
radicaal
digitaal
Aan de slag met de iPad in de klas!
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Stap mee op 
de digitale trein

Het digitale tijdperk zit in een nooit geziene stroomversnelling. Kinderen 
worden geboren als ‘digital natives’, en leren vrijwel natuurlijk omgaan met 
tablets, smartphones en apps. Als gevolg daarvan ontstaat ook de behoefte 
aan een onderwijs waarin digitale leermiddelen en content een belangrijke 
plaats innemen.

‘De digitale omwenteling 
in het onderwijs is niet 
meer te stoppen.’
Carine Jacxsens

Vele scholen hebben de digitale handschoen al 

opgenomen. Sommige doen dit nog schuchter 

en combineren digitaal en traditioneel 

lesgeven, andere gaan radicaal digitaal. Sint-

Jozef Sint-Pieter in Blankenberge bijvoorbeeld. 

Na rijp beraad begon deze school met een  

one-to-oneproject. Een beperkt aantal 

leerlingen ging een jaar lang aan de slag 

met iPads. Het experiment bleek een zodanig 

succes dat iederéén, zowel leerlingen als 

leerkrachten, op de digitale trein wilde 

springen. Sinds het schooljaar 2012-2013 

wordt er in Sint-Jozef Sint-Pieter zo veel 

mogelijk met behulp van iPads onderwezen. 

Het digitaliseren van een school gebeurt 

niet in één dag. Een duidelijke visie, een 

uitgekiende strategie en een geschikte IT-

infrastructuur zijn onontbeerlijk, en alle 

betrokkenen – leerlingen, leerkrachten en 

ouders, maar ook uitgeverijen en externe 

partners – moeten efficiënt geïnformeerd en 

opgeleid worden. 

Deze uitgave toont u hoe Sint-Jozef Sint-

Pieter deze digitale uitdaging aanpakte. 

Stap voor stap nemen de ‘trekkers’ en de 

‘duwers’ van het iPad-project u mee. Met deze 

uitgebreide case study, opgebouwd volgens 

een 9-stappenplan, hopen we u te inspireren 

en op de goede weg te zetten richting 

gedigitaliseerd onderwijs. Want radicaal of 

niet, de digitale omwenteling in het onderwijs 

is niet meer te stoppen.

5
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Een 
heldere 
visie

#1

Sint-Jozef Sint-Pieter in Blankenberge werkt reeds jaren aan digitalisering 
op school. Het is dan ook niet verwonderlijk dat zij als eerste in België 
hebben gekozen voor radicaal digitaal: voor elke leerling een iPad. Hun 
visie straalt deze digitalisering ook uit.

De digitale revolutie is een feit en informatie explodeert. De nieuwe generatie groeit op in een andere 

wereld dan de vorige generaties. Een nieuw tijdperk is ingeluid: digitaal is het nieuwe normaal, en 

het is aan het onderwijs om deze verandering te omarmen. Sint-Jozef Sint-Pieter in Blankenberge 

verwelkomt nieuwe technologieën die een meerwaarde voor het onderwijs zijn. 

‘Elk kind is uniek, en daarom is ons onderwijs persoonsgericht’, zegt Rudi Boydens. ‘Via een 

sterke, moderne didactiek willen we elke leerling op zijn niveau en tempo uitdagen en op een 

laagdrempelige manier toegang verlenen tot de digitale wereld. Daarom maakt elke leerling gebruik 

van een persoonlijk toestel.’Rudi Boydens

‘We willen elk 
kind op een 
laagdrempelige 
manier toegang 
verlenen tot de 
digitale wereld.’

Invoering iPad +30%

‘10 ‘11 ‘12 ‘13 ‘14

Invoering iPad

-25%

‘10 ‘11 ‘12 ‘13 ‘14

54% 42% 34%

‘12 ‘13 ‘14 ‘15

Voor wie de stap naar digitaal wil zetten, begint alles met een duidelijke visie. Deze visie hoeft niet nieuw te zijn. Aangezien u er reeds aan denkt met 

iPads te starten, zult u ongetwijfeld al volgens een visie werken waarin ICT en digitalisering centraal staan. Voor u die verder aanvult in het kader van 

een iPad-project, stelt u zichzelf beter enkele vragen. Hoe sterk is uw school momenteel in ICT? Hoe ver wilt u gaan in de digitalisering? Kiest u voor een 

radicaal digitale school en voorziet u voor elke leerling een iPad? Of gaat u eerder voor een semi-radicale aanpak, waarin u bijvoorbeeld start met alleen 

de leerkrachten en een aantal iPad-koffers?

8
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Een 
efficiënte 
strategie

#2

Vanuit een duidelijke visie is het makkelijker om 
een goede strategie te ontwikkelen en van het 
project een succes te maken. Dat merkte ook 
Sint-Jozef Sint-Pieter toen ze een jaar lang iPads 
testten bij een beperkte doelgroep. 

‘Na het testproject wilden de doelgroepleerlingen méér en ook andere leerlingen wilden aansluiten’, 

zegt Fransien Vandermeersch. ‘Een bezoek aan het Hondsrugcollege in het Nederlandse Emmen 

inspireerde ons kernteam tot het uitschrijven van een strategie. Na een onderzoek van de 

technische en financiële implicaties stelden zij het project voor aan het voltallige lerarenkorps.’ 

Het is belangrijk dat de visie en de missie van uw school door iedereen worden gedragen en dat zij 

alle aspecten van het project behandelen. Hou daarom rekening met de volgende stappen bij het 

uitschrijven van uw eigen strategie.Fransien Vandermeersch

‘Het voltallige 
lerarenkorps 
kon zich vinden 
in de visie en de 
strategie.’

Invoering iPad +30%

‘10 ‘11 ‘12 ‘13 ‘14

Invoering iPad

-25%

‘10 ‘11 ‘12 ‘13 ‘14

54% 42% 34%

‘12 ‘13 ‘14 ‘15
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IT-
infrastructuur

#3

Het aankopen van iPads is één ding, een 
succesvolle en goede implementatie is nog 
een ander aspect. De analyse en actualisering 
van uw IT-infrastructuur is een noodzaak, net 
zoals de juiste ondersteuning tijdens en na de 
implementatie.

In 2010 legde Sint-Jozef Sint-Pieter de basis voor wat vandaag een sterk draadloos netwerk is dat 

over de hele school een goed bereik heeft. Toen waren er uiteraard nog geen draadloze toestellen en 

bestond enkel de nood om elke klas van een rechtstreekse internetverbinding te voorzien. Hiermee 

konden ze de piekmomenten die eigen zijn aan een school opvangen. De nieuwe netwerkstructuur 

werd uitgewerkt in samenspraak met hun IT-partner, die hen bij elke stap heeft begeleid. 

