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Geachte mevrouw Schippers, 

Nederland behoort tot de hoogst ontwikkelde, welvarendste, best georganiseerde en 
gelukkigste samenlevingen van de wereld. Het onderzoek van Boston Consulting Group 
(BCG) concludeert dat Nederland als digitale koploper moeite heeft om de voorsprong ten 
aanzien van de stevige concurrentiepositie te behouden (Digitizing The Netherlands, juni 
2016). Die voorsprong is belangrijk, want een bloeiende digitale economie heeft een 
positieve invloed op de welvaart en het welzijn van alle Nederlanders. De opkomende 
uniforme digitale markt binnen Europa kan het bruto nationale product van Nederland een 
boost geven van 3,3% berekent BCG in haar rapport. Maar dan moeten we wel klaar zijn om 
nieuwe kansen te grijpen en op dit moment zijn er een aantal factoren die de digitale 
ontwikkeling van Nederland bemoeilijken waarvan een groot tekort aan goed opgeleid ICT-
personeel de voornaamste is: 

• In 2020 bestaat in Europa een tekort van 900.000 ICT-professionals. 
• Het UWV heeft maandelijks 1.150 ICT-vacatures beschikbaar. 

Om de stevige concurrentiepositie van Nederland als kenniseconomie te waarborgen is het 
van cruciaal belang dat Nederlandse kinderen digitale vaardigheden ontwikkelen om de 
(toekomstige) wereld te kunnen begrijpen en maken. Hiermee behouden we de voorsprong 
ten aanzien van andere Europese landen waarbij het welzijn en een positief 
toekomstperspectief van iedere Nederlander uitgangspunt zijn. 

Vraag vanuit Nederlandse maatschappij 
Er is op dit moment sprake van een kloof tussen de digitale ontwikkeling van Nederlandse 
kinderen en de (toekomstige) vraag vanuit de maatschappij naar passende digitale 
vaardigheden in tegenstelling tot andere Europese landen. 
Onze kinderen groeien op in een maatschappij waarin technologie ze ongekende 
mogelijkheden biedt. Ze worden echter nog altijd opgeleid naar oude maatstaven. En daar 
ligt precies het probleem. Het Nederlandse onderwijs sluit niet meer aan op het dagelijkse 
leven van kinderen en ook niet op de vraag van het bedrijfsleven. Digitale geletterdheid 
maakt op Nederlandse scholen geen vast onderdeel uit van het curriculum waardoor 
uitgeverijen een afwachtende houding aannemen. Onder andere in Engeland, Spanje, 



Griekenland, Portugal en Finland is digitale geletterdheid wel al onderdeel van het 
curriculum in het onderwijs.  

Digitale geletterdheid structureel in het Nederlandse onderwijs 
Kinderen groeien op in een digitaal tijdperk waarbij ze voornamelijk met behulp van internet 
informatie tot zich nemen. Ze ontdekken geheel onbevangen de mogelijkheden van nieuwe 
technologie. Dit vraagt om digitale vaardigheden. Door het ontwikkelen van digitale 
vaardigheden worden kinderen gestimuleerd op een nieuwe manier creatief uiting te geven 
aan gedachtes, ideeën en oplossingen. 

Het ontwikkelen van digitale vaardigheden moet onafhankelijk zijn van de thuissituatie en 
leefomgeving, zodat de kloof niet alsmaar groter wordt. Ieder kind heeft recht op een 
positief toekomstperspectief en daarom ligt het voor de hand om het leren van digitale 
vaardigheden binnen het Nederlandse curriculum van het onderwijs verplicht aan te bieden. 
Door digitale vaardigheden onderdeel te laten zijn van het onderwijscurriculum in het 
primair onderwijs krijgt ieder kind de kans om door vanzelfsprekende interactie met 
technologie digitale vaardigheden te ontwikkelen in betekenisvolle situaties waar ze later in 
elk beroep profijt van hebben. Hierdoor bereiden we de kinderen in Nederland voor op de 
toekomst in de digitale economie. Er is immers geen aparte digitale economie, we hebben 
een economie die digitaal is. 

Samen bereiken we meer 
Stichting FutureNL, scholen, de overheid, universiteiten en het bedrijfsleven met een sterke 
technologische component werken nauw samen voor de toekomst van onze kinderen. 

Ondergetekenden onderschrijven de urgentie van ieder kind in het Nederlandse 
basisonderwijs digitaal vaardig maken. Dit regeerakkoord is de kans om de vraag vanuit de 
gehele maatschappij concreet in te vullen middels het concreet duiden van een doelstelling 
rondom digitale geletterdheid in het curriculum van het Nederlandse onderwijs. Ervanuit 
gaande dat u zich ook wilt inzetten voor de toekomst van onze kinderen en ons land vragen 
wij u de volgende zin op te nemen in het regeerakkoord: 

“Dit kabinet zorgt dat alle Nederlandse kinderen nu digitale vaardigheden ontwikkelen door 
structurele interactie met technologie in het onderwijs en zorgt dat leerkrachten de kans 
hebben om zich hierin te professionaliseren.” 

 


