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AMENDEMENTEN

De Commissie vrouwenrechten en gendergelijkheid dient bij de bevoegde Commissie cultuur 
en onderwijs onderstaande amendementen in:

Amendement 1

Ontwerpresolutie
Overweging A bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A bis. overwegende dat de gelijkheid van 
mannen en vrouwen een kernwaarde van 
de EU is die in de artikelen 8 en 19 van 
het Verdrag betreffende de werking van 
de Europese Unie is verankerd;

Or. [en]
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Amendement 2

Ontwerpresolutie
Overweging B bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

B bis. overwegende dat er een 
genderkloof op het gebied van digitale 
vaardigheden bestaat van 11 %1; 
overwegende dat vrouwen zwaar 
ondervertegenwoordigd zijn in de sector 
informatie- en 
communicatietechnologieën (ICT) (17 % 
van de 8 miljoen specialisten in de EU) en 
onder afgestudeerden met een diploma in 
wetenschap, technologie, engineering en 
wiskunde (STEM) (36 %), waarbij het 
aandeel mannen die werkzaam zijn in een 
digitale sector 3,1 keer groter is dan het 
aandeel vrouwen, hoewel meisjes qua 
digitale geletterdheid beter presteren dan 
jongens2; overwegende dat het aandeel 
vrouwen in deze sector afneemt en het 
percentage vrouwen met een loopbaan in 
de ICT-sector nog steeds lager is dan 2 % 
van het totale aandeel vrouwen op de 
Europese arbeidsmarkt;
_____________________
1 Europese Commissie, scorebord 2019 
“Women in Digital”.
2 Mededeling van de Commissie van 
5 maart 2020, getiteld “Een Unie van 
gelijkheid: strategie voor gendergelijkheid 
2020-2025” (COM(2020)0152),

Or. [en]
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Amendement 3

Ontwerpresolutie
Overweging C bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

C bis. overwegende dat het gemiddelde 
percentage vrouwen die werkzaam zijn in 
de sectoren artificiële intelligentie en 
cyberbeveiliging, respectievelijk 12 % en 
20 % bedragen, hoewel de vraag naar 
arbeid op deze twee gebieden in de 
afgelopen jaren aanzienlijk is 
toegenomen; overwegende dat het geringe 
aantal vrouwen die werkzaam zijn op het 
gebied van innovatieve technologieën, een 
grote weerslag kan hebben op het 
ontwerp, de ontwikkeling en de toepassing 
van deze technologieën, die leidt tot de 
bestendiging van bestaande 
discriminerende praktijken en stereotypen 
en de ontwikkeling van op grond van 
gender vertekende algoritmen; 
overwegende dat het benutten van het 
volledige potentieel van de digitale 
vaardigheden van vrouwen aanzienlijk 
kan bijdragen tot het stimuleren van de 
Europese economie, met name nu in 
Europa ongeveer één miljoen vacatures 
voor digitale deskundigen zijn, 70 % van 
de bedrijven investeringen uitstellen 
omdat zij niet de mensen met de juiste 
digitale vaardigheden3 kunnen vinden en 
in sommige functiecategorieën meer dan 
90 % van de banen specifieke soorten 
digitale vaardigheden vereisen4;
_____________________
3 Verslag van de Europese Commissie van 
17 juni 2020 over de gevolgen van 
demografische veranderingen.
4 Mededeling van de Commissie van 1 juli 
2020, getiteld “Europese 
vaardighedenagenda voor duurzaam 
concurrentievermogen, sociale 
rechtvaardigheid en veerkracht” 
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COM(2020)0274.
Or. [en]
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Amendement 4

Ontwerpresolutie
Overweging D bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

