
Don Boscoschool Heverlee 

ICT-beleid 

 

ICT-infrastructuur 

 

Algemeen: 

Wij kiezen ervoor om te werken met volgende middelen: 

 digiborden in de klas met laptop 

 aanvullend PC’s en laptops in de klas 

 notebooks voor Sprintleerlingen 

 medialokaal 

o 15 vaste pc’s  (Chromebook) 

o 10 laptops (Chromebook) 

 2x 5 Ipads in koffer 

 2x 5 Chromebooks in koffer 

 

Ipads: 

We werken met een officiële reseller van Apple zodat we alle steun hebben van Apple en de 

toestellen ook kunnen beheren met een MDM. (in ons geval Zuludesk) 

Er is één Ipad waar de leerkrachten zelf apps op kunnen installeren en uittesten. Deze staat niet in 

ons netwerk uit veiligheidsoverwegingen. 

De apps die geïnstalleerd dienen te worden moeten doorgemaild worden naar de ICT-coördinator.  

Er wordt door de leerkrachten zeer summier weergegeven waarom een bepaalde app interessant is 

en voor welke doelgroep. Op deze manier wordt er spontaan een databank met zinvolle apps 

opgebouwd. 

 

Voordelen van I-pads: 

 Heel gebruiksvriendelijk en intuïtief. 

 Alle programma’s werken op elke type Ipad. 

 Zeer veel goede, onderbouwde apps. 

 Eenvoudig om foto’s te nemen, mobiel te gebruiken, … 

 Bijna geen onderhoud met een goed beheer. 

 

Valkuilen: 

 Ipads worden vaak als doel gebruikt, ze moeten lessen ondersteunen en er deel van 

uitmaken. Een les met een Ipad is niet noodzakelijk een zinvolle les. 



 Ipads worden vaak gebruikt als tijdverdrijf (spelletjes), dit is geenszins de bedoeling.  

Spelletjes kunnen maar alleen als ze educatief een meerwaarde beteken (braingames) of een 

vaardigheid aanleren. (dit moet aangegeven worden in de applijst) 

 

Onderhoud en gebruik: 

 De leerkrachten zijn zelf verantwoordelijk voor het dagelijks gebruiken en in orde houden 

van de Ipads. Defecten worden zo snel mogelijk gemeld via de ‘troubleslijst’ 

 De Ipads worden verdeeld over 2 koffers, elk met 5 Ipads 

 Alle laders steken vast in de koffer met 1 stekker 

 Reservaties gebeuren met een eenvoudige intekenlijst in de leraarskamer 

 Alle Ipads worden onderhouden door de coördinator via een MDM 

 Apps worden aangevraagd bij de coördinator 

 Betaalde software wordt in bulk aangekocht via een VPP 

 De coördinator bepaalt –en bewaakt- de restricties volgens GDPR-normen 

 

Chromebooks: 

We bieden ook Chromebooks aan om de verschillen en gelijkenissen tussen verschillente tablets te 

duiden bij de leerlingen. Daarnaast zijn zij ook goedkoper in aankoop en komen ze tegemoet aan 

onze dagelijkse basisnoden.  

De toestellen worden beheerd met een MDM door de coördinator. 

In het gebruik en het uiterlijk sluiten zij aan bij de PC’s en laptops uit het medialokaal. Deze zijn 

omgevormd tot Chromebooks. 

Er is één Chromebook waar de leerkrachten zelf apps op kan installeren en uittesten. Deze staat niet 

in ons netwerk uit veiligheidsoverwegingen. 

De apps die geïnstalleerd dienen te worden moeten doorgemaild worden naar de ICT-coördinator.  

Er wordt door de leerkrachten zeer summier weergegeven waarom een bepaalde app interessant is 

en voor welke doelgroep. Op deze manier wordt er spontaan een databank met zinvolle apps 

opgebouwd. 

 

Voordelen van Chromebooks: 

 Heel gebruiksvriendelijk en intuïtief 

 Veel apps beschikbaar 

 Eenvoudig om foto’s te nemen, mobiel te gebruiken, … door de keuze van Chromebook 

 Bijna geen onderhoud met een goed beheer 

 In deze tijd wordt er massaal gebruik gemaakt van Google en zijn applicaties, dit moeten wij 

de leerlingen aanbieden 

 

Valkuilen: 

 Chromebooks worden vaak als doel gebruikt, ze moeten lessen ondersteunen en er deel van 

uitmaken. Een les met een Chromebook is niet noodzakelijk een zinvolle les 



 Chromebooks worden vaak gebruikt als tijdverdrijf (spelletjes), dit is geenszins de bedoeling.  

