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In de rubriek Op Stapel geven de collega’s van de afdeling Beleid en 
Belangenbehartiging kort toelichting bij ontwerpregelgeving die 
eerstdaags wordt behandeld in het Vlaams Parlement (decreten) of 
door de Vlaamse Regering wordt goedgekeurd (besluiten). 
 
De toelichting geeft de stand van zaken weer bij het afsluiten van 
de onderhandelingen in Sectorcomité X. Definitief uitsluitsel kan 
uiteraard alleen de tekst geven die in het Belgisch Staatsblad wordt 
gepubliceerd. 
 
Voor bijkomende inlichtingen kunt u terecht bij: 
 

GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap 
Afdeling Beleid en Belangenbehartiging 
Team Beleidsthema’s en Onderhandelingen 
Guido Liessens 
guido.liessens@g-o.be 
 
 
Had u graag zelf de tekst van het ontwerpdecreet of -besluit nagelezen? 
Laat het weten aan: 
 
Jan Brewee 
jan.brewee@g-o.be 
 
U kunt er ook terecht met uw commentaar, opmerkingen, bedenkingen en suggesties bij de 
toelichting. 
 
 

In deze aflevering: 

 Basis- en secundair onderwijs: digisprong 

https://pro.g-o.be/personeel-jobs/statutair-personeel-in-scholen%28groepen%29/regelgeving/op-stapel-staande-regelgeving
mailto:jan.brewee@g-o.be
mailto:jan.brewee@g-o.be
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Ontwerp-BVR tot vaststelling van de regels voor de toekenning van 
extra ICT-middelen 2021 in het kader van de digisprong voor het 
gewoon en buitengewoon kleuter-, lager en secundair onderwijs en 
de HBO5-opleiding Verpleegkunde 

In het kader van de digisprong (het digitaliseringsproject in het onderwijs) verdeelt de overheid 
alvast (eenmalig) 229.644.255 euro onder de schoolbesturen van het gewoon en buitengewoon 
kleuter-, lager en secundair onderwijs en de HBO5-opleiding Verpleegkunde: 

- voor ICT-infrastructuur voor het gewoon en buitengewoon kleuter- en lager onderwijs, het 
voltijds gewoon en buitengewoon secundair onderwijs OV 3 en 41 en de HBO5-opleiding 
Verpleegkunde: 42 euro per leerling (op de teldag voor de berekening van de 
werkingsmiddelen voor het schooljaar 2020-21); 

- voor gedeeld gebruik van ICT-toestellen voor leerlingen in het kleuteronderwijs en voor de 
leerlingen tot het vierde leerjaar van het gewoon en buitengewoon lager onderwijs: 25 
euro per leerling (op de teldag voor de berekening van de werkingsmiddelen voor het 
schooljaar 2020-21); 

- voor ICT-toestellen voor elke leerling in het vijfde en zesde leerjaar van het gewoon en 
buitengewoon lager onderwijs: 290 euro per leerling (op de teldag voor de berekening van 
de werkingsmiddelen voor het schooljaar 2020-21); 

- voor ICT-toestellen voor elke leerling in de HBO5-opleiding Verpleegkunde en in het voltijds 
gewoon en buitengewoon secundair onderwijs OV 3 en 4: voor het eerste leerjaar van de 
eerste graad, het eerste leerjaar van de tweede graad , het eerste leerjaar van de derde 
graad en het derde leerjaar van de derde graad: 510 euro per leerling (op de teldag voor de 
berekening van de werkingsmiddelen voor het schooljaar 2020-21). 

De toestellen kunnen worden aangekocht, geleasd of gehuurd2. Voor leerlingen uit het 
buitengewoon onderwijs kunnen de middelen voor ICT-toestellen ook aangewend worden voor 
aangepaste digitale leermiddelen. De wet van 17 juni 2016 inzake de overheidsopdrachten is 
van toepassing op de aankoop van ICT-toestellen. 

De middelen moeten uiterlijk in het schooljaar 2022-23 worden uitgegeven. Schoolbesturen die 
in 2020-21 al werken met een huurkoop of aankoopprogramma voor ICT- toestellen, kunnen ze 
aanwenden tot in 2023-24. 

De aanwending van de middelen wordt bij AgODi verantwoord (uiterlijk op 30 april 2024; 
30 april 2025 voor schoolbesturen die in 2020-21 al werken met een huurkoop of 
aankoopprogramma) aan de hand van facturen (factuurdatum vanaf 1 januari 2021). Er wordt 
een sjabloon voor de verantwoording ter beschikking gesteld. De verantwoordingsstukken 
moeten (ook) op school bewaard worden. 

                                                           
1  Voor het buitengewoon secundair onderwijs OV 1 en 2 en het DBSO is er een aparte pot van 90 mio euro: 

een besluit over de verdeling en aanwendingsmodaliteiten wordt voorbereid. 
2 De optie leerlingen gebruik te laten maken van hun éigen apparatuur, gaat ook door voor ‘huur’. Er wordt dan 

een bedrag in mindering gebracht op de schoolrekening. Het bedrag wordt afgesproken in de schoolraad. 



4 

De (eventuele) sanctie op misbruik van de middelen bestaat uit een gedeeltelijke inhouding van 
de werkingsmiddelen van de school. 

De algemene voorwaarden voor het gebruik van de toestellen moeten worden vastgelegd in 
het schoolreglement of in een andere overeenkomst (met eventueel aanvullende bepalingen 
voor het thuisgebruik: bruikleenovereenkomsten, spreiding van betaling van de gevraagde 
waarborg…). 

Het ontwerp werd toegelicht in sectorcomité X. Er werd niet over onderhandeld. 