‘Gebruikers 
zelfredzaam 
maken met 
instructiefilmpjes 
helpt, maar 
persoonlijke 
ondersteuning 
blijft belangrijk.’

Invoering iPad +30%

‘10 ‘11 ‘12 ‘13 ‘14

Invoering iPad

-25%

‘10 ‘11 ‘12 ‘13 ‘14

54% 42% 34%

‘12 ‘13 ‘14 ‘15

Jurgen Bert
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STAP 1: 
Wat is uw huidige IT-infrastructuur?

In een eerste stap bekijkt u hoe uw huidige IT-infrastructuur in elkaar 

zit en hoe sterk het is uitgebouwd. Is er bijvoorbeeld al Wi-Fi aanwezig? 

STAP 2: 
Welke IT-infrastructuur hebt u nodig om uw 
project te doen slagen?

In uw visie hebt u duidelijk omschreven waar u naartoe wilt. Vraag 

aan externe partners welke IT-infrastructuur u nodig hebt om dat te 

realiseren. 

STAP 3: 
Welke (IT-)ondersteuning is nodig voor de 
implementatie?

Hebt u een sterk ICT-team in huis? Op welke gebieden hebben zij nog 

extra ondersteuning nodig om de implementatie in goede banen te 

leiden? Spreek hierover met externe partners.

STAP 4:  
Welke (IT-)ondersteuning na de opstart?

Een interne helpdesk voor zowel leerkrachten als studenten is 

noodzakelijk. Onderschat de hoeveelheid tijd niet die uw ICT-team zal 

besteden aan het begeleiden van studenten en leerkrachten wanneer de 

iPads uiteindelijk in gebruik zijn. Voorzie hiervoor voldoende tijd voor de 

nodige mensen.

Door de voortdurende systeem- en software-updates is technische 

ondersteuning op elk moment noodzakelijk. Updates van het iOS worden 

door leerlingen vaak meteen geïnstalleerd. Bovendien zijn er regelmatig 

updates beschikbaar op de meest cruciale momenten van het jaar, 

bijvoorbeeld voor of tijdens de examens.

Ga op zoek naar een geschikte externe partner 
om dit te realiseren en bespreek de volgende stappen:

Worden de iPads van leerkrachten ingeschreven
in een MDM-server om apps te pushen?

Sint-Jozef Sint-Pieter maakt op school geen gebruik van een 

MDM-server,* noch voor de leerkrachten, noch voor de leerlingen. 

Voor sommige apps maakt de school wel gebruik van VPP 

(volume purchase program).*

15* zie lexicon P 48-49
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Het financiële 
plaatje

#4

Gaat u digitaal met uw school? Daar hangt natuurlijk een prijskaartje aan vast. 
Maar er vallen ook heel wat kosten weg.

Kosten gemaakt door de school 

∙ draadloos netwerk

∙ internetabonnement

∙ aankoop iPads leerkrachten (zie hieronder)

∙ aankoop iPads om te verhuren (terugbetaald na 3 jaar)

∙ aankoop vervangtoestellen (indien toestel leerling in herstelling is)

∙ verzekeringspremie (terugbetaald door de leerlingen, de premies van 

de toestellen voor leerkrachten worden door de school betaald)

∙ kastjes ter beveiliging

∙ extra licenties: Showbie, bepaalde betalende apps leerkrachten 
(zie verder)

∙ in elke klas een beamer 

Kosten die wegvallen 

∙ aantal computers neemt af – oudere toestellen 
moeten niet meer vervangen worden 

∙ aantal licenties op bepaalde softwarepakketten neemt af 

∙ geen digiborden nodig

∙ leerkrachten en administratie kopiëren en printen veel minder:  
minder papier, minder apparaten, minder printers

∙ geen aankoop meer van cd-spelers, fototoestellen, camera’s

∙ lagere kost voor didactisch materiaal 
(kan nu soms via internet opgehaald worden)

∙ kleiner aantal abonnementen op tijdschriften

∙ algemene kantoorkost vermindert: minder krijt, minder postzegels

Invoering iPad +30%

‘10 ‘11 ‘12 ‘13 ‘14

Invoering iPad

-25%

‘10 ‘11 ‘12 ‘13 ‘14

54% 42% 34%

‘12 ‘13 ‘14 ‘15
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Kosten voor de leerlingen 

Welke kosten komen erbij?

De papieren boeken worden deels vervangen door digitale boeken, apps 

en eigen cursussen van de leerkrachten. Er wordt voor gezorgd dat de 

schoolrekening (excl. aanschaf iPad en verzekering) niet hoger ligt dan 

vóór de implementatie van de iPad. Beschikt de leerling over een eigen 

iPad, dan zijn apps en digitale boeken de enige bijkomende kosten. Heeft 

men geen iPad ter beschikking, dan rekent men de huur/aankoop van 

een iPad, de eventuele verzekeringspremie en de hoes aan. 

Worden de apps verrekend op de schoolrekening?

In de aanloop naar een nieuw schooljaar vraagt Sint-Jozef Sint-Pieter 

aan de leerkrachten welke betalende apps leerlingen, naast de basis-

apps, nodig hebben. Men geeft de lijst van die apps door aan de 

leerlingen wanneer zij hun boekenpakket afhalen. Elke nieuwe leerling 

moet de basisapps aankopen (+/- 40 euro). Het tweede jaar dat een 

leerling de iPad gebruikt kunnen er nog nieuwe apps nodig zijn, maar de 

kost daarvan is miniem.

Welke kosten vallen weg?

Sowieso zijn er minder kopieerkosten. Hier is een daling van gemiddeld 

2/3 merkbaar. Daarnaast is er ook een daling in boeken en werkboeken 

(papier en digitaal) die gehuurd/aangekocht moeten worden, dit omdat 

o.a. meer leerkrachten eigen digitaal materiaal creëren.

 
 
 
 
 

Kosten voor de leerkrachten

Zoals voorzien in de strategie van Sint-Jozef Sint-Pieter kregen de leerkrachten ruim voor de start van het schooljaar een iPad. Zo kon iedereen goed 

voorbereid aan het project beginnen. Zolang de toestellen voldoen aan de noden, zullen die niet worden vervangen. Leerkrachten betaalden in het 

verleden al zelf een aantal apps. PDF Expert 5 en Showbie werden dan weer door de school betaald.

‘Voor leerlingen met 
een eigen iPad daalt
de schoolrekening ten 
opzichte van de situatie 
vóór het one-to-oneproject.’
Assia Tribak

Wat is het verschil op de schoolrekening?

