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Aanwezig Gunther Coppens, gedeputeerde 

Bart Nevens, gedeputeerde 
Lucia Dewolfs, raadslid 
Lena Ghysels, raadslid 
Hilde Kaspers, raadslid 
Linda Van den Eede, raadslid 
Marc Wynants, raadslid 
Manu Claes, raadslid 
Geertrui Windels, raadslid 
Eddy Poffé, raadslid 
Walter Zelderloo, raadslid 
Sarah Sneyers, raadslid 
Tie Roefs, raadslid 
Marc Florquin, raadslid 
Willy Smout, raadslid 
Jan Boon, diensthoofd onderwijs 
Jean-Pierre Crabbé, directeur kenniseconomie 
Gwen Denteneer, deskundige griffiedienst 
Catherine Lemaire, administratief medewerker griffiedienst 
Khalid Abroudi, administratief medewerker griffiedienst 
Nico Janssen, programmamanager dienst Europa 

 
Verontschuldigd / 
 



Agendapunten 
 

De voorzitter, Lucia Dewolfs opent de vergadering en overloopt de verontschuldigingen. Er zijn geen 
verontschuldigingen. 
 
De uitnodiging en het verslag werden tijdig verstuurd. 
 

1 Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering van 31 mei 2022 

 
De voorzitter gaat na of er opmerkingen zijn bij het verslag van de vorige raadscommissie van 31 mei 
2022. Ze vermeldt de correctie van de dienst gebouwen bij het verslag, namelijk dat het definitieve 
ontwerp van de kleedkamers brandweer loods 105 PIVO niet meer in de commissie komt, maar 
rechtstreeks naar de deputatie en daarna naar de provincieraad gaat. 
 
Willy Smout vraagt zich af waarom het definitief ontwerp niet terug naar de raad of tenminste de 
commissie komt. 
De voorzitter vermeldt dat dit in het verleden nog het geval was en dat het definitief ontwerp wel naar 
de Provincieraad gaat. 
Voor Willy Smout is daarmee het misverstand opgehelderd. 
 
Marc Florquin vult aan dat eerst werd gesteld dat het om een voorlopig ontwerp ging en dat het 
definitieve ontwerp eerst terugkomt op de commissie en daarna naar de raad gaat. Hij vindt het 
vreemd dat dit voorlopig ontwerp plots definitief wordt en dan rechtstreeks naar de provincieraad gaat. 
Als het een definitief ontwerp was dat voorgelegd werd op de commissie en daarna op de raad, had 
hij er alle begrip voor. 
 
De voorzitter verduidelijkt dat de diensten gevraagd hebben om in het verslag te vermelden dat het om 
een voorontwerp ging en dat het definitieve ontwerp voorgelegd wordt aan de Provincieraad. 
 
Het verslag wordt goedgekeurd. 

2 Toetreding van het provinciebestuur van Vlaams-Brabant tot de lopende 
raamovereenkomst voor de aankoop en levering van ICT hardware bestemd voor de 
provinciale scholen waarbij het provinciebestuur van Limburg optreedt als 
aankoopcentrale. 

 
De voorzitter geeft het woord eerst aan gedeputeerde Gunther Coppens en nadien aan Jan Boon om 
het dossier toe te lichten. 
 
Gunther Coppens verduidelijkt dat dit dossier kadert in de uitrol van de Digisprong en dat er gewaakt 
moet worden over de strikte timing om tijdig te kunnen starten in september. 
 
Jan Boon, diensthoofd onderwijs, licht het agendapunt toe aan de hand van een 
PowerPointpresentatie die aan de raadsleden zal worden bezorgd (bijlage 1). 
 
De voorzitter dankt Jan Boon voor de voorstelling en geeft het woord aan Marc Florquin. 
 
Marc Florquin vraagt of er provincies zijn die niet toegetreden zijn tot deze overeenkomst? 
 
Jan Boon antwoordt dat alle provincies hebben ingetekend. 
 
Marc Florquin merkt verder op dat er sprake is van een bedrag van 800.000 euro. We krijgen hiervoor 
gekleurde middelen. Hoeveel bedragen de gekleurde middelen die we ontvangen? Is dit de globale 
waarde die we uitgeven of is er nog een bedrag dat wij ten laste moeten nemen? En hoeveel 
investeren we zelf nog als provincie hierin? 
 



Jan Boon verduidelijkt dat het gaat over een bedrag van de Vlaamse overheid gespreid over 
verschillende jaren. Een deel van de niet gekleurde werkingsmiddelen worden ook nog ingezet om de 
volledige Digisprong te kunnen realiseren. De exacte bedragen worden toegevoegd aan het verslag. 
 

