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ICT-plan voor een kwalitatief digitaal onderwijs in 
uitvoering van het relanceplan “Vlaamse veerkracht”





Het Europese Digitale Actieplan voor Onderwijs 
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Context: corona

Massaal overschakelen op afstandsonderwijs maakte enkele pijnpunten duidelijk:
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• Veel groter dan 
verwacht

• Grote voorsprong
voor scholen die al 
verder stonden
mbt ICT-integratie
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• Belang van ‘open 
leermiddelen’ (bv
KlasCement)

• Gebrek aan
oplossingen voor
praktijkvakken

• Belang van 
gebruiks-
vriendelijkheid

• GDPR, privacy & 
Security P

ro
fe

ss
io

n
al

is
er

in
g 

en
 

o
n

d
er

st
eu

n
in

g

• Grote nood aan 
snelle 
professionalisering 
op technisch én 
didactisch vlak

• De rol van de ICT-
coördinator onder 
druk



Context: onderzoek

PIAAC:
19% van volwassenen te laag probleemoplossend vermogen in technologierijke omgeving

MICTIVO (2018):
ICT-infrastructuur verouderd
Slechts 65% van de scholen heeft ICT-beleidsplan
ICT vooral gebruikt voor voorbereiding lessen, weinig in de les

PISA (2018):
Lage vaardigheden van leraren om ICT te integreren in de les

TALIS (2018):
Gebruik van ICT komt slechts beperkt aan bod in Vlaamse lerarenopleidingen

IDEA (2019):
Professionaliseringsveld versnipperd, nood aan centrale regierol
Nood aan professionalisering



Context: evoluties onderwijs

Open brief VICLI ICT-coördinatoren (08/06/2020)

Vlaamse actieplannen Artificiële Intelligentie en Cybersecurity

Adviezen VLOR, SERV, VOKA,…

Eindtermen ICT, computationeel denken en mediawijsheid

Curriculumontwikkelingen

Lopende projecten en beleid 



Verderzetten 
huidig beleid



20 jaar ICT in beeld

https://www.tiki-toki.com/timeline/entry/1136301/PCKD-20-jaar-ICT-in-beeld/

https://www.tiki-toki.com/timeline/entry/1136301/PCKD-20-jaar-ICT-in-beeld/


Doelstellingen
Digisprong

Missie Onderwijs ICT-beleid

De missie van het onderwijs ICT-beleid is:

• Ervoor zorgen dat alle lerenden over de nodige competenties 

beschikken om zich actief te kunnen bewegen in een steeds 

meer gedigitaliseerde samenleving

• Het onderwijs effectiever maken en leer- en 

onderwijsprocessen versterken dmv digitalisering





De DigComp familie 



Lokalisering DigComp Vlaanderen: nieuwe ET  
Secundair Onderwijs 
• Informatie verwerven en verwerken

• Informatiebehoefte expliciteren

• Zoeken naar en verwerven van 
informatie

• Informatie beoordelen

• Georganiseerd ophalen en opslaan van 
informatie

• Communiceren, samenwerken, burgerschap

• Doel en middel van communicatie op 
elkaar afstemmen

• Informatie en inhouden delen

• Engageren in online burgerschap

• Samenwerken 

• Veilig en verantwoord communiceren, 
bewust van de verschillen tussen 
gebruikers

• E-identiteit en E-reputatie beheren

• Creëren, computationeel denken
• Inhouden integreren, structureren en 

herwerken
• Inhouden ontwikkelen, creëren
• Omgaan met copyright en licenties 
• Computationeel denken en 

programmeren

• Veilig ICT
• Materiaal beveiligen
• Persoonlijke gegevens beheren
• Fysische en psychische gezondheid 

beschermen
• Duurzaam omgaan met technologie

• Problemen oplossen
• Problemen identificeren
• Noden en oplossingen identificeren
• Mogelijkheden innovatief en creatief 

gebruiken
• Lacunes in de competentie identificeren 

en remediëren



3 componenten: ICT, computationeel denken en mediawijsheid 



Speerpunten

Een toekomstgerichte en veilige ICT-
infrastructuur voor alle scholen van het 
leerplichtonderwijs

Een sterk ondersteunend en doeltreffend 
ICT-schoolbeleid

2 luiken:
ICT-competente leerkrachten 
en lerarenopleiders

Aangepaste digitale 
leermiddelen

Een kennis- en adviescentrum 
‘digisprong’ ten dienste van het 
onderwijsveld



1. Een toekomstgerichte en veilige ICT-infrastructuur voor 
alle scholen van het leerplichtonderwijs

ICT-infrastructuur = hardware, netwerk- en serverinfrastructuur, internet en 
connectiviteit, beveiligingssoftware, randapparatuur zoals routers, beamers, digitale 
borden

