
De markt voor di-
gitaal onderwijs 
groeit gestaag, 
maar de sector 

staat ook voor een uitda-
ging: nieuwe spelers dui-
ken op en systemen worden 
duurder terwijl er, zeker 
voor het jeugdonderwijs,  
geschrapt wordt in de bud-
getten. Daar komt nog bij 
dat de onderwijssector niet 
happig lijkt op verandering. 

Koerswijziging  
Uit een studie die in 2012 
werd uitgevoerd voor de 
Europese Commissie blijkt 
bijvoorbeeld dat we in Bel-
gië bij de snelste breed-
bandsnelheden van Europa 
hebben en dat onze scholen 
over het algemeen goed zijn 
uitgerust. Hetzelfde onder-
zoek toont echter ook aan 
dat leerlingen en leerkrach-
ten in ons land zich niet echt 
thuis voelen met ICT. Ze zit-
ten daarbij consistent onder 
het Europese gemiddelde, 
en hoe jonger de leerlingen, 
hoe minder hun leerkrach-
ten vertrouwen op IT. Ook 
het gebruik van computers 
door leerlingen ligt voor de 
meeste leeftijden onder het 
Europese gemiddelde.  

Gepersonaliseerd leren
Digitale technieken in het 
onderwijs hebben noch-
tans heel wat voordelen. 
Leerkrachten kunnen  bij-
voorbeeld op een nieuwe 
manier lessen of trainingen 
geven, terwijl het gebruik 
van speltechnieken kan de 
les voor leerlingen makke-
lijker verteerbaar maken. 
Een e-learningsysteem zo-
als het Diddit-platform van 
Van In maakt bovendien ge-
personaliseerd leren moge-
lijk, zegt Vicky Adriaensen, 
Business unit manager voor 
het secundair onderwijs 
bij Van In: “Dankzij Diddit 
kunnen leerlingen online 

oefenen en, naargelang hun 
individuele mogelijkheden, 
zowel hun motivatie als hun 
schoolresultaten verbete-
ren.” 

Opleiding 
Om die technologieën naar 
de klas te brengen is er ech-
ter nog wat werk aan de 
winkel, en niet alleen op in-
frastructuurvlak. “Gewoon 
computers in de leslokalen 
binnenbrengen is niet ge-
noeg,” zegt Vincent Fosty, 
Partner en Digital Leader 
bij adviesbureau Deloitte. 
Hij pleit voor een aanpak 
die  digitale technologieën 
koppelt aan complemen-
taire maatregelen, zoals 
bijvoorbeeld opleidingen 
voor leerkrachten. “Het is 
absoluut niet de bedoeling 
om de huidige manier van 
werken helemaal te vervan-
gen. Leraren blijven nodig. 
Maar deze nieuwe systemen 
helpen wel om bijvoorbeeld 
oefeningen of groepswerk-
jes te maken en om verrijk-
te content, zoals video’s, te 
leveren. Ze kunnen een toe-
gevoegde waarde leveren 
aan het huidige onderwijs.” 
Voor Fosty is het belang-
rijk dat iedereen binnen 
het onderwijssysteem, van 
de scholen en leerkrach-
ten over studenten, ouders 
en ook de uitgevers van 
e-learningplatformen, sa-
menwerken om een goede 
leeromgeving te bouwen. 
“Geïntegreerde, moderne 
technologieën maken het 
makkelijker voor leerlin-
gen van alle leeftijden en 
achtergronden om hun hele 
leven te blijven leren, zowel 
binnen als buiten de klas,” 
besluit Fosty.
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Zijn onze 
klassen klaar 
voor digitaal?
Een kleuter kan nu vaak beter overweg met 
de digicorder dan zijn ouders. Het lijkt dan 
ook logisch dat technologieën zoals internet of 
tablets in de klas worden gebruikt. Maar dat is 
makkelijker gezegd dan gedaan.

Meer info over de 
campagne vindt u op 
www.tomorrowistoday.be
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