Nú investeren in
onderwijs van morgen
M A NIF E S T VO O R IC T IN H E T F U N D E R E N D O N D E RW I J S

1
Internet om op te
bouwen: een solide en
toekomstbestendige
basis

2
Voldoende digitale
leermiddelen

3
Leraren met academische
vaardigheden

De digitale economie is geen utopie meer maar realiteit. Nieuwe banen, nieuwe vormen van samen
werken en nieuwe technologieën bepalen hoe de arbeidsmarkt en het leven er straks uitzien voor
kinderen die nu de basisschoolleeftijd hebben of op de middelbare school zitten. Het is noodzakelijk
hen hierop voor te bereiden en leerlingen de kennis en vaardigheden te geven om optimaal te kunnen
functioneren in een digitale maatschappij. Het onderwijsveld werkt hiertoe bijvoorbeeld aan een
toekomstgericht curriculum met aandacht voor digitale geletterdheid en digitale vaardigheden.
ICT is er niet alleen voor later. Ook nu al biedt ICT het onderwijs nieuwe kansen: er kan beter
onderwijs op maat worden gegeven en leraren kunnen anticiperen op onderwijsresultaten van hun
leerlingen. Deze kansen mogen we niet onbenut laten.
Het is aan leraren, schoolleiders en schoolbesturen om elk vanuit hun eigen rol en verantwoordelijk
heden hun eigen onderwijs vorm te geven. En het is aan ons allen dit mogelijk te maken en te
stimuleren. Dat vraagt in en om het onderwijs om andere manieren van denken. En om onderwijs,
marktpartijen en overheid die samen in ICT investeren. Alleen dan realiseren we een doorbraak
en een vanzelfsprekende inzet van ICT in het funderend onderwijs.
Wij maken ons samen sterk om deze ambities te realiseren. Daarom laten we zien hoe we ons gaan
inzetten om drie belangrijke voorwaarden te realiseren. We doen een beroep op het kabinet om ook
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Het manifest ook ondersteunen? Laat uw stem horen op www.poraad.nl/ictmanifest