De eventuele huur en verzekering van de iPad is een 

extra kost, maar voor leerlingen met een eigen iPad 

daalt de schoolrekening ten opzichte van de situatie 

vóór het one-to-oneproject.

Vergelijking voor de invoering van de iPad (schooljaar 
2010-2011) t.o.v. 2013-2014 (2e jaar 1-op-1 iPad) 
inclusief huur iPad en verzekering. Gemiddeld 129,16% 
t.o.v. de kost in 2010-2011: een gemiddelde stijging van 
29%. In deze kostprijs is de huur van de iPad (1/3 van 
aankoopprijs) en de verzekeringspremie inbegrepen.

Invoering iPad +30%

‘10 ‘11 ‘12 ‘13 ‘14

Invoering iPad

-25%

‘10 ‘11 ‘12 ‘13 ‘14

54% 42% 34%

‘12 ‘13 ‘14 ‘15

Invoering iPad +30%

‘10 ‘11 ‘12 ‘13 ‘14

Invoering iPad

-25%

‘10 ‘11 ‘12 ‘13 ‘14

54% 42% 34%

‘12 ‘13 ‘14 ‘15

Vergelijking voor de invoering van de iPad (schooljaar 
2010-2011) t.o.v. 2013-2014 (2e jaar 1-op-1 iPad) 
exclusief huur iPad en verzekering: gemiddeld 76,49% 
van de schoolrekening van 2010-2011. Bij deze 
vergelijking werd geen rekening gehouden met de 
aankoop van een hoes.
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IPAD VAN DE SCHOOL: vergelijking 
schoolrekening ‘10-’11 t.o.v. ‘13-’14

EIGEN IPAD: vergelijking
schoolrekening ‘10-’11 t.o.v. ‘13-’14
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Aandacht! 

Bij de aankoop van iPads

Informeer bij uw Apple Solution Expert* naar de 

prijzen van de verschillende iPad-modellen. Vraag 

naar de korting waarop u als school recht hebt.

Is er een garantie voorzien? 

Informeer u over de wettelijke garantievoorzieningen 

en de mogelijkheden om die uit te breiden met 

AppleCare. Zorg van bij de start voor een goede 

verzekering voor elke iPad. 

Worden de iPads aangekocht of 
geleast door de leerlingen?

Leerlingen kunnen hun iPad jaarlijks huren en 

het toestel na een of twee jaar overkopen tegen 

de restwaarde. Door de vele schadegevallen 

(vaak glasbreuk) in de voorbije drie jaar, is een 

beschermende hoes voor elke iPad verplicht. De 

huurprijs, op dit moment 1/3 van de aankoopprijs 

van het toestel, stijgt dus met 1/3 van de 

aankoopprijs van de hoes. Zo vermindert het aantal 

schadegevallen en vermijden de ouders de franchise 

die aan een schadegeval vasthangt. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Het procentuele aantal huurders van een iPad 
neemt gestaag af omdat de iPad meer en meer deel 
uitmaakt van elk gezin.

Invoering iPad +30%

‘10 ‘11 ‘12 ‘13 ‘14

Invoering iPad

-25%

‘10 ‘11 ‘12 ‘13 ‘14

54% 42% 34%

‘12 ‘13 ‘14 ‘15
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De iPad-
community

Velen zijn betrokken bij de implementatie van 
het iPad-project. Enerzijds zijn er de traditionele 
interne en externe partners (leerlingen, 
ouders en personeel), anderzijds specifieke 
belanghebbenden als Apple Solution Experts, 
educatieve uitgeverijen, lerarenopleidingen, 
universiteiten, providers, lokale en regionale 
beleidsmakers en partnerscholen. Zij kunnen 
allen bijdragen tot het succes van het project.

Invoering iPad +30%

‘10 ‘11 ‘12 ‘13 ‘14

Invoering iPad

-25%

‘10 ‘11 ‘12 ‘13 ‘14

54% 42% 34%

‘12 ‘13 ‘14 ‘15

#5
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De ouders

Elke ouder heeft zelf onderwijs gevolgd, maar op technologisch vlak 

zijn de verschillen met vandaag heel groot. Voor een ‘oudere’ generatie 

mag de diskette als symbool voor het bewaren van bestanden dan wel 

evident zijn, de jongste generaties hebben het diskettetijdperk nooit 

meegemaakt. Ouders en leerlingen kijken naar technologie – en naar 

onderwijs – vanuit een verschillend referentiekader. Die verschillen 

roepen vragen en soms bezorgdheden op. 

Door snel en correct te informeren en te communiceren krijgt Sint-Jozef 

Sint-Pieter de ouders mee in het verhaal. Ouders bestoken hen met 

vragen. Hun betrokkenheid stimuleert de school om alles goed voor te 

bereiden. De school organiseert informatie- en leermomenten waarbij de 

opkomst telkens hoog is. Ze bezorgt ouders een lijst met meest gestelde 

vragen waarin ze geen vraag over het iPad-leren en de technische 

kenmerken van de iPad onbeantwoord laat. Tijdens het iPadcafé gaat 

ze dieper in op vragen die de ouders achterlaten bij oudercontacten. De 

school bevraagt en informeert ouders regelmatig. Hun antwoorden en 

suggesties inspireren het schoolteam tot voortdurend vernieuwen en 

bijsturen. 

Voor leerlingen die thuis geen internet hebben, stelt de school haar 

infrastructuur ter beschikking na schooltijd. Op andere momenten 

voorziet de plaatselijke overheid – de bibliotheek – gratis toegang tot 

draadloos internet.

Het personeel

Er wordt wel eens gezegd dat de leraar de beste app is. Het succes van het iPad-project in Sint-Jozef Sint-Pieter is dan ook voor 
een groot deel te danken aan het gevoel voor organisatie, de bereidheid tot leren en het engagement van de leerkrachten.

Traditionele interne en externe partners

De leerlingen

Heel wat jongeren zijn gefascineerd door 

moderne technologieën. Ze zijn digitaal 

verbonden. Sint-Jozef Sint-Pieter wil hen de 

competenties bijbrengen die ertoe doen in 

de huidige en de toekomstige samenleving. 

Elk jaar opnieuw verwelkomt de school 

een honderdtal nieuwe leerlingen met een 

specifieke – weliswaar heterogene – IT-

achtergrond. 

Carine Jacxsens: ‘Op 1 september 2012 

kregen álle leerlingen een iPad als leermiddel. 