Aanvulling van de dienst onderwijs: 
De provinciale scholen ontvangen voor de Digisprong, in totaal 430.422 euro 

PSBO De Sterretjes: 15.984 euro 
PISO: 172.944 euro 
De Wijnpers: 241.494 euro 
 

De Digisprong-middelen zijn ontoereikend om de hele Digisprong die verwacht wordt 
van de scholen te dekken. De scholen putten uit hun reguliere werkingsmiddelen om de 
Digisprong-middelen aan te vullen en de Digisprong maximaal te realiseren. 
Extra investering (afgeronde bedragen, exclusief BTW) voor Digisprong uit reguliere 
werkingsmiddelen, in totaal 188.500 euro 

PSBO De Sterretjes: 12.500 euro 
PISO:112.800 euro 
De Wijnpers: 63.200 euro  

Deze bedragen zijn opgenomen in het budget 2020-2025 van de scholen. 
 
De voorzitter geeft het woord aan Willy Smout. 
 
Willy Smout vraagt waarom er niet geopteerd is voor operationele leasing. Laptops zijn na vier jaar uit 
de tijd, als ze al niet kapot zijn. Met een operationele leasing is er de garantie op vervanging en kan er  
na een vaste termijn, meestal vier jaar, gewerkt worden met nieuwe en moderne versies. Een 
algemeen gegeven is dat het onderwijs meestal werkt met verouderd materiaal. We moeten daarvan 
afstappen. Hij vraagt hoe dit naar de toekomst toe aangepakt gaat worden. Hij vraagt eveneens of er 
een onderhoudscontract voorzien is. 
 
Jan Boon bevestigt dat dit een terechte opmerking is. Het is allemaal overwogen in de aanloop naar 
het raamcontract. Voor de langere termijn wordt dit uitgetekend in een beleidsplan. Nu zijn het nieuwe 
toestellen, maar binnen 4 jaar zijn upgrades nodig. Dit moet nog verder uitgeklaard worden. 
Nu is het een serieuze incentive van onderwijs. Er wordt ook naar de minister gekeken of dit een 
eenmalige impuls is of dat er door de Vlaamse overheid gekeken wordt om deze doelstelling up to 
date te houden. 
Er zijn onderhoudsbepalingen opgenomen in het raamcontract en een verzekering is voorzien. De 
juiste gegevens worden aan het verslag toegevoegd. 
 

Aanvulling van de dienst onderwijs: 
Er is geen leasing voorzien in het raamcontract. Dit wordt opgevangen door de 
volgende bepalingen die voorzien zijn in het raamcontract en die op elkaar zijn 
afgestemd: een verlengde onsite fabrieksgarantie tot 48 maanden in combinatie met 
een verzekering van 48 maand voor de toestellen. 
 

Tie Roefs krijgt het woord. Ze sluit aan bij de voorgaande opmerkingen. Het zou interessant zijn om de 
informatie van de Vlaamse overheid te ontvangen, namelijk op basis waarvan de bedragen zijn 
toegekend. Ze weet uit ervaring dat die op basis van aantal leerlingen wordt toegekend. Dit jaar op 
basis van tellingen van vorig jaar. Voor volgend jaar op de telling van dit jaar. Het gaat over een 500-
tal euro per leerling, met nog een pakketje investeringen voor de werking ervan. Er zit echter een 
spanning op het aantal leerlingen. Als een school goed gewerkt heeft en meer leerlingen aantrekt, dan 
heeft ze onvoldoende middelen gekregen. Ze vraagt naar de concrete cijfers van de provinciale 
scholen. 
 

Aanvulling van de dienst onderwijs: 
De provinciale scholen ontvangen voor de Digisprong: 

PSBO De Sterretjes: 15.984 euro 
PISO: 172.944 euro 
De Wijnpers: 241.494 euro 

 



Deze bedragen zijn berekend op basis van de bepalingen van de Vlaamse overheid. 
Detailinformatie is te vinden via volgende link: 
https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/directies-en-administraties/organisatie-en-
beheer/ict/digisprong/digisprong-veelgestelde-vragen-scholen 

 
Een tweede vraag van Tie Roefs is of de provincie bezig is met het ondervangen van wat er gaat 
gebeuren als de minister binnen 4 of 5 jaar zegt dat hij niet meer gaat investeren in hardware, al dan 
niet met dienstverlening. Wat als de scholen hun plan moeten trekken. Dan hebben de scholen een 
hele transitie gedaan, een Digisprong gemaakt, de pedagogie afgestemd. Gaat de provincie er dan 
zomaar vanuit dat leerlingen dat zelf kunnen aanschaffen? Of gaat de provincie dat in de eigen 
begroting inschrijven? Of gaan de scholen zorgen voor een soort rollend fonds, mogelijk met een soort 
van compensatie van derden. Ik ben benieuwd wat de provincie zelf gaat doen als inrichtend bestuur. 
We kunnen naar de minister wijzen, maar er zit ook een verantwoordelijkheid bij ons. Dat geldt voor 
alle scholen, welk net dan ook. 
 