Spelletjes kunnen maar alleen als ze educatief een meerwaarde beteken (braingames) of een 

vaardigheid aanleren. (dit moet aangegeven worden in de applijst) 

 

Onderhoud en gebruik: 

 De leerkrachten zijn zelf verantwoordelijk voor het dagelijks gebruiken en in orde houden 

van de Chromebooks. Defecten worden zo snel mogelijk gemeld via de ‘troubleslijst’ 

 De Chromebooks worden verdeeld over 2 koffers, elk met 5 Chromebooks 

 Alle laders steken vast in de koffer met 1 stekker 

 Reservaties gebeuren met een eenvoudige intekenlijst in de leraarskamer 

 Alle Chromebooks worden onderhouden door de coördinator via een MDM 

 Apps worden aangevraagd bij de coördinator 

 Betaalde software wordt in bulk aangekocht via een VPP 

 De coördinator bepaalt –en bewaakt- de restricties volgens GDPR-normen 

 Er wordt per leerjaar een account gemaakt waarmee leerlingen inloggen; 

leerkrachten kunnen inloggen met een eigen schoolaccount  

 

Laptops en PC’s in medialokaal: 

Alle oude pc’s en laptops die te traag zijn om nog functioneel te werken belanden als laatste fase in 

het medialokaal.  

Daarvoor worden ze helemaal leeggemaakt en omgevormd tot Chromebooks met daarop een 

office365 account.  (Er werd gekozen om niet over te schakelen naar het gebruik van Linux omdat dit 

nog een andere werkomgeving met zich meebrengt.) 

 

Met deze toestellen kan er nog steeds vlot opzoekingswerk verricht worden en of gewerkt worden 

met Office-toepassingen. 

PC’s zullen binnen enkele jaren helemaal verdwenen zijn zodat er alleen nog gewerkt wordt met 

laptops.  

Het is de bedoeling dat deze koffergewijs in het medialokaal te vinden zijn  zodat de leerkracht ze 

daar kan ontlenen. Het gegeven van een vast pc-lokaal willen we afbouwen.  

 

 

Voordelen: 

 Door naar 25 stuks te streven kan je met een hele klas tegelijkertijd aan het werk 

 Het gebruik van Office365 zorgt ervoor dat de lkr. nog kan werken met Powerpoint, Word, …  

 Door deze pc’s om te vormen tot Chromebooks werken deze terug vlot en worden frustraties 

vermeden 

 Alle online-toepassingen zijn beschikbaar 

 

Valkuilen: 



 De pc’s worden vaak gebruikt als ‘verwerking’ van een les zonder mogelijkheden ten volle te 

benutten 

 Er is nog geen leerlijn op ict-gebied waardoor vaardigheden vaak overlappen terwijl andere 

basisvaardigheden niet aangereikt worden 

 

Onderhoud en gebruik: 

 De leerkrachten zijn zelf verantwoordelijk voor het dagelijks gebruiken en in orde houden 

van de laptops. Defecten worden zo snel mogelijk gemeld via de ‘problemenlijst’ 

 De laptops en PC’s staan onder MDM-beheer, uitgevoerd door de coördinator. 

 De laptops en laders hangen niet vast zodat gebruik buiten de klas ook mogelijk blijft 

 Er wordt per leerjaar een account gemaakt waarmee leerlingen inloggen; 

leerkrachten kunnen inloggen met een eigen schoolaccount  

 

Laptops van het personeel: 

 

Bij elk digibord hoort een laptop die de leerkracht kan gebruiken, ook de kleuterjuffen hebben een 

klaslaptop.  

Deze laptops werken nog in een Windowsomgeving omdat deze het meest vertrouwd is voor de 

leerkrachten. 

 

voorwaarden voor gebruik: 

 Er wordt verwacht dat de leerkracht op deze laptop werkt om afwezigheden in te geven, het 

agenda te maken en lessen voor te bereiden 

 De laptops mogen mee naar huis genomen worden. 