De school gelooft sterk in de meerwaarde van 

zo’n totale aanpak omdat leerlingen allemáál 

betrokken worden in een gemeenschappelijk 

en innovatief project. Daardoor ontstaat 

een spontane solidariteit die zich ook op 

leerniveau kan doorzetten. Leerlingen staan 

elkaar bij, leren van elkaar, sturen op eigen 

initiatief problemen bij en communiceren 

daarover. De intensiteit van de implementatie 

is hoog, maar innovatie op dergelijke 

schaal brengt sneller werkpunten aan de 

oppervlakte, zodat de school jaarlijks kan 

bijsturen in functie van de nieuwe instromers. 

Waakzaamheid blijft echter geboden, want 

elke nieuwe generatie instromers heeft een 

eigen IT-voorgeschiedenis. Onze organisatie, 

ons onderwijs, onze manier van opvoeden kan 

dus niet stilstaan.

‘Het project 
blijft steeds 
work-in-progress.’
Carine Jacxsens

‘Suggesties van ouders blijven 
ons inspireren tot voortdurend 
vernieuwen en bijsturen.’
Tommy Verburgh

‘De “duwers” van het 
project zijn minstens even 
belangrijk als de “trekkers”.’
Björn Carreyn

1. IT-personeel

Op een team van 100 personeelsleden telt Sint-Jozef Sint-Pieter minder 

dan één fulltime IT-er. De IT-opdrachten binnen de school worden 

gespreid volgens de IT-competenties en -interesses van het personeel. 

2. Kernteam 

Het kernteam bestaat uit de drie directieleden en het ICT-team (ICT-

mensen en leerkrachten die gebeten zijn door ICT). Het ICT-team 

informeert leerkrachten en leerlingen op een heel laagdrempelige 

manier. Ze helpen ook te zoeken naar oplossingen en denken workflows 

uit. Het kernteam volgt de ontwikkelingen op, houdt een digitaal logboek 

bij, publiceert IT-informatie via een blog en stelt een agenda op voor 

overleg van waaruit actiepunten worden bepaald.

3. Leerkrachten

De leerkrachten wilden meestappen in het innovatieve project indien drie 

randvoorwaarden vervuld werden. Eerst en vooral wilden ze voldoende 
voorbereidingstijd. Daartoe konden ze vanaf april beschikken over 

een iPad. Tussen april en september waren er interne en externe 

nascholingen. 

Een tweede voorwaarde was een voldoende veilige omgeving. Ieder 

moest zijn eigen tempo kunnen volgen. Er moest gelegenheid zijn om 

vragen te stellen aan collega’s, IT’ers of directieleden. De zogenaamde 

‘duwers’ van het project zetten collega’s die het moeilijk hadden op het 

juiste spoor.

Ook voldoende ondersteuning bleek een voorwaarde. Een team van 

critical friends bestaande uit collega’s én leerlingen kwam met tips 

en tricks om de iPad goed te leren inzetten voor lesgebruik. De leraren 

volgden niet alleen nascholingen, ze gaven ook zélf cursussen aan andere 

scholen. Sint-Jozef Sint-Pieter wilde dit pioniersproject niet voor zichzelf 

houden. De schoolleiding gaf infosessies over het innovatieproces aan 

schoolgroepen en op vraag van externe instanties. Na drie jaar wil de 

school nieuwe leermomenten inbouwen via de uitwisseling van vakteams 

tussen scholen die ondertussen met tabletleren gestart zijn. 

Innovatie is een proces van lange adem. De startfase is belangrijk, maar 

na de eerste euforie moet er blijvend zorg zijn voor verdere optimalisering 

en afwerking. Niet alleen de ‘digitale leerkrachten’ of leerkrachten die 

sowieso in ICT geïnteresseerd zijn, trekken aan de kar. Ook onderwijzend 

personeel dat inziet dat de iPad een waardevol leermiddel kan zijn en 

leerlingen naar een hoger niveau kan brengen, tonen engagement. Het is 

belangrijk dat wie nog niet helemaal mee is, een duwtje in de rug krijgt 

om op het juiste spoor te geraken.

4. Ondersteunend personeel

Elk teamlid is betrokken, ook administratieve of hulpopvoedende 

medewerkers. Soms krijgen ze een meer gerichte opleiding ter 

ondersteuning van de schoolorganisatie.

5. Directieteam

Het initiatief voor het iPad-project komt van het kernteam. Het 

directieteam, dat uit drie personen bestaat, faciliteert.
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Specifieke externe partners

Educatieve uitgeverijen

Vakwerkgroepen op school maken keuzes 

wat betreft leermiddelen. Sint-Jozef Sint-

Pieter polste bij educatieve uitgeverijen naar 

hun strategie m.b.t. de digitalisering van 

content. De verschillen tussen uitgeverijen 

zijn bijzonder groot. Sommige van hen waren 

bereid nieuwe investeringen te doen, andere 

boden hun bestaande bordboekapplicaties in 

tabletformaat aan of stelden pdf-bestanden 

ter beschikking. Nog andere bleven zweren bij 

papieren versies. Sommige uitgeverijen geven 

de digitale versie gratis bij het betalende 

leerboek, andere werken met betalende 

licenties. Er zijn ook uitgeverijen die kortingen 

aanbieden in ruil voor het uittesten van nieuw 

digitaal leermateriaal. 

Universiteit Gent (UGent)

Onderzoekers en universiteiten zijn gebaat met ‘een levend labo’, een school waar op grote 

schaal met nieuwe media onderwijs wordt gegeven. Scholen worden vaak bevraagd door 

universiteitsonderzoekers over zeer uiteenlopende thema’s. Sint-Jozef Sint-Pieter focust zijn 

medewerking met universiteiten op de integratie van nieuwe media in onderwijs. 

Dankzij UGent kon de school objectieve antwoorden formuleren op gedeelde vragen zoals ‘Wat is het 

leerrendement met tablets?’ Samenwerking met de faculteiten communicatiewetenschappen en 

pedagogische wetenschappen verbindt onderwijskundige aspecten aan nieuwe media, en biedt met 

onderzoeksresultaten antwoorden op vragen die ook ouders en leerlingen stellen. Bovendien beschikt 

UGent over zeer specifieke knowhow en netwerken om doelgericht projecten via overheidssubsidies 

op het getouw te zetten (iMinds* – het project EduTab).*

IT-partners (hard- en software)

Voor de aankoop en de implementatie werd 

gekozen voor de samenwerking met een Apple 

Solution Expert (ASE).* Zij bieden de beste 

garanties, goede service en professionele 

trainers. 

Een one-to-oneproject veronderstelt minder 

papier en meer digitale communicatie. 

Dit vereist een krachtig en performant 
netwerksysteem en voldoende knowhow 

in eigen huis om de kostprijs te drukken, 

maar ook een gebruiksvriendelijke, veilige 
e-omgeving waarin uitwisseling tussen 

leerlingen eenvoudig is. 

