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Vraag om uitleg van mevrouw Hilde Sabbe aan de heer Sven Gatz, collegelid bevoegd 

voor Onderwijs en Scholenbouw 

 

Onderwerp: De impact van de Digisprong op de schoolfactuur 

___________________________________________________________________________ 

 

De Vlaamse Regering lanceerde de Digisprong, een inhaalbeweging op vlak van digitalisering 

in het onderwijs. De focus ligt sterk op laptops voor de leerlingen. Elke leerling in het vijfde 

leerjaar krijgt in de toekomst een eigen laptop of gelijkwaardig ICT-toestel om schoolwerk 

mee te doen. Er is ook geld voor opleiding voor leraren om digitale middelen te gebruiken in 

het onderwijs.  

 

In concreto: voor elke leerling in het vijfde en zesde leerjaar wordt 290 euro uitgetrokken. 

Secundaire scholen ontvangen per leerling 510 euro. Daarnaast is er voor alle scholen een extra 

investering gepland van 42 euro per leerling. Scholen zijn vrij om te beslissen op welke manier 

ze de budgetten investeren. Ze hebben twee jaar de tijd om de gekregen budgetten te investeren, 

zich voor te bereiden en de nodige aankopen te doen.  

 

Er zijn al signalen dat de kostprijs voor de eindgebruiker sterk kan verschillen. In de ene school 

betaalt een ouder tot 500 euro voor een laptop. In de andere school worden de toestellen 

verhuurd. In sommige scholen mag de leerling zijn laptop ook in de vakantie bijhouden. In 

andere niet. Op zich zijn die verschillen niet zo verwonderlijk. Niet elke school heeft een even 

performante ICT-afdeling. Niet alle scholen staan al even ver met hun digitalisering. Tegelijk 

moet er absoluut vermeden worden dat kosten onterecht of overdreven worden doorgerekend, 

doordat er bijvoorbeeld bijdragen voor randinfrastructuur worden gevraagd of dat er duurdere 

laptops worden gekocht. Er moet ook zeker rekening gehouden worden met gezinnen die het 

niet breed hebben, waar zo'n school-laptop net vaak het meest nodig is. 

 

Ook de VGC zorgde in samenwerking met de vzw DigitalForYouth.be voor 1.200 

gerefurbishte laptops bestemd voor leerlingen en scholieren uit het Nederlandstalig onderwijs 

in Brussel. Daarbij werd al rekening gehouden met kansarmoede. 

 

Mijn vragen: 

- Op welke manier zetten Brusselse Nederlandstalige scholen de middelen van 

Digisprong in? Zijn er al vragen gekomen vanuit de inrichtende machten of Brusselse scholen 

voor ondersteuning van de VGC?  

- Hardware (zoals een laptop) kost geld. Wat is de impact van de Digisprong op de 

individuele schoolfactuur? Wat is de kostprijs voor de ouders? Bent u van plan bij te sturen of 

richtlijnen te geven? Hoe wordt er rekening gehouden met de beperkte financiële middelen van 

veel Brusselse gezinnen? Heeft u hierover overleg met de onderwijskoepels?  

- Hoe passen de laptops die de VGC ter beschikking stelde in dit plaatje? Welke 

afspraken werden gemaakt? Hoe wordt hier gewaakt over het aanrekenen van bijvoorbeeld 

onderhoudskosten? Wat met scholen waaraan reeds gerefurbishte laptops geschonken werden, 

kunnen zij nog aanspraak maken op de budgetten van de digisprong?  

 

 

Hilde Sabbe 


