
Lijsttrekkers!
-
Wij vragen u de volgende zin op te nemen in het regeerakkoord:
-
“Dit kabinet gaat ervoor zorgen dat kinderen en jongeren op 
structurele wijze digitale vaardigheden (waaronder programmeren) 
aanleren en biedt leraren de kans zich hierop versneld bij te 
scholen.”
-
Want de toekomst van onze kinderen begon gisteren! 
-
Leerlingen die nu in groep 7 van de basisschool zitten, betreden 
over tien jaar de arbeidsmarkt. Nu al is er bijna geen beroep 
meer te vinden waarin geen digitale middelen worden gebruikt. 
Digitalisering op de arbeidsmarkt zet zich in een rap tempo voort. 
Over tien jaar ziet de arbeidsmarkt er volledig anders uit dan nu, 
met beroepen die nu nog niet bestaan. De grootste veranderingen 
moeten nog komen. Digitale vaardigheden zijn daarbij onmisbaar.  
Kinderen moeten veilig en flexibel leren functioneren in de digitale 
wereld en inzicht krijgen in hoe deze wereld in elkaar steekt.  
En dat begint op de basisschool. 
-
Kinderen in Nederland krijgen nu niet die vaardigheden mee die zij 
nodig hebben om zich straks als professional, als burger en als 
opvoeder te redden en zich verder te ontwikkelen. Schoolleiders  
en leraren geven aan onvoldoende vaardig te zijn om in te spelen 
op de eisen van de digitale toekomst. Er zijn goede voorbeelden 
waar kinderen wel op structurele wijze digitale vaardigheden kunnen 
ontwikkelen. Deze zijn echter versnipperd en te veel afhankelijk  
van de interesse en betrokkenheid van individuele ouders, leraren  
en schoolleiders.
-
Alle kinderen in Nederland moeten binnen en buiten school de kans 
krijgen zich goed voor te bereiden op hun persoonlijke toekomst 
en daarmee de toekomst van ons land. En we hebben geen tijd te 
verliezen. Een gezamenlijke verantwoordelijkheid van ouders, 
leerkrachten, werkgevers, non-profitorganisaties en uiteraard  
de politiek!
-
Partners en vrienden van CodePact zetten zich in om zoveel mogelijk 
kinderen en jongeren digitale vaardigheden mee te geven. Wij hebben 
hierbij ook uw hulp en commitment nodig! U kunt samen met ons het 
verschil maken als we nu in actie komen. 
-
Gaat u niet regeren, maar wordt u volksvertegenwoordiger?  
Dan vragen wij u het komende kabinet hierop kritisch te volgen  
en aan te spreken. 
-
Veel dank!
-
-
-
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