Internetproviders en 
beleidsverantwoordelijken

In het verleden heeft het Ministerie van 

Onderwijs reeds raamcontracten met 

providers afgesloten. Vandaag is dit nog niet 

het geval voor snel internet. Tot op heden 

worden scholen beschouwd als commerciële 

bedrijven. Bovendien zijn ze beperkt – 

terecht trouwens – aan wat ze financieel 

mogen doorrekenen aan de ouders. Concreet 

kost internettoegang Sint-Jozef Sint-Pieter 

maandelijks 1200 euro (huur). Dit bedrag kan 

in elke situatie anders zijn. 

Lerarenopleidingen

Studenten van nu zijn de leerkrachten van 

morgen. Om digitale didactiek positief te 

beïnvloeden in de lerarenopleidingen zijn 

samenwerking en contacten noodzakelijk. 

Jaarlijks voeren aspirant-leerkrachten 

stages uit in Sint-Jozef Sint-Pieter. Van hen 

wordt verwacht dat ze zich openstellen voor 

digitale didactiek. Opleidingsinstellingen 

voorzien hun studenten dus beter van digitale 

leermiddelen en aangepaste ondersteuning 

(iPad, apps…). Goede afspraken rond 

wederzijdse verwachtingen resulteren in 

vlotte stages.

27* zie lexicon P 48-49



29

Implementatie#6

Invoering iPad +30%

‘10 ‘11 ‘12 ‘13 ‘14

Invoering iPad

-25%

‘10 ‘11 ‘12 ‘13 ‘14

54% 42% 34%

‘12 ‘13 ‘14 ‘15

Na het op punt zetten 
van de IT en de 
aankoop van de iPads, 
is het IT-team klaar 
om de toestellen in 
gebruik te nemen.

Stappen voor een goede implementatie

Afhankelijk van de gradatie waarin u de iPads inzet, zult u veel of weinig groepen moeten inlichten. 

Wanneer u er zoals Sint-Jozef Sint-Pieter voor kiest om de hele school digitaal te laten draaien, moet 

u voor diverse groepen een stappenplan voorzien.

De leerkrachten vormen de eerste stap. Zij willen overweg kunnen met hun iPad alvorens ze de klas 

binnenstappen. Sint-Jozef Sint-Pieter gaf hen hiervoor de tijd tussen de paasvakantie en de start 

van het nieuwe schooljaar. De school organiseerde ook vormingsmomenten om de educatieve apps 

te leren kennen en toe te passen op de eigen leerstof. Voor het schooljaar van start ging, was er nog 

een intensief instructiemoment waarbij de leerkrachten leerden hoe ze het eigen cursusmateriaal 

via de iPad en het digitale leerplatform tot bij de leerlingen konden brengen. Daarna volgden 

geregeld interne nascholingen: ofwel als aanbod (bv. PDF Expert voor alle vakken) ofwel op vraag 

van enkele individuen (bv. iBooks voor liefhebbers).
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Tijdens een tweede stap worden ook de leerlingen en hun ouders 

begeleid. In Sint-Jozef Sint-Pieter voorzagen we op de afhaaldag van 

het leermateriaal een team dat hen bijstond in het operationeel maken 

van de iPad. 

Het afhaalmoment bestond uit een reeks infostanden die de aanwezigen 

moesten doorlopen:

∙ aanmelden, verzekeren en betalen

∙ in ontvangst nemen en configureren van het toestel

∙ installeren van specifieke apps

∙ ondersteunen van ouders en leerlingen met vragen.

In een derde stap werkt de school inhoudelijk verder met de leerlingen. 

De leerlingen krijgen tijdens de eerste dag van het schooljaar instructies 

om hun iPad te kunnen gebruiken bij het leren en studeren. Deze input 

wordt bij de start van elk schooljaar herhaald voor alle nieuwkomers.

Vervolgens geeft de school de ouders voldoende informatie over het 

gebruik van de iPad. Tijdens infoavonden bij de start van het project 

lieten de klastitularissen van Sint-Jozef Sint-Pieter ouders zien waar ze 

de agenda en de punten van hun kinderen konden raadplegen, waar ze 

de opgeslagen leerstof konden zien en hoe ze hun kind eventueel konden 

ondersteunen bij het studeren met de iPad. De titularissen ondervonden 

dat ze de ouders educatieve tips moesten meegeven omtrent het gebruik 

ervan. Zo adviseerde de school hen om van bij de start van het iPad-leren 

onderling goede afspraken te maken. Leerlingen kunnen bijvoorbeeld 

hun iPads avonds beter niet meer dan twee uur voor hun schoolwerk 

gebruiken, en laden hun toestel het best buiten de slaapkamer op. 

Tot slot is het belangrijk dat de school oog blijft hebben voor alle 
gebruikers. Op een bepaald moment ontstaan er verschillende 

snelheden. Een leerling die bv. in het derde jaar instroomt, moet de tijd 

krijgen om het iPad-gebruik in de vingers te krijgen. Het IT-team kan 

een instructiemoment voorzien, maar in dit geval zijn medeleerlingen 

de beste coaches. De ervaring leert dat jongeren op dit punt heel snel 

bijbenen.

Ook interim-leerkrachten verdienen een bijzonder instapmoment. In 

Sint-Jozef Sint-Pieter krijgt de vervangende leerkracht bij een interim de 

iPad van de leerkracht die hij vervangt. Het ICT-team en de vakcollega’s 

zorgen voor de ondersteuning in de praktijk.

Het digitaliseren van een school is een trein die start en rijdt met de 

snelheid van een TGV. Dat betekent dat alle gebruikers constant bereid 

moeten zijn om updates te maken en nieuwe toepassingen aan te leren. 

Het is goed dat het IT-team op dit punt voorstudies maakt en bepaalde 

updates even uitstelt tot de bugs eruit zijn of tot de gevolgen van de 

implementaties op diverse leerinhouden zichtbaar zijn.

Een leerlijn mediawijsheid voor de hele school 

Sommige leerlingen zijn te veel afgeleid tijdens de lessen. Sint-Jozef Sint-Pieter blokkeert geen websites vanuit de visie dat leerlingen hiermee moeten 

leren omgaan. Daarom werkten ze een leerlijn mediawijsheid uit.

