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Betreft: AO ICT in het onderwijs en leermiddelen

Geachte leden van de Vaste Kamercommissie Onderwijs,
Op 31 januari spreekt u met minister Slob over digitalisering in het onderwijs. Graag brengen wij
in aanloop daarnaartoe het volgende urgente punt onder uw aandacht.
Onderwijsraad
De Onderwijsraad heeft concrete aanbevelingen gedaan over digitalisering van het onderwijs. In
zijn rapport ‘Doordacht Digitaal’ van april 2017 stelt de Onderwijsraad dat snel, stabiel en veilig
internet een verantwoordelijkheid is van de overheid. Ook is het volgens de Onderwijsraad een
taak van de overheid om scholen te ontzorgen op het gebied van privacy en veiligheid.
SIVON
Op initiatief van de schoolbesturen in het funderend onderwijs is eind 2017 de coöperatie
SIVON opgericht. Met de coöperatie SIVON (Samen Inkopen Voor Onderwijs Nederland) zijn
scholen minder tijd kwijt aan het regelen van ICT en kunnen zij juist de kracht van ICT inzetten
om het onderwijs te verbeteren. SIVON kent een vergelijkbare opzet en ambitie als SURF in het
hoger onderwijs. Wij zijn blij met dit initiatief van schoolbesturen; ook minister Slob ziet
duidelijke toegevoegde waarde voor SIVON, zoals ook blijkt uit zijn brief van afgelopen week
(kamerstuk 32 034 nr. 23).
Berenschot
In het in de afgelopen week naar uw Kamer gestuurde rapport (‘Toets SIVON, dienst voor
externe connectiviteit voor scholen po en vo’) concludeert Berenschot dat de aanvangskosten van
de dienst externe connectiviteit hoog zijn en nu niet door het veld gedragen kunnen worden (zie
pagina 29, onder C). Een subsidie van de overheid is volgens Berenschot dan ook ‘logisch’.
Zonder een bijdrage in de aanvangskosten is de start van een inkoopcoöperatie voor het
funderend onderwijs niet haalbaar, zo concludeert Berenschot. Ter vergelijking: SURF ontvangt via een constructie met het NWO - jaarlijks vele tientallen miljoenen aan subsidie van de
overheid.

Bekostiging
Door de oprichting van SIVON laten schoolbesturen zien dat zij de verantwoordelijkheid nemen
om te investeren in ICT-diensten en leermiddelen. Dit moet wel in samenhang gezien worden
met de verantwoordelijkheid van de overheid. De kleinschaligheid en de sobere bekostiging in
het funderend onderwijs maken de extra investeringen binnen de bestaande budgetten
onmogelijk.
Wij vragen uw Kamer erop toe te zien dat ook in het funderend onderwijs een voorziening kan
komen zoals SURF in het hoger onderwijs. Zodat elk schoolbestuur in het PO en VO kan
beschikken over voldoende ICT-voorzieningen en schoolbesturen hun eigen verantwoordelijkheid gezamenlijk kunnen nemen voor betere voorwaarden voor ICT-gerelateerde diensten,
waaronder ook leermiddelen.
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