Aandacht voor beheer en onderhoud, en veilig houden van ICT-park

Focus op eigen toestel

Knelpunten waaraan we werken:

Inspelen op verouderd ICT-park, gebrek aan connectiviteit, gebrek aan kennis 
en expertise,…



1. Een toekomstgerichte 
en veilige ICT-
infrastructuur voor alle 
scholen van het 
leerplichtonderwijs



Aandacht voor duurzame aankoop en refurbishing 



2. Een sterk ondersteunend en doeltreffend ICT-
schoolbeleid

Schoolvisie = wat willen we met en voor leerlingen bereiken en hoe kan 
technologie daartoe bijdragen?

Ondersteuning nodig op maat van eigen pedagogisch project en autonomie
Belangrijke rol voor de ICT-coördinator: pedagogisch en technisch

Knelpunten waaraan we werken:
Inspelen op gebrek aan ICT-beleidsplan bij vele scholen
Inspelen op vraag naar takenprofiel en statuut voor ICT-coördinatoren, hoge 
werkbelasting bij ICT-coördinatoren,..
Inzetten op betere ondersteuning en professionalisering van ICT-coördinatoren
Inspelen op drempels inzake e-inclusie, cyberpesten



2. Een sterk 
ondersteunend en 
doeltreffend ICT-
schoolbeleid



TSI project (2021-2023)
• Steunprogramma voor structurele hervormingen (TSI)

• Strengthening ICT-coordination: towards strong ICT-teams at school 

• Transitie naar bredere ICT-ondersteuning op school



ICT-beleid op basis van 
DATA van leerlingen, 
leerkrachten en 
schoolleiders



3 a. ICT-competente leerkrachten en lerarenopleiders

Nood aan deskundig schoolteam met juiste ICT-competenties (kennis, attitudes, 
vaardigheden)

Europese referentiekader DigCompEdu als leidraad

Knelpunten waaraan we werken:

Nood aan ICT-competentieverhoging voor alle leerkrachten

Lerarenopleiders die rolmodel onvoldoende invullen



Vormingsinitiatieven 
in het kader van  

Digisprong

Middelen actieplannen AI/CS (VLAIO): 1,4 mio
euro recurrent- coaching en vorming 

• Luik RTC
• Mediacoachopleiding via Mediawijs 
• Open oproep

Digisprong: thematische bootcamps

Extra nascholingsmiddelen voor ICT 

Ondersteuning via CVO’s

Intaketool “Digisnap”



Luik Mediawijs en open oproep zijn
gelanceerd

https://mediacoach.mediawijs.be/dossiers/dossier

https://www.vlaio.be/nl/andere-
doelgroepen/digitale-school-subsidie-voor-
begeleidingstrajecten-rond-digitale-competenties

https://mediacoach.mediawijs.be/dossiers/dossier-mediacoach/mediacoach-onderwijs-2021-2022


Samenvatting van het DigCompEdu Framework

Figure 4: Synthesis of the DigCompEdu competence descriptors

1. Professioneel
engagement

2. Digitale leermiddelen 3. Lesgeven en leren 4. Evalueren 5. Leerlingen ondersteunen
6. Aanleren van digitale  

competenties van leerlingen

1.1 Communicatie
Het gebruik van digitale 
technologieën om de 
communicatie met lerenden, 
ouders en derden te 
verbeteren. Bijdragen aan de 
gezamenlijke ontwikkeling en 
verbetering van de 
communicatiestrategie op 
school.

1.2 Samenwerking
Digitale technologieën 
gebruiken om samen te werken 
met collega’s, kennis en 
ervaringen te delen en uit te 
wisselen en samen 
pedagogische praktijken te 
vernieuwen.

1.3 Reflectie op de eigen 
praktijk
Individuele en collectieve 
reflectie, kritische beoordeling 
en actieve ontwikkeling van de 
eigen digitale pedagogische 
praktijk en die van de school.

1.4 Professionalisering
Gebruik van digitale bronnen 
en middelen voor permanente 
professionele ontwikkeling en 
navorming.

2.1 Selectie van digitale
leermiddelen
Identificatie, evaluatie en selectie 
van digitale leermiddelen. Rekening 
houden met het specifieke leerdoel, 
de context, de pedagogische 
benadering en de groepskenmerken 
bij de selectie van digitale 
leermiddelen en het gebruik ervan.

