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Scholen ontvangen eerste schijf Digisprong-middelen 

 
De Vlaamse Overheid keert deze week liefst € 230 miljoen extra middelen uit aan de scholen. 

Het gaat om de eerste schijf van de Digisprong-middelen, waarmee scholen gaan investeren in 

onder meer digitale infrastructuur en ICT-toestellen voor alle leerlingen vanaf het 5de leerjaar. 

In de komende jaren wordt er meer dan ooit werk gemaakt van de digitalisering van ons 

onderwijs, met ook investeringen in ICT-vaardigheden bij leerkrachten, een Kenniscentrum rond 

digitalisering in het onderwijs, een statuut voor de ICT-coördinatoren in de scholen, … “Dit is 

een ongeziene operatie. Scholen kunnen vanaf nu hun Digisprong voorwaarts nemen”, zegt 

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts. “We grijpen de coronacrisis aan om alle scholen mee 

te trekken in het digitale bad. Dat is een stevige stimulans voor meer onderwijskwaliteit.” 

 

Onze scholen hebben een achterstand op het gebied van digitaal onderwijs. Dat werd sinds de 

uitbraak van de coronacrisis meer dan ooit duidelijk. Vlaanderen grijpt de crisis nu aan om de 

achterstand om te buigen in een voorsprong. Er wordt € 385 miljoen uitgetrokken voor een grote 

Digisprong voorwaarts: een ongeziene investering in onder meer ICT-vaardigheden, ICT-

omkadering, ICT-beleid en ICT-toestellen. Zo zullen alle leerlingen vanaf het 5de leerjaar toegang 

krijgen tot een eigen ICT-toestel. De Vlaamse Overheid zorgt voor de nodige middelen en de 

scholen bepalen welke laptop, tablet of ander toestel het meest geschikt is voor hun leerlingen. 

 

De Vlaamse Overheid keert deze week liefst € 230 miljoen extra middelen uit aan de scholen. Het 

gaat om de eerste schijf van de Digisprong-middelen. Volgend jaar volgt er dan nog een schijf van 

€ 155 miljoen. De scholen kunnen nu echt beginnen met investeringen in digitale infrastructuur 

en ICT-toestellen. Een school als het Don Bosco-instituut in Groot-Bijgaarden krijgt deze week 

bijvoorbeeld ongeveer € 300.000 Digisprong-budget op de rekening gestort. Die middelen zullen 

goed besteed worden, want Don Bosco heeft al een omvattend ICT-beleidsplan klaar om de 

komende jaren echt werk te maken van digitaal onderwijs. Vlaams minister van Onderwijs Ben 

Weyts kreeg meer uitleg over de concrete plannen tijdens een bezoek aan de school.  

 

Bert Vermaanen, directeur Don Bosco: “Wij zijn erg verheugd om deze middelen in ontvangst te 

nemen. Samen met onze partner Fourcast for Education kunnen wij dankzij dit Digisprong-budget 

ons changemanagement-traject starten. Dit meerjarig traject komt voort uit een concreet 

beleidsplan dat moet leiden tot een volledige digitalisering van onze school. Naast het voorzien 

van de nodige ICT-infrastructuur zoals Chromebooks, zetten wij namelijk vooral in op de scholing 



van de leerkrachten, zodat zij onze leerlingen optimaal kunnen ondersteunen en digitaal vaardig 

maken. Technologie kan een school helpen groeien, evolueren en verbeteren maar uiteindelijk 

gaat changemanagement over mensen. Niet de technologie zelf brengt verandering, wel de 

mensen die de technologie gaan gebruiken. Technologie is de oplossing, maar de juiste adoptie 

van die technologie leidt pas tot resultaat.” 

 

“Digitaal onderwijs gaat over veel meer dan alleen laptops of chromebooks”, zegt Weyts. “Het 

Digisprong-plan heeft oog voor álle aspecten van digitalisering, zoals bijvoorbeeld ook ICT-

opleidingen bij leerkrachten, de positie van de ICT-coördinator, de juiste leermiddelen, de nodige 

ondersteuning en de best mogelijke opleiding. Scholen zoals Don Bosco hebben dat goed 

begrepen en maken werk van een slim totaalplan. Zo kan digitaal onderwijs een geweldige 

aanvulling worden op het klassieke onderwijs. Met meer ondersteuning voor de kwetsbare 

leerlingen en meer uitdaging voor de sterke leerlingen.” 

 