D bis. overwegende dat er nog steeds een 
gebrek aan interesse onder meisjes is om 
tertiair onderwijs in ICT of STEM te 
volgen, hetgeen tot gemiste sociale en 
economische kansen leidt en de potentiële 
vermindering van de ongelijkheid en 
loonverschillen tussen mannen en 
vrouwen in de weg staat; overwegende dat 
meisjes rond de leeftijd van 11 jaar 
geïnteresseerd beginnen te raken in 
STEM-vakken en hun belangstelling 
verliezen als ze 15 zijn; overwegende dat 
73 % van de jongens tussen 15 en 16 jaar 
oud gemakkelijk digitale apparaten 
gebruiken waarmee ze minder bekend 
zijn, tegenover 63 % van de meisjes uit 
dezelfde leeftijdsgroep;

Or. [en]
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Amendement 5

Ontwerpresolutie
Overweging D ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

D ter. overwegende dat jongens en 
meisjes in het basisonderwijs dezelfde 
houding hebben ten opzichte van STEM, 
maar dat culturele ontmoediging en een 
gebrek aan bekendheid met en 
bevordering van vrouwelijke rolmodellen 
een belemmerend en negatief effect 
hebben op het zelfvertrouwen en de 
kansen van meisjes en vrouwen in STEM- 
en ICT-studies, gerelateerde loopbanen en 
digitaal ondernemerschap, en tot 
discriminatie en minder kansen voor 
vrouwen op de arbeidsmarkt leiden, met 
name in toekomstgerichte sectoren, die 
hoogwaardigere en beter betaalde banen 
bieden;

Or. [en]
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Amendement 6

Ontwerpresolutie
Overweging E bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

E bis. overwegende dat vrouwen minder 
vertrouwen hebben in hun eigen digitale 
vaardigheden, hoewel deze in het 
privéleven en op het werk vereist zijn, 
zeker nu een groot aantal mensen door de 
lockdown vanwege COVID-19 een beroep 
moeten doen op een internetverbinding 
om te kunnen werken, studeren of voedsel 
te kopen;

Or. [en]
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Amendement 7

Ontwerpresolutie
Overweging F bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

F bis. overwegende dat de nadruk moet 
worden gelegd op de factoren die meisjes 
motiveren en helpen om zich te 
interesseren voor STEM-studies, 
gerelateerde loopbanen en digitaal 
ondernemerschap, zoals het bevorderen 
van vrouwelijke rolmodellen, 
ondersteuning door leraren-mentoren, 
goedkeuring door gelijken, en de 
ontwikkeling van creativiteit en 
praktijkervaring;

Or. [en]
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Amendement 8

Ontwerpresolutie
Overweging G bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

G bis. overwegende dat de verspreiding 
van het COVID-19, de onderbreking van 
onderwijs door het sluiten van scholen en 
andere onderwijsinstellingen, alsook 
gedwongen sociaal isolement en 
beperkingen enerzijds tot bezorgdheid 
hebben geleid over de impact van 
onderbrekingen van het onderwijs voor 
kwetsbare leerlingen vanwege hun 
sociaal-economisch zwakkere 
achtergrond of woonplaats, zoals meisjes 
in plattelandsgebieden, afgelegen en 
ontvolkte gebieden, die met meer 
belemmeringen te maken hebben om 
digitaal onderwijs te volgen en toegang tot 
goede ICT-infrastructuur en -diensten te 
krijgen, met inbegrip van internet en 
breedband, en anderzijds duidelijk de 
noodzaak van efficiënt, goed 
functionerend en inclusief digitaal 
onderwijs met meer investeringen in 
digitale vaardigheden en onlineonderwijs 
hebben aangetoond, alsmede de noodzaak 
om het bewustzijn over en de toepassing 
van nieuwe technologieën te bespoedigen;