JAAR 1
∙ een digitale en papieren folder met tips en tricks voor leerkrachten

 en ouders

∙ tips en tricks voor klasmanagement (welke apps staan open, hoe 

kun je begeleide toegang aanzetten, wat kan er geblokkeerd worden)

∙ gepast leren reageren op phishing

∙ een reeks lessen over veilig internet en cyberpesten

∙ een toneelstuk over internetetiquette

JAAR 2
∙ veilig omgaan met paswoorden, selfies en kwetsbaarheid

∙ the world is in beta: wat komt er op ons af en hoe alert ben je ervoor

∙ hoe omgaan met filmmateriaal van zichzelf en anderen op sociale 

media

‘Het digitaliseren van een 
school is een trein die start 
en rijdt met de snelheid van 
een TGV.’
Rudi Boydens

Indien leerlingen, ondanks deze inspanningen, toch nog problemen hebben om op een juiste manier met hun iPad om te gaan, kan er een Digitaal 

Handelingsplan opgesteld worden. Dit zijn duidelijke afspraken over het gebruik van de iPad tussen de leerling en de school die moeten nageleefd worden.
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Content
Om echt aan de slag te kunnen met iPads, is 
er natuurlijk content nodig, digitaal lesmateriaal 
en platformen om met de iPad op een andere, 
nieuwe manier in de klas aan het werk te gaan. 
Er bestaan verschillende mogelijkheden om 
content te verzamelen.

Invoering iPad +30%

‘10 ‘11 ‘12 ‘13 ‘14

Invoering iPad

-25%

‘10 ‘11 ‘12 ‘13 ‘14

54% 42% 34%

‘12 ‘13 ‘14 ‘15

#7

Gebruik van bestaande apps en platformen

Scholen kunnen aan de slag met deze apps:

∙ basisapps: PDF Expert, Keynote, Numbers, Pages, Showbie 

∙ zelf geschreven cursussen via iBooks Author 

∙ specifieke apps per vakgroep: Stellarium, Google Earth...

Ondertussen worden apps ontwikkeld die interactief, onderzoekend en 

adaptief leren stimuleren.

Sint-Jozef Sint-Pieter wil niet afhankelijk zijn van bepaalde apps. 

Tabletgebruik is veel meer dan overschakelen van app naar app.

Samenwerking met uitgeverijen

De uitgeverijen hebben één grote sterkte: de content en de wijze waarop 

ze eindtermen vertalen in methodes en leerlijnen. De uitgeverijen 

moeten de content digitaal ter beschikking stellen aan leerlingen en 

leerkrachten. 

Uitgeverijen willen meer aanbieden dan alleen een ‘boek achter glas’.  

Ze zijn nog volop op zoek naar nieuwe manieren om dit te doen. 

Sint-Jozef Sint-Pieter maakt deel uit van een consortium dat het 

EduTab*-project realiseert. Dit project wordt gefinancierd door iMinds,* 

dat bestaat uit developers, educatieve uitgevers, contentpartijen en 

academische partners.
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Zelf iBooks maken

Wie nog een stap verder wil gaan, kan zelf content creëren. Dankzij de 

gratis iBooks Author-oplossing van Apple kan iedereen met kennis van 

tekstverwerking in een mum van tijd een eigen studieboek of cursus 

maken en publiceren.

Weg met werkboeken en handboeken?

Neen, absoluut niet. In de lessen is er vandaag een goede mix van 

digitale en papieren werkvormen. Digitaal sluit papier niet uit.

Welke handboeken worden nog gebruikt?
Handboeken zijn soms een noodzaak omdat de digitale versies nog 

niet betrouwbaar genoeg zijn. Het gaat vooral om handboeken voor 

taalvakken, want het manueel noteren en schrijven in een taal blijft 

belangrijk. Sowieso bepaalt de vakwerkgroep of er digitaal of met 

handboeken wordt gewerkt.

Ook bij het studeren kan men iPad en klassieke middelen samen 

gebruiken. Sommige leraars gebruiken een digitaal handboek, 

ondersteunen dat met Keynote of PowerPoint en vragen hun leerlingen 

zelfstandig notities te nemen in een schrift. Bij het studeren van 

woordjes Frans kunnen de leerlingen digitale apps gebruiken, maar het 

kan even zinvol zijn om hen manueel woorden te laten noteren tot ze de 

juiste spelling in de vingers hebben.

Gebeuren de examens nog op papier?
Als de lessen allemaal op een nieuwe, interactieve en digitale manier 

gegeven worden, dan is het logisch dat de school ook de evaluatie hierop 

afstemt. Sint-Jozef Sint-Pieter nam van bij de start van het project 

examens met de iPad af. 

‘iBooks Author 
is een geweldige 
manier om 
interactieve 
studieboeken 
te maken.’

François Hanton
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Professionele 
ontwikkeling 
Bij een dergelijk project is het van enorm belang dat leerkrachten en andere 
personeelsleden constant gestimuleerd worden om een stapje verder te 
durven gaan. Sommige leerkrachten springen meteen op de kar, anderen 
hebben wat meer tijd nodig. Als school kunt u hen ondersteunen door voor 
iedereen op elk niveau de nodige bijscholingen en vormingen te voorzien.

Invoering iPad +30%

‘10 ‘11 ‘12 ‘13 ‘14

Invoering iPad

-25%

‘10 ‘11 ‘12 ‘13 ‘14

54% 42% 34%

‘12 ‘13 ‘14 ‘15

#8

Wie heeft jullie leerkrachten opgeleid en welke nascholingen vonden jullie het interessantst?

In eerste instantie heeft Sint-Jozef Sint-Pieter gekozen voor zelfexploratie. Vervolgens hebben de ICT-mensen opleidingen georganiseerd per thema. 

Ook ICT Atelier* nam een aantal opleidingen voor zijn rekening. Leerkrachten hebben ook veel van elkaar geleerd, geholpen door het feit dat de 

grote groep leerkrachten en leerlingen met hetzelfde systeem kon werken. Ten slotte hebben vakgroepen van Sint-Jozef Sint-Pieter nascholing 

uitgeschreven voor andere scholen.

Deze opleidingen kunnen zeker nuttig zijn om 

leerkrachten voldoende voor te bereiden op de 

start van het project. Ook opleidingen als het 

project net begonnen is, bewijzen hun nut. Ze 

spelen in op de ervaringen die leerkrachten 

reeds al doende hebben opgedaan. Ook wanneer 

de iPads al een tijdje in gebruik zijn, moeten 

leerkrachten zich blijven ontwikkelen, want de 

mogelijkheden blijven groeien.

Ook daarna blijft opleiding nodig. ICT Atelier* 

biedt opleidingen voor iedere leerkracht over 

het basisgebruik en het productief inzetten van 

bestaande apps tot zelfs het creëren van content 

via iBooks. Dit zijn stuk voor stuk vaardigheden 

die heel nuttig zijn voor leerkrachten in dit 

digitale tijdperk.