2.2 Creëren en aanpassen van 
digitale leermiddelen
Aanpassen van en voortbouwen op 
bestaande open bronnen en andere 
bronnen waar dit is toegestaan. Het 
creëren of co-creëren van nieuw 
digitaal lesmateriaal. Rekening 
houden met het specifieke leerdoel, 
de context, de pedagogische 
benadering en de groepskenmerken 
bij het ontwerpen van digitale 
middelen en het gebruik ervan. 

2.3 Beheren, beveiligen en 
delen
Digitale leermiddelen ter 
beschikking stellen van lerenden, 
ouders en collega’s. Digitale 
materialen beschermen. Het 
respecteren en correct toepassen 
van privacyregels en auteursrecht. 
Het gebruik en de creatie van open 
licenties en open 
onderwijsmaterialen begrijpen en 
toepassen. Bereidheid tonen om 
digitaal materiaal te delen.

3.1 Lesgeven
Het plannen en implementeren van 
digitale hulpmiddelen in het 
onderwijsproces om de effectiviteit 
van onderwijsinterventies te 
verbeteren. Digitale 
onderwijsinterventies op de juiste 
manier beheren en begeleiden. 
Experimenteren met en ontwikkelen 
van nieuwe onderwijsvormen en 
pedagogische methoden.

3.2 Begeleiding
Het gebruik van digitale technologieën 
en diensten om de interactie met 
lerenden, individueel en collectief te 
verbeteren. Digitale technologieën 
gebruiken om tijdige en gerichte 
begeleiding en ondersteuning te 
bieden. Experimenteren met en 
ontwikkelen van nieuwe vormen voor 
begeleiding en ondersteuning.

3.3 Collaboratief leren
Digitale technologieën gebruiken om 
de samenwerking tussen lerenden te 
bevorderen en te versterken. 
Leerlingen in staat stellen digitale 
technologieën te gebruiken als 
onderdeel van 
samenwerkingsprojecten en als middel 
om de communicatie, de 
samenwerking en de gezamenlijke 
kenniscreatie te verbeteren.

3.4 Zelfsturend leren
Het gebruik van digitale technologieën 
om lerenden in staat te stellen hun 
eigen leerproces te plannen, te 
monitoren en erover na te denken, 
bewijs van vooruitgang te leveren, 
inzichten te delen en creatieve 
oplossingen te bedenken.

4.1 Evaluatiestrategieën
Het gebruik van digitale 
technologieën voor formatieve 
en summatieve beoordeling en 
verbeteren van de diversiteit 
en geschiktheid van 
beoordelingsformaten en -
benaderingen.

4.2 Analyseren van 
bewijsmateriaal
Het digitaal genereren, 
selecteren, analyseren en 
interpreteren  van gegevens 
over de activiteiten, prestaties 
en vooruitgang van de 
lerende, en dit in functie van 
begeleiding en geven van 
feedback.

4.3 Feedback en planning
Het gebruik van digitale 
technologieën om leerlingen 
gerichte en tijdige feedback te 
geven.  Aanpassen van de 
onderwijsstrategieën en 
verlenen van gerichte steun op 
basis van de gegevens die zijn 
verkregen. Leerlingen en 
ouders in staat stellen de 
bewijzen van digitale 
technologieën te begrijpen en 
voor de besluitvorming te 
gebruiken.

5.1 Toegankelijkheid en inclusie
De toegankelijkheid van leermiddelen en 
-activiteiten waarborgen voor alle 
leerlingen, ook die met extra noden. 
Rekening houden met en reageren op de 
(digitale) verwachtingen, vaardigheden, 
gebruikswijzen en misvattingen van 
lerenden. Rekening houden met  
contextuele, fysieke of cognitieve 
drempels bij het inzetten van  
technologieën voor leerlingen met 
beperkingen en leerproblemen.

5.2 Differentiatie en personalisatie
Het gebruik van digitale technologieën 
om tegemoet te komen aan de 
uiteenlopende leerbehoeften van 
leerlingen, door hen in staat te stellen op 
verschillende niveaus en snelheden 
vooruitgang te boeken en individuele 
leertrajecten en doelstellingen te volgen.

5.3 Actieve betrokkenheid
Digitale technologieën gebruiken in het 
kader van pedagogische strategieën die 
de transversale vaardigheden, en de 
creatieve expressie van de lerenden
bevorderen. De actieve betrokkenheid 
van de lerenden bij complexe 
onderwerpen vergroten en daarbij 
aandacht hebben voor 
probleemoplossend vermogen en 
onderzoeksvaardigheden.