Or. [en]
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Amendement 9

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

1 bis. doet een beroep op de Commissie 
en de lidstaten bij het ontwikkelen van 
beleid inzake digitaal onderwijs ervoor te 
zorgen dat zij de digitale genderkloof – die 
een economische, maatschappelijke en 
culturele kwestie is en de groei van de 
EU-economie vertraagt – aanpakken aan 
de hand van meerlagig en holistisch 
beleid, en erop toe zien dat alle studenten 
over de vaardigheden beschikken om de 
taken van toekomstige banen op de 
veranderende arbeidsmarkt te vervullen 
en dat zij gelijke kansen hebben waardoor 
zij de komende uitdagingen van het 
mondiale concurrentievermogen en de 
digitale economie het hoofd kunnen 
bieden door het bevorderen van een 
mensgerichte benadering van technologie 
waarmee fundamentele waarden en 
gendergelijkheid worden geëerbiedigd;  
verzoekt de Commissie een institutionele 
horizontale strategie in haar actieplan 
voor digitaal onderwijs op te nemen om 
genderongelijkheid te bestrijden; vestigt 
de aandacht op het feit dat de 
ontoereikende inzet van menselijk 
kapitaal in verband met 
genderongelijkheden een negatieve 
invloed heeft op onderzoeks- en 
innovatiegerelateerde bedrijfsactiviteiten 
en de algemene economische 
ontwikkeling, en tevens schadelijke 
sociale gevolgen heeft;

Or. [en]
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Amendement 10

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

2 bis. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten om hoogwaardig, inclusief en 
niet-discriminerend digitaal onderwijs te 
ontwikkelen dat ervoor zal zorgen dat de 
digitale samenleving voor iedereen geldt 
en een absolute vereiste is voor een 
succesvolle digitale transformatie en de 
volledige uitvoering van de digitale 
agenda voor Europa, van de EU, die 
niemand aan zijn lot overlaat, aan 
iedereen ten goede komt en aan 
gendergelijkheid bijdraagt; onderstreept 
dat het verhogen van het aantal meisjes 
en vrouwen dat zich waagt aan digitaal 
onderwijs en de ICT-arbeidsmarkt 
betreedt via de aanwerving van meer 
mensen met grotere vaardigheden en 
meer talent, een grote bijdrage levert aan 
de totstandbrenging van een volledig 
inclusieve samenleving, aan het 
opbouwen van een duurzamere en 
inclusieve economie middels 
wetenschappelijke, digitale en 
technologische innovatie en aan het 
dichten van de loonkloof tussen mannen 
en vrouwen; is ingenomen met de nadruk 
die in de strategie voor gendergelijkheid 
wordt gelegd op de digitale transitie, met 
name het geactualiseerde actieplan voor 
digitaal onderwijs, de geactualiseerde 
vaardighedenagenda voor Europa en de 
aanbeveling van de Raad over 
beroepsonderwijs en -opleiding; wijst op 
de noodzaak van gendermainstreaming in 
het gehele EU-beleid inzake onderwijs, 
vaardigheden en digitalisering; is 
ingenomen met het scorebord Women in 
Digital van de Commissie dat de deelname 
van vrouwen aan de digitale economie 
gaat monitoren; moedigt de lidstaten ertoe 
aan onderwijs op informaticagebied in 
hun nationale leerplannen op te nemen 
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en veranderingen toe te passen die 
digitaal onderwijs aantrekkelijk maken 
vanaf jonge leeftijd voor zowel meisjes als 
jongens;  beklemtoont dat digitaal 
onderwijs zo moet worden gepland en 
ontwikkeld dat jongens en meisjes uiting 
kunnen geven aan hun interesse en 
vaardigheden in de digitale sfeer en dat 
hun creativiteit en innovatie worden 
aangemoedigd; spoort aan tot een 
socialere benadering van onderwijs in 
ICT en STEM om de nadruk te leggen op 
de sociale impact van loopbanen op deze 
gebieden door bijvoorbeeld inleidende 
cursussen sociale wetenschappen op te 
nemen in elk technisch vak als onderdeel 
van digitaal onderwijs;

