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Toegekende budgetten
In mei 2021 kregen alle scholen een budget om 
de digisprong te maken. Dat betekende in het 
basisonderwijs dat elke leerling vanaf het 5de 
leerjaar een laptop kon krijgen. De klassen met 
jongere kinderen kregen deeltoestellen om klas
sikaal mee te werken. Dankzij de druk van de 
vakbonden werd in cao XII beslist om ook elke le
raar van een laptop te voorzien. Zij zijn tenslotte 
degene die de digitalisering moeten waarmaken 
en zij moeten kunnen beschikken over de mid
delen die ze nodig hebben om goed les te geven. 
Met een budget van 85 miljoen, dat wil zeggen 
ongeveer 510 euro per leraar, werd een belang
rijke impuls gegeven.

Tijdslijn
Toch werden in heel wat scholen de laptops voor 
leraren nog niet geleverd. Dit heeft een aantal 
redenen. Zo werden de werkingsbudgetten voor 
deze toestellen pas in december 2021 uitbetaald. 
Ze moesten ook niet meteen besteed worden. 
Scholen krijgen de tijd om hun keuze doordacht 
te maken en eerst een visie over digitalisering uit 
te werken. De middelen zijn trouwens voorzien in 
een ruimer kader van digitaal werken op school. 
Als een school haar team net heeft voorzien van 
nieuwe toestellen, kunnen de budgetten ook 
geïnvesteerd worden om de infrastructuur en 
ICTapparatuur op school te versterken. 
De overheid geeft een standaard levensduur van 
vier tot vijf jaar voor digitale toestellen, vooraleer 
deze afgeschreven zijn. De vakbonden gaven 
tijdens de onderhandelingen van de cao duidelijk 

aan dat er kwalitatief materiaal moet aangekocht 
worden. 

Vragen beantwoorden
Sinds de pandemie heeft de digitalisering onze 
scholen overspoeld. Let op: digitalisering is een 
middel om lessen en leerprocessen te onder
steunen maar kan nooit een doel op zich zijn. 
Daarom is het geen overbodige luxe om met je 
team na te denken over een goede en doordachte 
visie over digitaal werken. Wat is het doel? Hoe 
gaan we aan de slag? Welke tools hebben we 
nodig? En wat met de data die we verzamelen? 
Het zijn al enkele vragen die je best beantwoordt 
voor je je in het digitale avontuur stort. Uiteraard 
is het cruciaal dat heel het schoolteam betrokken 
wordt bij de uitwerking van deze visie. Duidelijke 
communicatie over de middelen en de aankoop 
van toestellen hoort daarbij. Samen maken jul
lie de juiste beslissing en slaan jullie een pad 
in waar elk lid van het schoolteam zich goed bij 
voelt.
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Een doordachte visie 
over digitaal werken  
op jouw school
In cao XII werden éénmalige budgetten voorzien om elke leraar een laptop te 
bezorgen. Vandaag zijn deze laptops helaas nog niet in elke klas aanwezig. Waar zijn 
ze dan? We gaan even terug in de tijd …

Digitalisering  
is een middel om 
lessen en 
leerprocessen te 
ondersteunen maar 
kan nooit een doel 
op zich zijn.


