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VISIE

Met de Digisprong wil de Vlaamse overheid een inhaalbeweging maken in de digitalisering van het 

onderwijssysteem. Iedere school krijgt een budget om leerlingen te voorzien van een laptop. We halen een 

deeltje uit de nota van het kabinet van minister Weyts: 

Vlaanderen grijpt de coronacrisis aan om in het kader van het relanceplan ‘Vlaamse Veerkracht’ een historisch bedrag van 375 

miljoen euro te investeren in een grote ‘digisprong’ voor álle scholen, leerlingen en leerkrachten. 

Via deze weg ontvangen scholen een budget om voor alle leerlingen een digitaal leermiddel te voorzien op school. Met deze 

digisprong willen we dus een kwaliteitsvolle digitalisering in het onderwijs realiseren om de volwassenen van morgen voor te bereiden 

op het functioneren in een technologische maatschappij. 

We concentreren ons op vier cruciale en samenhangende speerpunten:

(1) een toekomstgerichte en veilige ICT-infrastructuur voor alle scholen van het leerplichtonderwijs, 

(2) een sterk ondersteunend en doeltreffend ICT-schoolbeleid,

(3) ICT-competente leerkrachten en lerarenopleiders en aangepaste digitale leermiddelen, 

(4) een kennis- en adviescentrum ‘Digisprong’ ten dienste van het onderwijsveld. 

Om dit te kunnen waarmaken voorziet de Vlaamse regering een eenmalige financiële injectie voor de scholen om 

elke leerling van een laptop te voorzien. 

In september 2023 zal elke leerling op SGW in de klas werken met een eigen toestel. Op 1 september 2022 

gebeurt dit voor alle oneven jaren (leerjaar 1 – 3 – 5). Op 1 september 2023 doen we dit nogmaals. In het schooljaar 

2021-2022  investeren we vooral in onze digitale infrastructuur en worden leerkrachten gesterkt in hun digitale 

vaardigheden via allerlei opleidingen.

SGW kiest ervoor om het geld van de Digisprong te laten doorstromen naar de ouders. Tevens engageren we ons 

als school om waar mogelijk andere kosten te beperken.

SGW vraagt aan elke leerling om over een laptop te beschikken die zowel thuis als op school kan worden 

gebruikt. De aankoop van dit toestel blijft de keuze van de leerling en de ouders. We vinden het wel belangrijk 

om even te verduidelijken waarom we toch een toestel via de school aanraden: 

• het aankopen/huren van een toestel via onze geprefereerde partner biedt een aantal voordelen: een 

directe ondersteuning, een mooie service, de zekerheid van een onmiddellijk vervangtoestel - ook in de 

vakantie -, een degelijke verzekering, de nodige software, dekking bij schade en diefstal (mits sporen van 

braak; beperkt eigen risico) …  Deze service is een grote win en krijg je niet wanneer je bijvoorbeeld je laptop 

in een winkel koopt. Dan kan je niet altijd direct beschikken over een vervangtoestel of krijg je bijvoorbeeld 

geen vervanging wanneer de batterij niet meer dan 70% capaciteit heeft.

• de specificaties van het toestel zijn gekozen in functie van de lessen. Samen met de vakgroepen                        

hebben we gekozen voor een specifiek model omdat het een aantal vereisten heeft:
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> het toestel moet kunnen flippen om te kunnen schrijven/tekenen via de laptop en om bepaalde 

verleidingen tegen te gaan (denk hierbij aan spieken of rondsurfen op het internet)

> de functies van de grafisch rekenmachine moet beschikbaar zijn via de laptop

> de batterij van de laptop moet een schooldag operationeel zijn

Wij vragen dus dat een eigen toestel aan bepaalde minimumeisen voldoet om vlot ingezet te kunnen worden in 

de klas. Hiervoor geven wij volgende richtlijnen:

•  Een schermgrootte van minimum 11 inch

Maximum 13 inch, omwille van transport, het passen in de lockers en het gewicht in de boekentas.