Or. [en]
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Amendement 11

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

5 bis. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten om nieuwe kanalen op te zetten 
om aansluiting te vinden bij meisjes, en 
instrumenten in te voeren die meisjes en 
vrouwen ertoe aanmoedigen diverse 
vormen van digitaal onderwijs te volgen; 
benadrukt dat de hardnekkige 
genderkloof binnen het onderwijs moet 
worden aangepakt door leraren en andere 
opvoeders te vormen en op te leiden in 
elke onderwijsfase in het proces van het 
creëren van verwachtingen en 
vooroordelen ten opzichte van digitale 
vaardigheden en loopbanen op ICT-
gebied, aangezien vrouwen al op jonge 
leeftijd te maken hebben met discriminatie 
en vooroordelen ten aanzien van hun 
digitale vaardigheden en mogelijkheden 
om aan digitaal onderwijs en de ICT-
arbeidsmarkt deel te nemen; verzoekt om 
efficiënte financiering en strategieën die 
positieve acties, een leven lang leren en 
actieve aanmoediging voor meisjes om 
studies in ICT- en STEM-vakken te 
volgen, omvatten; onderstreept dat het 
meest efficiënte gebruik van middelen 
bestaat in het creëren van een specifiek 
financieringsinstrument om de digitale 
genderkloof aan te pakken; benadrukt dat 
moet worden geïnvesteerd in 
omscholings- en 
bijscholingsprogramma’s voor vrouwen 
op het gebied van digitale geletterdheid en 
relevante digitale vaardigheden; herinnert 
eraan dat de digitale sector steeds sneller 
verandert en dat het derhalve alleen maar 
verstandig is om beleid uit te voeren dat 
zorgt voor mogelijkheden voor een leven 
lang leren voor vrouwen en meisjes; 

Or. [en]
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Amendement 12

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

6 bis. dringt erop aan dat de 
genderdimensie volledig in het volgende 
actieplan voor digitaal onderwijs wordt 
geïntegreerd; onderstreept dat digitaal 
onderwijs een aanzienlijke rol moet 
vervullen bij het vergroten van de 
deelname van meisjes en vrouwen aan het 
digitale tijdperk, met name op gebieden in 
verband met digitaal ondernemerschap, 
ICT en STEM, alsmede bij het dichten 
van de digitale genderkloof en het zorgen 
voor een betere digitale inclusie en 
digitale geletterdheid door te bouwen op 
optimale praktijken; wijst op het feit dat 
de genderkloof in het hoger onderwijs 
voortbestaat tot op de arbeidsmarkt, 
aangezien volgens het Europees Instituut 
voor gendergelijkheid (EIGE)5 slechts 5 
van de 20 meest voorkomende beroepen in 
de EU genderevenwichtig zijn 
(verhouding van 40/60);
______________
5 https://eige.europa.eu/news/education-
key-breaking-gender-stereotypes , 
https://eige.europa.eu/publications/study-
and-work-eu-set-apart-gender-report

Or. [en]

https://eige.europa.eu/news/education-key-breaking-gender-stereotypes%20,%20https:/eige.europa.eu/publications/study-and-work-eu-set-apart-gender-report
https://eige.europa.eu/news/education-key-breaking-gender-stereotypes%20,%20https:/eige.europa.eu/publications/study-and-work-eu-set-apart-gender-report
https://eige.europa.eu/news/education-key-breaking-gender-stereotypes%20,%20https:/eige.europa.eu/publications/study-and-work-eu-set-apart-gender-report
https://eige.europa.eu/news/education-key-breaking-gender-stereotypes%20,%20https:/eige.europa.eu/publications/study-and-work-eu-set-apart-gender-report
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Amendement 13

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

11 bis. benadrukt dat de mechanische, 
technische en digitale schoolvakken vrij 
vaak een onbewuste mannelijke agenda 
en benadering hebben; beklemtoont dat 
onderwijs de sleutel kan zijn voor het 
uitbannen van genderstereotypen en dat 
deze stereotypen op school moeten worden 
aangepakt in plaats van te worden 
versterkt om te komen tot genderbewuste 
benaderingen van onderwijs en lesgeven;

