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SUGGESTIES

De Commissie industrie, onderzoek en energie verzoekt de bevoegde Commissie cultuur en 
onderwijs onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:

1. benadrukt dat onderwijs, opleiding en omscholing, die voor iedereen beschikbaar zijn, 
uiterst belangrijk zijn en de beste investering vormen in de toekomst van de EU; 
benadrukt dat onderwijs van strategisch belang is voor inzetbaarheid op de 
arbeidsmarkt, groei, competitiviteit, innovatie en sociale samenhang; is er stellig van 
overtuigd dat de digitalisering een grote impact heeft op het onderwijs; onderstreept dat 
digitale vaardigheden almaar belangrijker worden, voor iedereen, en zullen bijdragen tot 
de totstandkoming van een inclusieve samenleving, en benadrukt dat in de toekomst 
voor bijna alle banen, diensten en handelingen in het dagelijks leven digitale 
vaardigheden en datageletterdheid nodig zullen zijn;

2. benadrukt dat het onderwijs, in een context van snelle digitalisering en maatschappelijke 
transformatie, vanaf jonge leeftijd en gedurende het hele leven een evenwichtige reeks 
vaardigheden en competenties moet ondersteunen ter bevordering van de veerkracht, het 
kritisch denken, het welzijn en het innovatiepotentieel van individuen; wijst erop dat er 
dringend moet worden gestreefd naar een synergie tussen relevante digitale 
vaardigheden en levensvaardigheden1 en tussen sleutelcompetenties2 (met name 
persoonlijke en sociale vaardigheden en ondernemersvaardigheden);

3. is ingenomen met de mededeling van de Commissie van 17 januari 2018 over het 
actieplan voor digitaal onderwijs (COM(2018)0022) en met het voorstel van de 
Commissie voor het opzetten van het programma voor een digitaal Europa, wijst 
nogmaals op het belang van de voltooiing van de digitale eengemaakte markt door 
nieuwe technologieën ten volle te benutten als instrumenten voor het stimuleren van 
innovatie in de Europese onderwijsstelsels, en benadrukt de noodzaak van de effectieve 
ontwikkeling van digitale vaardigheden; onderstreept dat de digitale verandering 
gepaard moet gaan met educatieve ondersteuning, zodat burgers in staat zijn de stap te 
zetten naar nieuwe beroepsfuncties en nieuwe rollen in de samenleving; wijst erop dat 
de digitalisering een dubbele impact heeft op het onderwijs: ten eerste moeten burgers 
zich erop instellen dat zij hun leven lang zullen moeten blijven leren, aangezien de 
wereld in toenemende mate gedigitaliseerd wordt, en ten tweede moet de digitalisering 
ook worden toegepast op de onderwijsstelsels zelf, om lesgevers uit te rusten met de 
nodige vaardigheden;

4. wijst op het belang van onderwijs om individuen te helpen doeltreffend gebruik te 
maken van informatie- en communicatietechnologie (ICT), snel in te spelen op door de 
digitalisering teweeggebrachte veranderingen en actief deel te nemen aan de 
vormgeving van het digitaliseringsproces; beklemtoont voorts het grote belang van 
voldoende infrastructuur voor toegankelijke en kwalitatief hoogstaande 

                                               
1 Levensvaardigheden worden door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) gedefinieerd als het kunnen 
aanpassen van gedrag en het toepassen van een positieve instelling, hetgeen individuen in staat stelt om effectief 
met de eisen en uitdagingen van het dagelijks leven om te gaan. Volgens de WHO zijn essentiële 
levensvaardigheden onder meer de volgende: besluitvorming, probleemoplossing, creatief denken, effectieve 
communicatie, intermenselijke relatievaardigheden, zelfbewustzijn, empathie, omgaan met emoties en omgaan 
met stress.
2 Op 22 mei 2018 aangenomen aanbeveling van de Raad inzake sleutelcompetenties voor een leven lang leren.
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aansluitmogelijkheden voor alle burgers, en onderstreept dat de uitrol ervan gepaard 
moet gaan met passende opleiding ten behoeve van een efficiënt gebruik; benadrukt dat 
de digitale kloof moet worden gedicht en de digitale toegankelijkheid moet worden 
gewaarborgd door een gunstig investeringsklimaat te creëren en te werken aan digitale 
infrastructuur zoals uiterst krachtige breedbandnetwerken; wijst op het belang van de 
financieringsfaciliteit voor Europese verbindingen voor het verschaffen van de fysieke 
infrastructuur voor krachtige breedbandnetwerken; wijst op het belang van meer 
financiering en investeringen om de strategische connectiviteitsstreefdoelen van de EU 
te behalen;