• Geen Chromebooks, Linux- of Mac-toestellen, wel een volwaardig Windows-toestel. Besturingssysteem: 

Windows 11 Nederlandstalige versie  

Zo werkt iedereen uniform en hindert dit het lesverloop niet. Indien je nog Windows 10 hebt en je toestel is  

           compatibel, dan is het upgraden naar Windows meestal 11 gratis. 

• We werken met een 360° flip + actieve pen + touch-functie

Het toestel moet kunnen plat liggen en de leerling moet erop kunnen schrijven (met een actieve pen). Dit  

           zal gebruikt worden tijdens verschillende lessen, bij verschillende vakken en tijdens evaluatiemomenten. 

• Minimum 8GB RAM werkgeheugen  

• Minimum 128 GB SSD-schijf (geen HDD als primaire schijf)

• Minstens 1 USB- en 1 USB-C-aansluiting (met PD = Power Delivery = mogelijkheid tot opladen laptop via USB-C)

• Een batterijduur van minstens 7 uren (= 4-cel-batterij of meer)

Dit is de gemiddelde duur wanneer een toestel thuis correct werd opgeladen en zonder een tussentijds  

           oplaadmoment gebruikt wordt. 

• Een werkende en stabiele wifiverbinding (zowel 2,4 GHz/5,0 GHz), camera en geluid

Het toestel kan oortjes aansluiten via een jack-aansluiting.

• Toelaten om voorgestelde en nodige software te installeren

Wie een eigen toestel meebrengt naar school, kan niet genieten van volgende voordelen:

> Omwille van verzekeringstechnische en logistieke redenen en het feit dat het om een persoonlijk 

toestel gaat, kan onze ICT-dienst niet helpen bij software- en hardware-problemen. De leerling is ook 

zelf verantwoordelijk voor het verkrijgen en installeren van de juiste programma’s en de installatie van 

het juiste besturingssysteem

> ook de leerkrachten zijn niet vertrouwd met dit toestel

> er is geen vervangtoestel op school beschikbaar

> bij verlies of schade is er geen verzekering en valt dit onder de eigen verantwoordelijkheid
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PEDAGOGISCH

Vanuit pedagogisch, didactisch en sociaal oogpunt is het belangrijk dat de leerlingen kunnen groeien en 

competent worden in de 21e-eeuwse vaardigheden. Een computer/laptop in het leerproces inzetten wordt in 

deze tijd (en in de toekomst) steeds meer een must. Mediawijsheid en digitale geletterdheid zitten vervat in 

eindtermen en leerplandoelen. Het zijn meer dan ooit belangrijke leercompetenties geworden die elke leerling 

moet bereiken. Leerlingen die bovendien kiezen voor een doorstroomschool, kiezen meteen ook om voort te 

studeren. De laptop is dan een belangrijk aspect van de voorbereiding op het hoger onderwijs.

Het leerproces blijft centraal staan en een toestel voor elke leerling en leerkracht vormt hierbij een efficiënt 

middel om het leerproces, de leerling en/of de leerkracht te ondersteunen. 

Sociale media, internetshoppen, games … Ze kunnen soms een verleiding zijn. We moeten ook aanvaarden dat 

ze een vast gegeven zijn geworden in onze samenleving. Het is belangrijk dat we onze leerlingen hiermee leren 

omgaan. In het schoolreglement zullen er afspraken opgenomen worden over wat kan en mag tijdens een les. 

Daarnaast kiezen we ook voor een flip device (2-in-1-device). Op die manier kan de laptop plat liggen op de bank 

en is de verleiding om rond te surfen minder groot. Zo kan de leerkracht ook beter een oogje in het zeil houden. 

Ook vragen we aan de ouders om hierin samen te werken met ons. We willen streven naar een goed en gezond 

evenwicht, maar zonder de hulp van de ouders is het moeilijk. We delen de verantwoordelijkheid en vormen een 

team. 

Tijdens de eerste lessen (en doorheen het schooljaar indien nodig) worden de leerlingen begeleid door de 

leerkrachten Media & Wijs, informatica en door de ICT-medewerkers. Daarnaast krijgen ze bij ontvangst van de 

laptop een document met richtlijnen en tips rond het gebruik van de laptop. 