6.1 Informatie- en mediageletterdheid
Leeractiviteiten organiseren waarvoor 
leerlingen informatiebehoeften moeten 
formuleren: het zoeken en vinden, 
organiseren, verwerken, analyseren en 
interpreteren van informatie uit digitale 
bronnen. Het vergelijken en kritisch evalueren 
van de betrouwbaarheid van informatie uit 
digitale bronnen.

6.2 Digitale communicatie & 
samenwerking
Leeractiviteiten organiseren waarbij leerlingen 
effectief en verantwoord gebruik maken van 
digitale technologieën voor communicatie, 
samenwerking en burgerschapsvorming. 

6.3 Digitaal materiaal creëren
Leeractiviteiten organiseren waarbij leerlingen 
zelf digitale inhoud leren aanpassen en 
creëren. Leerlingen leren hoe auteursrecht en 
licenties van toepassing zijn op digitale inhoud, 
hoe naar bronnen te verwijzen en licenties toe 
te kennen. Leerlingen de basisprincipes van 
computationeel denken bijbrengen.

6.4. Veilig en verantwoord gebruik
Maatregelen nemen om het fysieke, 
psychologische en sociale welzijn van lerenden
te waarborgen bij het gebruik van digitale 
technologieën. Leerlingen in staat stellen 
digitale technologieën veilig en verantwoord te 
gebruiken en mogelijke risico’s correct in te 
schatten. 

6.5 Digitale problemen oplossen
Leeractiviteiten organiseren waarbij lerenden
technische problemen kunnen oplossen en 
technologische kennis in andere contexten 
kunnen toepassen.





3 b. Aangepaste en innovatieve digitale leermiddelen

Digitale leermiddelen = software, digitale content: digitale oefeningen, digitale 
cursussen, online content,…

Knelpunten waaraan we werken:

(plan)last om via meerdere accounts in te loggen op meerdere applicaties

Beschikbaarheid van open lesmateriaal, leermiddelen en Nederlandstalig 
audiovisueel materiaal

Van papieren naar digitale leermiddelen



Ontwikkelingen KlasCement
www.klasCement.be

http://www.klascement.be/


Innovatief leermiddelenbeleid
https://www.imec.be/nl/vlaamse-innovatiemotor/impactdomeinen/smart-
education/smart-education-schools

https://www.imec.be/nl/vlaamse-innovatiemotor/impactdomeinen/smart-education/smart-education-schools


Doorontwikkeling Archief voor Onderwijs 
https://onderwijs.hetarchief.be

https://onderwijs.hetarchief.be/




LeerID

Efficiëntere toegang tot digitale leermiddelen 

Vermindering van het administratief, handmatig en repeterend werk 

Verlaging planlast 

Op een veilige manier digitaal evalueren: toetsen, ijkingsproeven, examineren; 

Aanbieden van een eenvoudig, verrijkt en veilig authenticatieplatform aan scholen 
en aanbieders educatieve content 

Verbeteren van de gebruikerservaring 

Voldoen aan wettelijke verplichtingen (GDPR en auteursrechten)



4. Een kennis- en 
adviescentrum
‘digisprong’ ten 
dienste van het 
onderwijsveld



3535

Kennis- en 
adviescentrum 

Digisprong

Coördinator

ICT infrastructuur Ondersteuning 
ICT beleid

ICT competenties Leermiddelen

Kennis & Innovatie / Staff

(incl. coördinatie beleidsvoorbereiding 
en subsidies)

Communicatie & community building

Samenwerking met partners (makelaarsrol, interactie met het terrein, …)

Adviserende 
Stuurgroep 



Netwerk

organisatie

Vinger aan de pols

(Inter)Nationaal

Centrale regie

Visieontwikkeling

Onderzoek

faciliteren

Kenniscentrum

Kennishub

Wegwijzer



Leerkrachten ICT Medewerkers

Koepels Lerarenopleidingen

Schoolbeleid

Primaire doelgroepen

Kerndoelgroep

Helpen om 
kerndoelgroep te 
ondersteunen of op te 
leiden



Monitoring en opvolging

• Accurate monitoring van dit digitaliseringsplan

• procesmatig

• Kwalitatief

• Nieuwe afname MICTIVO

• Deelname aan ICILS

• Integratie van ICT referentiekader onderwijskwaliteit
– onderwijsinspectie



Meer 
weten: 

• http://www.digisprong.be

• https://onderwijs.vlaande
ren.be/nl/digisprong-
veelgestelde-vragen-scholen

http://www.digisprong.be/
https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/digisprong-veelgestelde-vragen-scholen

