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Geachte mijnheer de minister, 

 

Met stevige en welgekomen budgetten investeert de Vlaamse regering in de relance van het 

Vlaams onderwijs na de coronacrisis. Deze ‘remontada’ vertaalt zich onder meer in het 

ambitieuze beleidsplan ‘Digisprong’. Zowel de Vlor als de SERV spraken in hun adviezen over 

deze visienota hun appreciatie voor deze grote budgettaire impuls uit, waarvan een deel recurrent 

is. De ‘Digisprong’ wil een reële nood in het Vlaams onderwijs opvangen, zowel wat betreft 

infrastructuur, professionalisering als opleiding. De coronacrisis heeft een versnelling ingezet op 

het vlak van digitalisering in (leerplicht)onderwijs. Extra inspanningen waren en zijn nodig om 

ervoor te zorgen dat ‘iedereen altijd mee’ is: scholen, leraren, leerlingen en gezinnen.  

Niettemin stellen de Vlor en de SERV vast dat op een aantal vragen met betrekking tot de 

Digisprong nog geen afdoende antwoord is gekomen. Daarom herhalen de strategische 

adviesraden enkele gedeelde bezorgdheden die zijn vastgesteld bij de inceptiefase en 

implementatie van de Digisprong.  

Voor een geslaagde ICT-integratie in onderwijs zijn er onder meer twee belangrijke voorwaarden: 

een duidelijke en gedeelde visie op het gebruik van ICT en ICT-vaardige schoolleiders en leraren. 

De Vlor en SERV stellen vast dat de uitrol van de Digisprong zich (voorlopig) vooral focust op 

infrastructuur en hardware. Het belang van infrastructuur valt niet te ontkennen, maar toch vragen 

de raden om voldoende aandacht te besteden aan het stimuleren van een sterk ICT-schoolbeleid 

en scholen hiervoor voldoende tijd en ruimte te geven. De professionalisering van leraren op vlak 

van ICT is cruciaal. Ook bij de keuzes inzake de aankoop van hard- en software kunnen scholen 

ondersteuning goed gebruiken.  

In de adviezen van de Vlor en SERV werd meermaals gewezen op het belang van e-inclusie bij 

het ontwikkelen van een krachtig ICT-beleid op school. Om de stap van achterstand naar 

voorsprong te zetten, zijn meer en andere inspanningen nodig richting kwetsbare kinderen en 

hun families. Daarom vragen de adviesraden de minister flankerende beleidsinitiatieven te nemen 
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die zich richten op e-inclusie. Daarbij moet zeker aandacht gaan naar digitale geletterdheid, 

internetconnectiviteit en digitale basisinfrastructuur bij kwetsbare gezinnen. Als kwetsbare ouders 

niet voldoende digitaal geletterd zijn, kunnen zij hun kinderen ook niet ondersteunen bij 

thuisopdrachten in een digitale vorm of kunnen zij niet afdoende met de school communiceren.  

De Vlor en de SERV blijven wijzen op de problematiek van (te kleine) recurrente budgetten. 

Performante digitalisering vraagt blijvende investeringen in digitale infrastructuur, hardware, 

onderhoud, expertise, opleiding, informatiebeveiliging, softwarelicenties, net als in bredere 

schoolinfrastructuur. De vraag is bovendien of het huidige tempo van digitale innovaties en 

technologie gevolgd kan worden met de voorziene recurrente budgetten. Deze investeringen, 

mogelijk met relancemiddelen, kunnen ook ten goede komen aan de Vlaamse economie, inclusief 

de Vlaamse kmo’s.  

Tot slot vragen de Vlor en de SERV de strategische adviesraden en hun leden nauwer te 

betrekken bij uitvoering van de Digisprong. Ze zijn dé partners voor een geslaagde digitalisering 

van ons onderwijs.  

 

Hoogachtend, 

 

Ann Verreth        Ann Vermorgen 

voorzitter Vlor       voorzitter SERV 

 

Mia Douterlungne      Pieter Kerremans 

administrateur-generaal Vlor     administrateur-generaal SERV 

 

 

 