Or. [en]
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Amendement 14

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

12 bis. herinnert eraan dat cybergeweld 
en intimidatie online, die meisjes en 
vrouwen onevenredig treffen, een 
belangrijk obstakel vormt voor vrouwen 
om deel te nemen aan onlineactiviteiten 
en sociale netwerken; onderstreept dat 
vrouwen en meisjes ook te maken hebben 
met vijandigheid en vooroordelen tijdens 
hun deelname aan de ICT-sector en 
digitaal onderwijs; merkt op dat het 
actieplan voor digitaal onderwijs moet 
beogen meisjes, jonge vrouwen en 
mannen vaardigheden en instrumenten te 
bieden om hen te helpen op cybergeweld, 
pesterijen en intimidatie online te 
reageren en met desinformatie om te 
gaan; moedigt de lidstaten ertoe aan 
strikte gedragscodes en protocollen vast te 
stellen voor de melding van alle gevallen 
van intimidatie aan de relevante 
autoriteiten; benadrukt dat het Verdrag 
van Istanboel inzake het voorkomen en 
bestrijden van geweld tegen vrouwen en 
huiselijk geweld moet worden 
geratificeerd en toegepast;

Or. [en]
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Amendement 15

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

13 bis. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten, evenals particuliere actoren om 
aantrekkelijkere en creatievere manieren 
te vinden om de schijnwerper te richten op 
vrouwelijke rolmodellen met een 
succesvolle carrière op het gebied van 
ICT of STEM, met name vrouwelijke 
leiders op digitaal en technologisch 
gebied, teneinde meisjes te motiveren, te 
inspireren en aan te moedigen een ICT- 
of STEM-studie te volgen, een komaf te 
maken met bestaande stereotypen en het 
vertrouwen van vrouwen in hun digitale 
vaardigheden te vergroten; benadrukt dat 
nieuwe en opkomende technologieën 
zoals artificiële intelligentie, robotica, 
virtual en augmented reality, interessante 
nieuwe vooruitzichten bieden om jonge 
vrouwen aan te trekken en aan te 
moedigen om aan de ontwikkeling en 
toepassing van deze technologieën deel te 
nemen;

Or. [en]
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Amendement 16

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

13 ter. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten meer inspanningen te leveren om 
digitale vaardigheden onder meisjes te 
bevorderen en hen aan te sporen in 
digitale vaardigheden te investeren en 
voor loopbanen op het gebied van ICT en 
STEM te kiezen; wijst op de noodzaak van 
bewustmaking teneinde discriminatie en 
vooroordelen jegens vrouwen aan te 
pakken en benadrukt dat beleid moet 
worden bevorderd dat bijdraagt aan de 
totstandbrenging van een inclusieve 
omgeving om het grootst mogelijke aantal 
vrouwen binnen het systeem te behouden 
als ze eenmaal daarin zijn opgenomen; 
dringt aan op een bottom-upbenadering 
en een inclusieve dialoog met de 
betrokken belanghebbenden, zoals 
privébedrijven, niet-gouvernementele 
organisaties, overheidsinstellingen, 
beleidsmakers en het maatschappelijk 
middenveld, teneinde meisjes met digitale 
vaardigheden toe te rusten, inspirerende 
rolmodellen te bieden, gendergelijkheid te 
versterken en te zorgen voor de 
bescherming van de mensenrechten van 
vrouwen en meisjes op onderwijs, werk en 
een fatsoenlijk inkomen; dringt erop aan 
informatie over voorbeelden van optimale 
praktijken en succesmodellen te 
verzamelen en tussen lidstaten te delen 
om ervoor te zorgen dat opvoeders zich 
bewust zijn van de genderkloof op het 
gebied van digitaal onderwijs en de 
oorzaken ervan, en dergelijke praktijken 
en aanbevelingen in nationaal onderwijs- 
en arbeidsmarktbeleid op te nemen door 
gerichte maatregelen in nationale 
actieplannen te integreren;