Het toestel en de service

We hebben grondig nagedacht over de keuze van het toestel. We hielden rekening met de noden in het 

lesgebeuren en de duurzaamheid. Het moet een krachtig toestel zijn mét een lange levensduur. Zo hopen we te 

vermijden dat ...

• ... leerlingen/ouders gedurende de schoolloopbaan meerdere toestellen moeten kopen

• ... leerlingen gefrustreerd geraken over de werking van het toestel (denk aan de snelheid of het verbruik van   

          de batterij)

De keuze van het toestel:

Dell 11,6-inch Latitude Pentium 

3120 2-in-1 convertible 

touch + Active Pen
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11,6 inch HD 1366x 768 Touch Dragontrail Pro

Intel Pentium N6000 Quad Core

Intel AX201 WLAN-Pentium (2,4 GHz/5,0 GHz)

8Gb DDR4 RAM

128GB M2 PCIe NVMe SSD

Intel Pentium N6000 QC CPU

HD webcam en WFC (World Facing Cam)

Bluetooth 4.2 + USD card reader

2x USB 3.0, 1x USB-C, 1x HDMI

4-cel batterij ExpressCharge (actieve gebruiksduur van circa 7uur)

The Rent Company, onze geprefereerde partner, zorgt voor het toestel, inclusief actieve pen en beschermhoes. 

We voorzien een dynamisch softwarepakket dat we aanpassen aan het leertraject van de leerling. Deze software 

wordt voorbereid door de ICT-dienst. 

• Besturingssysteem Windows 11 OEM licentie 

• Laatste Windows updates

• Microsoft Office 365 ProPlus 64 bits

• 7-zip 64x

• Adobe reader

• Audacity

• Chrome browser

• Firefox

• Gimp

• Google earth Pro

• MuseScore

• Notepad++

• Openshot Video Editor

• Paint.net

• Safe Exam Browser

• VLC media player Media playersoftware

Daarnaast beschikt elke leerling ook over een actieve Office 365 A3-licentie. Dit wordt gratis aangeboden door 

SGW en niet door de externe partner. Deze licentie stelt de leerling in staat Office 365 ProPlus te installeren 

op maximaal 5 verschillende toestellen (pc, mac, mobiele toestellen). Met een @sgw.be-licentie kan de leerling 

programma’s zoals Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Access OneDrive … installeren en gebruiken voor educatieve 

doeleinden (zolang de leerling verbonden is aan de school).

 

We maken gebruik van de ingebouwde Windows-beveiliging. Naast Microsoft Defender als virus-en 

bedreigingsbeveiliging gebruiken we eveneens Accountbeveiliging, Firewall- en netwerkbeveiliging, app- en 

browserbeheer en apparaatbeveiliging. Bepaalde toepassingen worden opgevolgd en beheerd door de school, 

leerlingen hoeven hier geen extra aandacht aan te besteden.
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Om extra bescherming aan de laptop te geven, biedt The Rent Company optioneel het G-Data Internet Security 

pakket aan voor € 1,00 extra per maand gedurende de looptijd van het abonnement. Welke extra bescherming 

biedt het G-Data Internet Security Pakket? 

• Bescherming tegen online afpersers en andere internetcriminelen 

• Volledige pc-prestaties met maximale beveiliging

• Updates elk uur voor maximale bescherming

• Uitstekende bescherming tegen virussen en andere malware 

• Bescherming bij het online bankieren en winkelen 

• Geen reclame-e-mails en schadelijke links en bijlagen meer 

• Bescherming tegen beveiligingsproblemen in programma’s 

• Automatische controle van USB-sticks 

• Eigen support tegen lokaal tarief 24 uur per dag en 365 dagen per jaar 

• Sterke firewall tegen aanvallen van hackers

• Houdt het pc-gebruik van uw kinderen in de gaten 

• Automatische back-up van gegevens

Alles wordt bewaard in OneDrive. Stel dat er iets misloopt met het toestel en we moeten die bijvoorbeeld resetten, 

dan verdwijnt alles van de computer. Via een opslag in OneDrive is de leerling geen documenten kwijt. Deze 

werkwijze zal aangeleerd en herhaald/geoefend worden in verschillende lessen. 