5. onderstreept dat zeer krachtige breedbandnetwerken, cyberbeveiliging, blockchain en 
kunstmatige intelligentie de ruggengraat vormen van de onderwijs- en opleidingsstelsels 
van de toekomst en bijgevolg van cruciaal belang zijn; beklemtoont dat in alle scholen 
en op alle universiteiten en hogescholen lessen programmeren moeten worden 
ingevoerd en dat scholen ertoe moeten worden aangemoedigd deel te nemen aan de EU-
programmeerweek; merkt op dat lessen programmeren kunnen helpen om het gevaar 
van bedrog en nepnieuws online en op sociale netwerken te verminderen, en wijst op de 
noodzaak van de toegankelijkheid van dergelijke lessen voor personen die er via het 
onderwijsstelsel misschien geen toegang toe hebben; benadrukt het belang van een 
leven lang leren voor het ontwikkelen van toereikende digitale vaardigheden en 
instrumenten die adequate ondersteuning bieden aan de processen met betrekking tot 
kunstmatige intelligentie en cyberveiligheid; merkt op dat in de curricula voor 
academisch onderwijs en beroepsopleiding lesprogramma's met betrekking tot 
cyberbeveiliging moeten worden opgenomen; verzoekt om voldoende investeringen in 
onderzoek en ontwikkeling, bijvoorbeeld in 5G, kunstmatige intelligentie en 
cyberbeveiliging;

6. hamert erop dat de waaier aan digitale vaardigheden die individuen en bedrijven in de 
toenemend digitale economie zullen nodig hebben, dringend moet worden uitgebreid; 
wijst op de rol die digitale innovatiehubs in deze context kunnen spelen; onderstreept 
het belang van digital competenties voor het beoordelen van de betrouwbaarheid van 
online-informatie; wijst erop dat het belangrijk is speciale opleidingsoplossingen uit te 
werken voor mensen die werkzaam zijn in kleine en middelgrote ondernemingen 
(kmo's), werklozen om te scholen, en digitaal opleidingsmateriaal en digitale 
infrastructuur te ontwikkelen waartoe iedereen toegang heeft; onderstreept dat de 
banden en de actieve dialoog tussen onderwijs en werk moeten worden versterkt en 
erkent het belang van het bevorderen van leercontracten middels leren op de werkplek; 
wijst erop dat de digitalisering een rol zal spelen bij de verdwijning van een aantal 
banen die vandaag nog bestaan en bij de opkomst van nieuwe banen; herhaalt dat 
jongeren ertoe moeten worden aangezet ICT- en STEM-studies (d.w.z. studies op het 
vlak van wetenschap, technologie, engineering en wiskunde) te volgen; beschouwt het 
initiatief voor stages genaamd Digital Opportunity als een stap in deze richting, en 
beklemtoont dat gelijke toegang tot digitale vaardigheden voor vrouwen en meisjes en 
het aanleren van digitale vaardigheden door vrouwen en meisjes moet worden 
geïntegreerd en gestimuleerd; benadrukt dat er aanbevelingen moeten komen voor het 
minimumniveau inzake digitale vaardigheden dat leerlingen en studenten tijdens hun 
onderwijsloopbaan moeten verwerven, en dat in de lesprogramma's privacy-, 
veiligheids- en basiswaarborgen moeten worden opgenomen die hen beschermen tegen 
kwaadwillige activiteiten; wijst op de noodzaak om ondernemersvaardigheden en een 
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ondernemersgeest te stimuleren alsook digitaal ondernemerschap te ondersteunen; wijst 
op de rol van het Europees Instituut voor innovatie en technologie en de kennis- en 
innovatiegemeenschappen bij het samenbrengen van het bedrijfsleven, onderzoek en 
onderwijs in een kennisdriehoek; wijst op de rol van campusincubatoren en benadrukt 
dat er binnen Europese universiteiten meer incubatieprogramma's moeten worden 
ontwikkeld;

7. benadrukt dat de digitalisering op het werk veranderingen en uitdagingen meebrengt 
wat betreft de aanpassing van het personeel zelf; wijst daarom op het belang van de 
ondersteuning van opleiding en een leven lang leren gericht op de ontwikkeling van 
digitale vaardigheden in combinatie met levensvaardigheden en sleutelcompetenties, 
hetgeen van essentieel belang is voor de veerkracht, de emancipatie en het welzijn van 
de zich aanpassende beroepsbevolking;

8. herinnert eraan dat digitale technologie en toegang tot gegevens de mogelijkheid bieden 
tot innovatie op het gebied van onderwijs; wijst op het belang van open data als 
educatief hulpmiddel en als een instrument voor de verdere ontwikkeling van open 
wetenschap.
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