Or. [en]
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Amendement 17

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

14 bis. moedigt diverse particuliere 
onderwijsinitiatieven aan ter 
ondersteuning van meisjes die een digitale 
studie volgen en ter bevordering van 
vrouwen in digitale loopbanen en de 
digitale economie middels virale verhalen 
op sociale media, door vrouwen voor 
vrouwen opgezette Europese 
beroepsnetwerken en initiatieven van 
techbedrijven; wijst op het belang van de 
taakgroep “Women in Digital” en het 
initiatief “Digital4Her” van de 
Commissie;

Or. [en]
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Amendement 18

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

14 ter. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten rekening te houden met de 
situatie van vrouwen en meisjes met een 
handicap en vrouwen en meisjes in 
ultraperifere regio’s of 
plattelandsgebieden, en hun volledige 
toegang tot en inclusie in digitaal 
onderwijs te waarborgen om een 
verbreding van de digitale kloof te 
voorkomen;

Or. [en]
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Amendement 19

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

15 bis. verzoekt de lidstaten rekening te 
houden met de aanhoudende bezorgdheid 
over het risico van de verdere verspreiding 
van COVID-19, maatregelen voor de 
hoogst mogelijke bescherming van de 
gezondheid van leraren en opleiders te 
waarborgen, voorrang te geven aan 
initiatieven voor de opleiding in digitale 
vaardigheden, het probleem van het 
gebrek aan uitrusting aan te pakken door 
economische en/of materiële stimulansen 
te bieden aan kwetsbare leerlingen en 
leerlingen uit sociaal-economisch 
zwakkere milieus, zoals meisjes in 
plattelandsgebieden, zich adequaat aan de 
huidige situatie aan te passen, en 
instrumenten te ontwikkelen teneinde de 
volledige toegang en vlotte werking van 
digitaal onderwijs te waarborgen; 
onderstreept dat vrouwen het merendeel 
van de onbetaalde huishoudelijke en 
zorgtaken thuis verrichten, een aandeel 
dat door de COVID-19-pandemie verder is 
toegenomen, en benadrukt dat vrouwen 
daardoor minder geneigd zijn om 
voldoende tijd aan digitale instrumenten 
en aan digitaal onderwijs te besteden; 
beveelt aan meer inspanningen te leveren 
om de participatie van vrouwen en de 
gelijkheid van mannen en vrouwen op de 
arbeidsmarkt en in het onderwijs te 
stimuleren door een gelijke verdeling van 
zorg- en huishoudelijke taken tussen 
vrouwen en mannen te bevorderen en 
door te ondersteunen dat vrouwen en 
mannen evenveel ouderschaps- en 
zorgverlof opnemen; doet een beroep op 
de Commissie om in haar beleid inzake 
digitaal onderwijs flexibele leermethoden 
op te nemen die speciaal zijn afgestemd op 
vrouwelijke verzorgers en anderen die 
geen fysiek onderwijs kunnen volgen 
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maar wel aan afstandsonderwijs kunnen 
deelnemen;

Or. [en]
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Amendement 20

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

15 ter. verzoekt om de verzameling van 
genuanceerde genderstatistieken om 
beleidsresultaten te evalueren, alsmede 
om de verzameling van naar gender en 
leeftijd uitgesplitste gegevens om een beter 
beeld van de digitale genderkloof te 
krijgen; is in dit opzicht ingenomen met 
het besluit om de gendergelijkheidsindex 
van 2020 van EIGE te richten op werk in 
een digitale wereld;

Or. [en]
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Amendement 21

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

15 quater. merkt op dat de lidstaten 
een essentiële rol te vervullen hebben bij 
het waarborgen dat openbaar onderwijs 
wordt aangeboden op manieren die 
gendergelijkheid bevorderen, in de 
vereiste digitale vaardigheden voor 
iedereen voorzien en genderstereotypen 
voor meisjes en jongens bestrijden, met 
name op het gebied van ICT;

Or. [en]
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Amendement 22

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

15 quinquies. benadrukt dat 
genderbewuste budgettering en 
mainstreaming deel moeten uitmaken van 
elk beleid, ook van beleid inzake digitaal 
onderwijs;

Or. [en]