‘Onze 
leerkrachten 
hebben veel 
van elkaar 
geleerd.’
Kristof Brodeoux
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Meten

Meten is weten. Dat geldt zeker voor een project 
als dit. Door gegevens en feedback te verzamelen 
en op een correcte manier te analyseren, kunnen 
werkpunten worden aangeduid en waardevolle 
conclusies voor de toekomst worden getrokken.

#9

Merken jullie als school leerwinst op?
De iPad stimuleert leerlingen meer samenwerkend, zelfstandig en interactief te leren. Ze werken 

er graag mee, op voorwaarde dat ze voelen dat hun leerkracht zich het digitale leren eigen heeft 

gemaakt én dat ze voldoende tijd krijgen om zelf met een aantal leervragen aan de slag te gaan, in 

plaats van leerstof enkel te ontvangen en te noteren.

Invoering iPad +30%

‘10 ‘11 ‘12 ‘13 ‘14

Invoering iPad

-25%

‘10 ‘11 ‘12 ‘13 ‘14

54% 42% 34%

‘12 ‘13 ‘14 ‘15

‘Een onderzoek 
van de UGent 
toonde aan dat 
alle leerlingen 
leerwinst boekten 
dankzij de iPad.’
Fransien Vandermeersch
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Een onderzoek van de UGent toonde aan dat alle leerlingen 

leerwinst boekten, zij het niet overal evenveel. Randvoorwaarden 

zoals sterkte van de klas, leerhouding, tijdsbestek, druk van 

het leerplan, gradaties van zelfstandigheid of coaching en 

structuur waren even bepalend als het gebruik van een iPad 

als leermiddel. De belangrijkste factor om leerwinst te creëren 

blijft de leraar. Als die een goede structuur aanbiedt, naast 

instructiemomenten ook coaching bij het onderzoekend leren 

inbouwt én de klas goed beheert, dan is de leerwinst hoog. 

Een ander onderzoek van de UGent bracht aan het licht dat 

de digitale vaardigheden van alle leerlingen verhoogden door 

gebruik van de tablet.

Bovendien is de ICT-integratie in de meeste vakken een feit 

geworden.

‘Het schitterende rapport 
van mijn dochter had 
voor een groot deel te 
maken met het gebruik 
van de iPad. Ze had er 
een pak voorbereidingen 
en samenvattingen op 
gemaakt, zodat ze voor 
het examen enkel nog 
hoefde te herhalen. Zo 
was ze een stuk minder 
gestresseerd.’

‘Dankzij de iPad 
raak ik mijn 
cursusblaadjes 
nooit meer kwijt.’
- een leerling

- een ouder

‘Eindelijk hoort  
mijn kind er ook bij.’
- een ouder van een leerling uit een kansarm gezin

‘Een kopie van het leerplan 
heb ik niet nodig. Alles staat 
netjes op mijn iPad.’
- een leerkracht bij een nascholing nieuw leerplan
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Bevindingen
Vragen en antwoorden van partners

De introductie van iPads op school zal bij interne 
en externe partners heel wat vragen oproepen. 
Hieronder vindt u een overzicht van de vragen 
die het meest aan Sint-Jozef Sint-Pieter werden 
gesteld. U krijgt hun antwoorden meteen mee.

Waarom geen ‘bring your own device’?

De diversiteit van de verschillende besturingssystemen kan zorgen voor een moeilijkere integratie. Niet alleen in de (kleine) wijzigingen die soms 

gebeuren, maar ook voor de werking van apps. Het hanteren van één duidelijk systeem maakt alles beter controleerbaar voor IT en de leraar.

Als leraar wilt u de technische kant eveneens een stuk onder controle hebben. Niet iedereen is IT-vaardig genoeg om met die verschillen om te gaan. 

Eén besturingssysteem zorgt ervoor dat leerkrachten glasheldere instructies kunnen geven, stappenplannen op maat kunnen aanbieden, en weten of 

bepaalde apps echt werken. iOS, het mobiele besturingssysteem van Apple, stelt op dit moment meer dan 80.000 educatieve apps ter beschikking. 

Het zou in principe geen rol mogen spelen op welke wijze een leerling een opdracht maakt en met welke apps hij dat doet. Toch wilt u als leraar naast 

het beheersen van de content ook een beheersbaar werkkader aanbieden. Wanneer u leraren zonder intrinsieke IT-interesse aan ICT-integratie wilt laten 

doen binnen hun eigen vak, dan lukt dat wanneer IT aanwezig is zonder dat het opvalt, zonder dat ze daarbij eerst een reeks problemen moeten oplossen 

of een pak onderwijstijd zien verloren gaan.

Invoering iPad +30%

‘10 ‘11 ‘12 ‘13 ‘14

Invoering iPad

-25%

‘10 ‘11 ‘12 ‘13 ‘14

54% 42% 34%

‘12 ‘13 ‘14 ‘15
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Waarom Apple?

Apple speelt al meer dan 30 jaar een belangrijke rol in het onderwijs. 

Het brengt leveranciers en ontwikkelaars samen om de juiste educatieve 

software te ontwikkelen. De veelheid aan reeds beschikbare apps hielp 

dus ook in het maken van de keuze.

De betrouwbaarheid van de Apple-producten en de compatibiliteit 

tussen hardware en software speelden voor Sint-Jozef Sint-Pieter een 

belangrijke rol bij hun keuze. Apple-producten zijn virusvrij, veilig, 

eenvoudig te beheren en heel intuïtief te gebruiken. Ideaal voor een 

schoolomgeving, waar de schaarse tijd beter wordt besteed aan 

pedagogie dan aan IT.

Sint-Jozef Sint-Pieter startte reeds in 1986 met een computerklas vol 

Apple Macintosh-computers.

Wat als leerkrachten niet met de iPad kunnen werken?

De school heeft heel wat tijd geïnvesteerd in het opleiden van haar 

lerarenkorps om de tablet te kunnen integreren in het lesgebeuren. 

Omdat iedereen met een identiek toestel werkt, kunnen leerkrachten veel 

van elkaar leren, informatie doorgeven, elkaar apps leren ontdekken en 

elkaar aanzetten om nieuwe methodes uit te proberen. In een niet zo 

ver verleden was de computer nog een ver-van-mijn-bedshow en enkel 

weggelegd voor de meer ICT-minded leerkrachten.

Wat als ouders niet met de iPad kunnen werken?

