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Digitale springplank?
Minister Weyts lanceerde op 15 december de ‘Digisprong’, een ambitieus plan dat
ons onderwijs moet ondersteunen op het vlak van digitalisering. Eindelijk. Het is
een eis die we al jaren als prioriteit naar voren schuiven.

D

e minister legde in de media de nadruk op de verdeling van laptops
onder de leerlingen. Maar ook jij
hebt een springplank nodig om de
ambitieuze Digisprong te wagen. Als jij sterk
moet staan op digitaal vlak en dankzij artificiële intelligentie leerlingen beter moet ondersteunen, dan moet je daar ook de juiste
uitrusting voor hebben.
Dat zware investeringen nodig zijn, bewijst
onze recente bevraging bij meer dan 1000
COV-leden1. 80% geeft aan dat hij/zij in de
klas het digibord gebruikt. Bijna iedereen
werkt digitaal. Toch voorziet de school voor
slechts 22% van de leraren een laptop, computer of tablet die ook mee naar huis kan.
Veel toestellen zijn bovendien verouderd.

Ook leraren hebben
springplank nodig
om Digisprong
waar te maken.
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De minister stelt dat veel leraren al een laptop hebben en scholen kunnen beslissen om
in andere digitale uitrusting te investeren.
Dat vinden wij erg kort door de bocht. Het is
niet omdat je vandaag je persoonlijk materiaal gebruikt voor je werk, dat de school zich
geen zorgen meer moet maken. Elke werkgever die van zijn personeel verwacht dat het
digitaal werkt, voorziet in de nodige hard- én
software, beveiliging inbegrepen. Dat is en
blijft in onderwijs vreemd genoeg een revolutionair idee.

De verdienste van dit plan
is dat het inzet op veel aspecten van de digitalisering in onderwijs en
aanstuurt op een echt
ICT-beleid. De uitrol
moet op een ethisch verantwoorde en duurzame manier gebeuren, iets
waar wij in het overleg sterk
op aandrongen. Weyts wil planlast verminderen en werken aan
een ethische code voor de aanbieders van
onderwijssoftware, nog een vraag van het
COV. Er wordt ook ingezet op opleiding en
professionalisering van leraren en lerarenopleiders. Wij vragen dat hiervoor niet alleen
geld maar ook tijd voorzien wordt. Ook moeten er duidelijke afspraken komen over het
digitale werken en de beschikbaarheid die er
van jou verwacht wordt. Jij moet ‘s avonds
en in het weekend van echte vrije tijd kunnen
genieten.
De ‘Digisprong’ werd door de Vlaamse regering goedgekeurd, maar voorlopig nog zonder enig budgettair noch financieel engagement. Het is dus afwachten of dit meer wordt
dan een kortlopende injectie. Er is op lange termijn voldoende financiering nodig. Wij
willen snel duidelijkheid en overleg.
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1.Lees meer in Basis-1, 2021
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