OneDrive biedt diverse voordelen voor de leerlingen: 

• 1 TB opslagruimte

• altijd en overal toegang (offline én online) 

• ook op een smartphone (mits een werkende internetverbinding)

• te raadplegen via meerdere toestellen (smartphone, tablet, een andere pc …) 

• versiebeheer en online prullenmand waardoor je nooit bestanden kan verliezen (mits een juiste werkwijze)

In de Schoolgids en in de gebruikersovereenkomst staan de afspraken rond een correct beheer.

SGW werkt samen met The Rent Company (TRC), een gevestigde waarde in de ondersteuning van BYOD (Bring 

Your Own Device) voor scholen. Er is de mogelijkheid tot aankoop (= het volledig bedrag wordt betaald bij aankoop) 

of huurkoop (= een vast maandelijks bedrag gedurende een gekozen looptijd). De looptijd bij huurkoop is 2, 3, 4, 

5 of 5 + 1 jaar. De koop- of de huurovereenkomst is dus een overeenkomst tussen de leerling/ouder en The Rent 

Company. Een Easy4U-abonnement is inbegrepen. Dit bevat:

• de laptops zijn extra stevig en speciaal ontwikkeld voor het onderwijs. Ze hebben een solide behuizing, een  

          rubberen stootrand, maar zijn toch elegant. Ze worden geleverd in een speciale beschermhoes

• de laptop is uitgerust met een basisinstallatie 

•  er is een serviceportal voor ouder(s)/opvoeder(s), inzicht in abonnementsgegevens, facturatie en  

          herstellingen

• de contract-, administratie- en afhandeling domiciliëring gebeurt rechtstreeks met de ouder(s)/opvoeder(s)  

           van de leerlingen

• de aflevering op de onderwijsinstelling gebeurt op naam van de leerlingen
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• er is een uitbreiding van de standaardgarantie van 12 maanden naar 46, 58 of 70 maanden op onderdelen  

          (inclusief accu)

• 46, 58 of 70 maanden service en onderhoud op school en gedurende vakanties via de thuislocatie

• op school is bij reparatie een leenlaptop beschikbaar

• schade en diefstal*, dekking tegen externe onheilen; doorlopende transport- en verblijfsdekking binnen  

        Europa. Beperkt eigen risico per schade gebeurtenis of bij diefstal van maximaal € 50,00 voor een device  

          (*mits sporen van braak)

• er is telefonische ondersteuning door TRC op werkdagen van 09.00 uur tot 17.00 uur en e-mailondersteuning  

          (ook tijdens de schoolvakanties) en gratis verzending bij een eventuele reparatie. Tijdens deze reparatie (of  

          bij diefstal) krijgt de leerling een vervangtoestel

Het toestel en de service

We voorzien 2 mogelijkheden:

• Je kan een toestel aankopen. Het volledige bedrag wordt in één keer betaald. De leerling (of ouders) is 

direct eigenaar van het toestel.

Je kan kiezen om gedurende 2,3,4,5 of 5+1 jaar in te tekenen op het Easy4U-zekerheidspakket.

• Indien je de laptop huurt, blijft onze partner The Rent Company, eigenaar tijdens de duur van het contract. 

Op het einde van de looptijd heb je de keuze om het toestel te houden of terug te geven (dan krijg je de 

waarborg van 4 maandtermijnen terug). Beslis je om het toestel te houden dan word je automatisch ook 

eigenaar

In beide gevallen word je wel administrator (= beheerder) van het toestel. Je mag dus ook eigen software 

installeren en bepaalde instellingen wijzigen. Een aantal licenties en instellingen van de nodige programma’s 

worden beheerd door de school om te voorkomen dat bijvoorbeeld updates tijdens schooluren vallen.

De richtprijzen – die eerder terug te vinden waren via onze website – zijn ondertussen aangepast en vastgezet 

door The Rent Company. Jullie zullen merken dat er een prijsverhoging is. Dit is o.a. te wijten aan de coronacrisis, 

het leveren van bepaalde onderdelen (bv. microchips) en de huidige trend in de duurder wordende maatschappij. 