Gunther Coppens zegt dat hij hiermee eens is, maar hij waarschuwt voor gelijkheid. Lokale en 
bovenlokale besturen kunnen gemakkelijker uit de gezamenlijke pot putten. Het zou niet van 
eerlijkheid getuigen, als een gemeente zegt dat alle kinderen uit haar basisscholen een laptop of 
tablet krijgen. Er moet een gelijkheid zijn voor alle leerlingen uit alle onderwijsnetten. Daarvoor wordt 
er naar Vlaanderen gekeken. We zijn blij dat Vlaanderen deze inhaalbeweging doet. Hier is al vele 
jaren vraag naar. Maar als antwoord krijg je dan dat dit aftrekbaar is van de gewone beroepskosten. 
Digisprong is nu een opportuniteit. Maar Vlaanderen is het zichzelf wel schuldig om daar ook op 
termijn naar te kijken. Een gemeente gaat niet voor al zijn scholen op zijn grondgebied, laat staan een 
stad, die kosten op zich te nemen. Daarom zit onderwijs bij Vlaanderen. Men is die weg ingeslagen en 
daar moet men verder in gaan. De gedeputeerde is er voor beducht om als inrichtende macht al te 
gemakkelijk te grijpen naar de algemene pot. 
 
Tie Roefs specifieert haar vraag of er wel is nagedacht als Vlaanderen niet meer over de brug komt. 
Ze is voor de Digisprong, maar als er aan begonnen wordt, moet dat over 10 jaar ook nog lopen. Hoe 
wordt dit opgevangen? Niet door zomaar een cheque ernaast te leggen, maar door een soort rollend 
fonds op te zetten waarin ook gebruikers deeltjes bijdragen om middelen te hebben als er binnen 5 
jaar meer leerlingen zijn of materiaal aan vervanging toe is. 
 
Jan Boon bevestigt dat dit onderdeel uitmaakt van het beleidsplan, waaraan gewerkt wordt. Er moet 
verder gekeken worden naar de toekomst. Een rollend fonds kan een waardevol idee zijn. Er moet 
goed bekeken worden hoe dat gerealiseerd kan worden voor de eigen provinciale scholen. Dat is een 
uitdaging die mee opgenomen moet worden. Maar eerst zitten we in de fase hoe we deze Digisprong 
uitrollen. 
 
De voorzitter geeft aan dat de eerste stap gezet is, maar dat hier niet meer op teruggekomen kan 
worden. Hier moet verder mee gegaan worden. 
Ze geeft het woord aan Linda Van den Eede. 
 
Linda Van den Eede had graag meer uitleg over de nota die aan het dossier toegevoegd is over een 
verantwoording van onduidelijke eenheidsprijs over perceel 2 chromebooks post 3, een optionele 
ondersteuning van 14,95 euro exclusief btw per stuk. Het is niet duidelijk hoe de prijszetting is 
gebeurd. 
 
Jan Boon vermeldt dat dit te maken heeft met het bezwaar dat ingediend is door een firma bij de Raad 
van State tijdens de procedure. Die firma had kanttekeningen geplaatst, maar RvS oordeelde dat alles 
volgens de procedure is verlopen. Dit heeft ervoor gezorgd dat het dossier voor de opmaak van het 
raamcontract een maand vertraging opliep. 
 
De voorzitter informeert of er nog vragen zijn. Er zijn geen vragen. Ze vraagt het akkoord van de 
commissie om het dossier gunstig voor te leggen aan de provincieraad. 
 

Advies: Dit agendapunt werd door de commissie besproken en kan voorgelegd worden aan de 
Provincieraad. 

 

https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/directies-en-administraties/organisatie-en-beheer/ict/digisprong/digisprong-veelgestelde-vragen-scholen
https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/directies-en-administraties/organisatie-en-beheer/ict/digisprong/digisprong-veelgestelde-vragen-scholen


3 Rondvraag: 

 
De voorzitter doet een rondvraag naar bijkomende punten. Er zijn geen bijkomende punten.  
 
De voorzitter meldt dat de volgende raadscommissie gepland staat op 6 september 2022 om 15 uur, 
onder voorbehoud van agendapunten. 
 
 
De voorzitter sluit de vergadering en bedankt iedereen voor de aanwezigheid. 
 
 
 
 
Datum volgende vergadering: 6 september 2022 (onder voorbehoud van agendapunten) 
Einduur van de vergadering:  17:35 uur 
 
 
De secretaris, De voorzitter, 
 
 
 
Nico Janssen Lucia Dewolfs 
 