Het eerste jaar heeft de school niet alleen de leerlingen maar ook hun 

ouders intensief bijgeschoold. Zo waren ze tijdens de laatste week van 

augustus welkom op een leermoment waar ze samen met hun zoon of 

dochter het nieuwe apparaat konden configureren. Tijdens de eerste 

weken konden ouders les volgen met de iPad van hun kind. Op die 

manier kregen ze meer inzicht in het gebruik van de iPad, waardoor ze 

hun kinderen makkelijker konden ondersteunen bij het studeren of bij het 

maken van digitale werken op het toestel. 

‘Door hun 
gebruiksgemak zijn 
Apple-producten 
ideaal voor een 
schoolomgeving, 
waar de tijd beter 
wordt besteed aan 
pedagogie dan 
aan IT.’
Björn Carreyn
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Lexicon

Apple Solution Expert 
De Apple Solution Experts zijn Apple Premium 

Resellers met een heel goede kennis van het 

onderwijs. Ze zijn in staat om samen met 

u geavanceerde onderwijsoplossingen te 

bedenken die de betrokkenheid van studenten 

verhogen en hun prestaties verbeteren. Die 

oplossingen kunnen gewoon in de bestaande 

infrastructuur worden geïntegreerd.

Apple Premium Reseller
Een Apple Premium Reseller is dé Apple-

expert in uw buurt. APR’s zijn gespecialiseerd 

in alles wat met Apple te maken heeft. Ze 

geven onafhankelijk advies over elk aspect 

van uw aankoop en verzorgen door Apple 

gecertificeerde cursussen. Op één adres 

vindt u dus alles wat u nodig hebt. Ook voor 

accessoires, zowel van Apple als van andere 

producenten, kunt u bij een Apple Premium 

Reseller terecht.

Mobile Device Management (MDM)
Door middel van een Mobile Device 

Management-oplossing kunnen IT-beheerders 

apparaten binnen een onderwijsomgeving 

op een beveiligde manier aanmelden, 

instellingen configureren en bijwerken, 

beperkingen instellen en apps installeren. 

Met behulp van MDM kunt u ook de toegang 

van gebruikers tot de diensten van uw 

onderwijsinstelling beheren en probleemloos 

een correcte configuratie van de apparaten 

regelen.

Volume Purchase Program (VPP)
Sinds september 2014 kunt u in België 

ook apps en iBook studieboeken in grotere 

volumes aankopen. Dit maakt het een stuk 

eenvoudiger om op school alle leerkrachten 

of alle leerlingen van een bepaalde klas te 

voorzien van de nodige apps en/of iBook 

studieboeken.

EduTab
EduTab Is het project van iMinds ter ondersteuning van digitalisering in het onderwijs.

Digitalisering binnen het onderwijs stelt verschillende stakeholders voor uitdagingen. Zowel 

scholen als uitgevers worstelen met het gebrek aan een sluitend inzicht in de efficiëntie en het 

leereffect van digitale leermiddelen. Ook de keuze tussen radicaal digitaal en ‘ouderwets’ papier 

blijft woeden. Uitgevers vragen duidelijkheid omtrent de gewenste vorm en inhoud van digitale 

leermiddelen en hoe ze leerkrachten hierin maximaal kunnen ondersteunen.

Het project EduTab wil de relevante stakeholders in dit debat ondersteunen bij hun volgende 

stappen in onderwijsdigitalisering en -innovatie. Hiervoor streeft EduTab drie concrete doelen na:

∙ opportuniteiten op het vlak van digitale leermiddelen detecteren;

∙ de interessantste van deze opportuniteiten verder uitwerken, verspreid over drie relevante 

domeinen (wiskunde, talen en natuurkunde);

∙ en deze in de praktijk brengen in een proeftuin van scholen met een verschillende 

digitaliseringsgraad.

ICT Atelier
Apple Professional Development

In praktische workshops laten deskundigen van Apple Professional Development zien hoe u Apple-

producten in uw lesprogramma en de algehele leeromgeving kunt integreren. Hierdoor krijgen de 

lessen voor leerlingen én leerkrachten een nieuwe dimensie.

Optimale inzet
ICT Atelier biedt allerlei professionele ontwikkelingsworkshops aan. Deze praktijkgerichte workshops 

worden op uw school verzorgd en kunnen op maat worden aangepast. De deelnemers leren hoe ze 

de Apple-producten het efficiëntst kunnen inzetten om het onderwijs in een nieuwe vorm te gieten.

Uitgelichte cursussen
Ontdekkingsworkshop iPad in onderwijs

Traject ‘iPad in onderwijs’: basis, produceren, creëren

Creëren van leermiddelen 

Door leerkrachten, voor leerkrachten
Alle trainers van ICT Atelier zijn zelf leerkracht. Daardoor hebben zij een unieke kijk op de zaak, want 

zij begrijpen wat belangrijk is in het onderwijs. Zij kunnen u precies vertellen hoe u Apple-producten 

het best inzet in uw omgeving.

Zo werkt het:
1. Bekijk het aanbod. Download de workshopcatalogus en maak een keuze. Bespreek uw keuze met 

degene die verantwoordelijk is voor het nascholingsprogramma.

2. Contacteer uw reseller. ICT Atelier werkt samen met de Apple Solution Experts. Contacteer uw 

contactpersoon bij een van de ASE’s om een opleiding te plannen of te boeken.

3. Plan uw workshops. Het team van ICT Atelier neemt contact op met uw school om de workshops 

te organiseren. Ze kunnen ook eventuele vragen beantwoorden.

iMinds
iMinds is het Vlaams digitaal onderzoekscentrum en business incubator en werd in 2004 opgericht 

door de Vlaamse regering. iMinds bouwt voort op de kennis van meer dan 850 toponderzoekers aan 

5 Vlaamse universiteiten, en introduceert zo digitale innovatie en expertise in 6 kernmarkten (ICT, 

Media, Health, Energy, Smart Cities en Manufacturing).
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∙ ICT Atelier
∙ Lab9 - Apple Solution Expert
∙ Sint-Jozef Sint-Pieter:
 Jurgen Bert, ICT-coördinator/leerkracht informatica

 Kristof Brodeoux, leerkracht Nederlands/SEI

 Rudi Boydens, directeur

 Björn Carreyn, leerkracht wiskunde/economie/informatica

 François Hanton, leerkracht Frans/informatica

 Carine Jacxsens, directeur

 Assia Tribak, econoom

 Fransien Vandermeersch, directeur

 Tommy Verburgh, ICT-coördinator/leerkracht wiskunde/informatica
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Apple Solution Expert

Lab9
www.lab9.be

education@lab9.be 

056 255 511 

ICT Atelier
www.ictatelier.be

info@ictatelier.be

Sint-Jozef Sint-Pieter
www.sjsp.be

info@sjsp.be

050 41 79 91


