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SUGGESTIES

De Commissie werkgelegenheid en sociale zaken verzoekt de bevoegde Commissie cultuur 
en onderwijs onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:

A. overwegende dat landen met een grotere beschikbaarheid van breedbandinternet thuis 
ook meer burgers hebben met elementaire of hogere digitale vaardigheden;

B. overwegende dat de coronapandemie het belang heeft doen inzien van digitale 
vaardigheden en van de noodzaak om deze te verbeteren, onder meer via onderwijs en 
de terbeschikkingstelling van apparatuur waardoor studenten kunnen leren op afstand 
thuis en in onderwijsinstellingen;

C. overwegende dat de ontwikkeling van digitale vaardigheden van cruciaal belang is om 
zich aan te passen aan de veranderende behoeften van een steeds digitalere 
arbeidsmarkt, en om banenverlies en negatieve sociale verschijnselen zoals het gebrek 
aan toegang tot basisdiensten en digitale en sociale uitsluiting tegen te gaan;

D. overwegende dat er een vrijwel volledig gebrek is aan evaluatiedocumenten voor zowel 
individuele projecten als voor de volledige digitaliseringsstrategie die door de lidstaten 
ten uitvoer wordt gelegd, waardoor het onmogelijk is het verband vast te stellen tussen 
een bepaalde interventie en de waargenomen toename van digitale vaardigheden;

E. overwegende dat de ondersteuning van de digitale kennis in het algemeen en van 
specifieke opleidingen, alsook van individuele trajecten en innovatie van de 
onderwijsstelsels, kan bijdragen tot betere leerresultaten, meer rechtvaardigheid en een 
grotere efficiëntie van het onderwijs;

1. benadrukt dat leerkrachten moeten worden opgeleid om hun digitale vaardigheden te 
verbeteren, met inbegrip van mechanismen voor de beoordeling en certificering van 
vaardigheden, via programma’s als e-Twinning, EPALE en Erasmus +;

2. verzoekt de lidstaten ervoor te zorgen dat alle onderwijsinstellingen en alle studenten 
toegang hebben tot breedbandinternet, wat een essentiële factor is bij het proces om de 
digitale vaardigheden te verbeteren;

3. verzoekt de lidstaten belemmeringen voor de toegang tot onderwijs weg te nemen, met 
bijzondere nadruk op digitaal onderwijs, om zo de digitale vaardigheden te verbeteren;

4. benadrukt dat de vaardigheden op het gebied van kritisch denken en het gebruik van 
media bij kinderen en jongeren moeten worden versterkt, zodat zij de risico’s van 
nepnieuws, cyberpesten, radicalisering, cyberveiligheidsdreigingen en fraude kunnen 
beoordelen en er kunnen mee omgaan.