Hieronder vind je de aangepaste prijzen bij de verschillende mogelijkheden:

22 maanden (2 schooljaren) Easy4u*  Koop: € 628,00 incl. BTW Huur: € 28,55 incl. BTW

34 maanden (3 schooljaren) Easy4u*  Koop: € 674,50 incl. BTW Huur: € 19,85 incl. BTW

46 maanden (4 schooljaren) Easy4u*  Koop: € 723,50 incl. BTW Huur: € 15,70 incl. BTW

58 maanden (5 schooljaren) Easy4u*  Koop: € 771,00 incl. BTW Huur: € 13,30 incl. BTW

70 maanden (6 schooljaren) Easy4u*  Koop: € 820,00 incl. BTW Huur: € 11,70 incl. BTW

* De voorwaarden van het Easy4u-abonnement kan je terugvinden op de website van The Rent Company. 

•  Huurovereenkomst rechtstreeks tussen The Rent Company en de ouder(s) of opvoeder(s) van de leerling
• De waarborg bij huur bedraagt 4 maandtermijnen per notebook
• Het Easy4u abonnement is inclusief zekerheidspakket en bevat altijd een schade- en diefstalregeling
• Betaling vindt plaats per maand/per jaar vooruit middels domiciliëring
• Garantiestelling op naam van de onderwijsinstelling voor wanbetaling
• Mogelijkheid tot overname goederen aan het einde van de looptijd tegen het bedrag van de waarborg
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Op het eerste zicht lijkt dit een duur toestel. Dat beseffen we. Vergeet wel niet dat de aangeboden service en 

ondersteuning ook in de prijs vervat zit.

De Digisprong voorziet 510 euro per leerling voor een BYOD. Het exacte bedrag dat de Vlaamse overheid vrijmaakt,

wordt gebaseerd op een kleiner aantal leerlingen dan onze huidige situatie. We willen echter alle leerlingen en

ouders een even grote compensatie geven en werkten daarom volgende regeling uit. In het schooljaar waarin je

de laptop aankoopt/huurt krijg je in de maand september 250 euro en in de maand april 200 euro. Als er in april

2024 een restbedrag overschiet, wordt dit billijk verdeeld tussen alle leerlingen op dat moment

Het bestellen van de laptop

Een laptop bestellen doe je via een beveiligde webshop rechtstreeks bij onze partner The Rent Company. 

Aankopen van het toestel

Na de bestelling via de webshop ontvangen jullie een bevestigingsmail met daarin de aankoopfactuur als pdf-

bestand. De factuur kunnen jullie in de webshop direct via de betalingsmodule voldoen of op factuur binnen 30 

dagen na factuurdatum, doch uiterlijk 14 dagen voor de start van het nieuwe schooljaar.

Huren van het toestel

Na de bestelling via de webshop ontvangen jullie een bevestigingsmail met daarin de huurovereenkomst en de 

door jullie afgegeven SEPA-machtiging voor automatische domiciliëring als pdf-bestand. Deze is voor de eigen 

administratie bestemd. The Rent Company zal het borgbedrag van 4 maandhuren circa 14 dagen voor levering van 

het door het opgegeven bankrekeningnummer afhouden en de huurbedragen vanaf het moment van levering.

De link voor de webshop - met een bijhorende code - wordt je doorgestuurd zodra die actief is. De webshop blijft 

de hele zomervakantie en zelfs nadien bereikbaar (voor late inschrijvingen).

Alle laptops die de komende maanden besteld worden, zullen bij de start van het schooljaar op school rechtstreeks 

bezorgd worden aan de leerling. De school biedt dan ook ondersteuning voor de eerste installatie en het instellen 

van de juiste accounts.

                       Nog vragen? 

Op onze website www.sgw.be kan je een lijstje vinden met FAQ. 

Heb je nog andere vragen, aarzel dan niet om ons te contacteren. 

Stuur dan een berichtje naar laptop@sgw.be.


