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Digitalisering secundair onderwijs - Stand van zaken
Tijdens de coronacrisis hebben de Vlaamse scholen in de lente afstandsonderwijs ingericht.
Bij de terugkeer naar code rood of oranje zou dat opnieuw het geval zijn. Uit de Barometer
Digitale Inclusie van juni 2020 blijkt dat een op vier jongeren tussen 12 en 18 jaar geen
laptop heeft en dat 18.000 leerlingen van de tweede en derde graad geen computer hebben
thuis. De minister maakte 35 miljoen euro extra ICT-budget vrij voor de scholen.
Maar nu blijkt dat de minister er geen duidelijk beeld van heeft waar die middelen terecht
moeten komen. Op 1 juli 2020 stelde hij in de commissie dat hij vertrouwt op de scholen
wat de inzet van die extra middelen betreft. Sommige scholen hebben al heel wat laptops,
terwijl andere een schromelijk tekort hebben.
1.

Wat zijn de recentste cijfers over het aantal laptops per leerling in het secundair
onderwijs?

2.

Sommige leerlingen kregen tijdens de eerste lockdown een hele dag en elke dag online
les. Anderen nauwelijks of zelfs niet.
Wat zijn de verschillen per onderwijsnet?

3.

Zijn er verschillen tussen aso, tso, bso en kso?

4.

Wat zijn de verschillen per school?

5.

Zijn er verschillen per vak?
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De 35 miljoen euro die voor het schooljaar 2020-2021 is uitgekeerd, is een generieke ICTimpuls. Scholen kunnen die aanwenden naargelang de eigen behoeften en noden op vlak
van ICT.
Het nieuwe laptopprogramma dat opstart na de verlengde herfstvakantie komt hier
bovenop. De bedoeling daarvan is om vooral die leerlingen te helpen, die naar aanleiding
van de verstrengde Corona-maatregelen, terug naar een vorm van afstandsleren gaan.
De Vlaamse overheid voorziet 15.000 nieuwe laptops voor kwetsbare leerlingen. Deze
laptops komen bovenop de 12.000 tweedehands toestellen die vorig schooljaar al
beschikbaar werden gemaakt. Zo willen we ervoor zorgen dat álle leerlingen het best
mogelijke onderwijs blijven krijgen, nu afstandsonderwijs na de herfstvakantie verplicht
wordt voor scholieren van de 2de en 3de graad.
Met het oog op het verplicht afstandsonderwijs voor leerlingen van de 2de en 3de graad
secundair onderwijs ligt de prioriteit bij deze leerlingen (3de tot en met 7de jaar secundair).
Hiermee kunnen scholen kwetsbare leerlingen ondersteunen bij de organisatie van het
afstandsonderwijs.
Ik beschik niet over precieze aantallen van leerlingen die wel of geen laptop hebben.
Actuele cijfers of bevragingen zijn er niet. De onderwijsverstrekkers brengen de noden in
kaart via een bevraging van hun scholen. Zij staan ook in voor de coördinatie van dit
project.
De verschillen op vlak van methodieken bij afstandsleren zijn nog niet in kaart gebracht.
Zoals u weet behoort dit tot de pedagogische vrijheid van de scholen. Of er verschillen zijn
per net, onderwijstype, school en vak kan ik u dus niet meedelen.
Daarnaast werk ik aan een actieplan dat verder tegemoet moet komen aan de
modernisering en digitalisering van het onderwijs.

