft het Europees Parlement de Europese Commissie verzocht om 
ambitieuzer te zijn en een omvattende strategie voor digitale vaardigheden en onderwijs te 
ontwikkelen7. Het nieuwe plan biedt ons een nieuwe, meer strategische aanpak, maar opdat 
het plan zou kunnen slagen, moeten we ervoor zorgen dat digitaal onderwijs tegen het einde 
van de uitvoering van het plan als significant onderdeel van het onderwijsbeleid wordt 
beschouwd, met duidelijke, consequente en positieve resultaten op het gebied van toegang en 
kwaliteit in de gehele EU.

Voor het Europees Parlement is het duidelijk dat een strategie passende financiering nodig 
heeft om doeltreffend te kunnen zijn. In dat opzicht zijn we ingenomen met het feit dat het 
plan is afgestemd op het zevenjarig meerjarig financieel kader (MFK), maar willen we ook 
oproepen tot een betere coördinatie en daadwerkelijke synergieën tussen de brede waaier van 
programma’s die het plan ondersteunen, waaronder Erasmus+, het Europees Sociaal Fonds 
Plus en de Connecting Europe Facility. Tegelijkertijd onderstrepen wij de waarde van door 
het Parlement opgezette proefprojecten en voorbereidende acties om te zorgen voor meer 
Uniebrede samenwerking, teneinde de onderwijskloven tussen lidstaten aan te pakken. Zo 
werd onlangs een proefproject goedgekeurd waarin de nadruk wordt gelegd op het verbeteren 
van de connectiviteit in afgelegen, landelijke en berggebieden dat een cruciaal uitgangspunt 
kan vormen voor een pan-Europees initiatief om de kloven tussen en binnen de lidstaten te 
dichten.

Een hoogwaardig Europees digitaal onderwijsecosysteem

7 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
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Niettegenstaande het gebrek aan een Europese respons heeft de huidige pandemie aangetoond 
dat er een Europees digitaal onderwijsecosysteem bestaat en wordt ontwikkeld, waarbij in 
heel Europa succesvolle initiatieven werden opgezet door plaatselijke overheden, 
ondernemers en innovatoren, ngo’s en universiteiten, vakbonden en particuliere 
ondernemingen, professoren, lerenden, onderzoekers en zelfs ouders. De Europese 
samenleving heeft zich veerkrachtig getoond tegenover de huidige uitdagingen en heeft voor 
innovatie weten te zorgen die ons trots maakt op wat we samen kunnen bereiken. Zo heeft de 
ICS Capozzi-Galilei-school in Italië een “Science Escape Room” ontwikkeld, een virtuele 
tool die studenten een immersieve leerervaring aanreikt en hun wetenschappelijke kennis 
vergroot. De polytechnische universiteit van Catalonië in Barcelona heeft een mobiel platform 
opgezet – “Student4Students” – om leerlingen uit het secundair onderwijs die belangstelling 
hebben voor een loopbaan in de IT in contact te brengen met IT-studenten aan de universiteit. 
Het Institute for Global Digital Policies van de SNSPA, en E-Civis Association, in Boekarest, 
hebben de eerste Roemeense educatieve tablet ontworpen, een aangepast, betaalbaar digitaal 
apparaat met gepersonaliseerde educatieve inhoud en beveiligde apps voor digitaal leren.

Dit soort positieve voorbeelden heeft echter steun nodig om tot ontwikkeling te komen en op 
grotere schaal op Europees niveau te kunnen worden toegepast. Al te vaak kregen dergelijke 
initiatieven geen aandacht en werd het potentieel ervan op Europees niveau niet aangeboord. 
De eerste stap bestaat erin breedbandinternet als publiek goed te beschouwen en het 
universeel toegankelijk te maken. Hetzelfde moet gelden voor opkomende technologieën, 
zoals kunstmatige intelligentie, robotica, gamificatie, nieuwe educatieve apparaten of 
blockchain. Wij verzoeken daarom om een initiatief inzake AI en robotica op te zetten op het 
gebied van digitaal onderwijs. Er moeten ook oplossingen worden gevonden voor snel en 
betrouwbaar internet en kwaliteitsvol digitaal onderwijs in onderwijsinstellingen, niet-formele 
omgevingen en thuis. Daartoe moeten alle problemen worden aangepakt waarmee 
bijvoorbeeld instellingen voor beroepsonderwijs en -opleiding te kampen hebben, die 
gebruikmaken van praktijkopleidingen, maar moet er ook voor worden gezorgd dat mensen 
uit kansarme groepen, mensen met een handicap, laaggeschoolde lerenden, ouderen en 
mensen uit landelijke en afgelegen gebieden bijzondere aandacht krijgen om hun digitale 
vaardigheid te vergroten en hen toegang te bieden tot digitaal onderwijs. Ook vrouwen 
moeten ondersteuning krijgen om informatica- en STEM-richtingen te volgen, en de 
aanhoudende genderkloof in de hightechsector moet worden gedicht. We moeten onze kennis 
en middelen bundelen en initiatieven zoals de oprichting van een Europese online-universiteit, 
de ontwikkeling van een pan-Europees onderwijsplatform, het voorstel om Teacher 
Academies op te zetten of de invoering van het Europees getuigschrift van digitale 
vaardigheden (European Digital Skills Certificate, EDSC), die door Europese instellingen en 
belanghebbenden worden ondersteund, zouden voorbeelden kunnen zijn die de opzet van een 
Europees kader voor digitaal onderwijs mogelijk maken.

Nelson Mandela zei ooit: “Onderwijs is het krachtigste wapen om de wereld mee te 
veranderen”. Tegenwoordig verandert de wereld sneller vanwege de pandemie en vanwege 
nieuwe technologieën. Er breekt een nieuw tijdperk aan voor het onderwijs. Het is tijd voor 
Europa om het eigen beleid inzake digitaal onderwijs vorm te geven en alle lerenden op het 
hele continent en ook daarbuiten toegang te bieden tot kwaliteitsvol digitaal onderwijs.