 Er wordt geen persoonlijke informatie verwerkt met deze laptops (mails, foto’s, facebook, …) 

 Deze laptop hoort bij de klas en is dus geen ‘persoonlijk bezit’ 

 Er wordt niets op de laptop zelf bewaard, we werken in ‘the cloud’ via Office 365 e.a. 

programma’s (Bingel, Wisa, …) 

 Elke personeelslaptop is gekoppeld aan een 365-account 

 De installatie van apps moet door de ict-beheerder gebeuren 

 

Onderhoud en beheer: 

 De coördinator onderhoudt deze toestellen 

 Er wordt getracht deze frequent te vernieuwen zodat een goede werking verzekerd blijft 

 Oude toestellen worden leeggemaakt en gebruikt in het medialokaal/klassen 

 De coördinator bepaalt de restricties om te voldoen aan de gdpr-normen 

 

Digiborden 

 



In de tweede en derde graad hangen nu reeds digiborden. We gaan er als school van uit dat deze een 

onmisbare meerwaarde beteken voor het lesgeven. 

 

We kozen voor interactieve beamers en werken hiervoor samen met Capta. 

De meest gebruikte software HD bord software v9. 

 

Op elke bord-laptop is een gedeelde map voor de leerlingen, samen met de parallelklas.  

De leerkracht werkt met zijn eigen, gepersonaliseerde werkmap. Dit alles gebeurt in de 365-

omgeving OneDrive. 

 

4 borden zijn in leasing bij Capta, daar wordt jaarlijks onderhoud op uitgevoerd. Bij de andere borden 

worden defecten gemeld aan de coördinator die dan volgende stappen onderneemt. 

 

Werken in “the cloud” 

 

We werken met Office365 en dus in ‘the cloud’. Dit betekent dat we al onze data online opslaan.  

Het grote voordeel hiervan is dat alles ook onmiddellijk een backup heeft. 

 

We gebruiken deze plaats om: 

 Schoolprojecten centraal te beheren 

 Schooldocumenten op te slaan (inventaris, schoolwerkplan, weekwatjes, …) 

 Archiveren van documenten 

 Delen van documenten over meerdere actoren 

 

Elke leerkracht werkt met een werkmailadres: voornaam.naam@donboscoheverlee.be 

Deze adressen zijn gekoppeld aan de officeomgeving. Je surft dus naar de office365-site om daar in 

te loggen voor Onedrive, Sharepoint, ... 

We installeren Officetoepassingen nog op de laptop als tegemoetkoming aan de leerkrachten. Voor 

de licenties werken we samen met het secundair. 

 

Deze cloud wordt beheerd door de directie en de coördinator; 

je kan hen steeds bereiken via: 

 Carine.Apers@donboscoheverlee.be 

 ICT@donboscoheverlee.be 

 Bart.DeWit@donboscoheverlee.be 

De leerlingen hebben geen apart account, wel is er een account per leerjaar om in te loggen op de 

laptops en Chromebooks. 

 eersteleerjaar@donboscoheverlee.be 

 tweedeleerjaar@donboscoheverlee.be 

 … 
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Bekabeld en draadloos netwerk 

 

Internet wordt voorzien door Telenet, 

In elke klas is er bekabeld netwerk en er is de voorbije jaren sterk geïnvesteerd in het draadloze 

netwerk zodat er overal goede ontvangst is.  Dit netwerk heet DBHbasis. 

Voorlopig werken we met één netwerk maar inde nabije toekomst willen we dit opsplitsen in een 

gedeelte voor personeel, leerlingen, bezoekers. 

 

Printers en kopieermachine 

 

In deze school is ervoor gekozen om geen losstaande printers meer te gebruiken met uitzondering 

van het secretariaat.  

Er wordt gewerkt met en centraal kopieerapparaat (Minolta CK545) waarop rechtstreeks afgedrukt 

kan worden (via USB) of via elke personeelslaptop. 

 

Elke leerkracht heeft zijn eigen “box” waarin afgedrukte documenten eerst opgeslagen worden om 

dan desgewenst af te drukken. Hiervoor dient er een extra stuurprogramma geïnstalleerd te worden. 

 

Leerlingen die met Sprint werken hebben ook een eigen gecentraliseerde map (box 37) waar al hun 

documenten dan in terecht kunnen. De leerkracht kan deze dan later komen ophalen. 

De ICT-coördinator zorgt voor de nodige instellingen en aanpassingen bij het begin van het 

schooljaar.  

Voor het onderhoud wordt er beroep gedaan op Minolta, het secretariaat zorgt voor de 

bevoorrading van cartridges, … Ook bij grotere defecten wordt het secretariaat verwittigd. 

Grote afdruktaken worden buiten de schooluren gepland, zo is er ook een planning om 

voorbereidend te kopiëren in de eerste week van juli. 

 

  



De pedagogische taak van de ICT-coördinator 

 

Het integreren van ICT in de lessen vraagt een goede kennis van de toestellen en mogelijkheden. De 

laatste jaren verandert ICT zeer snel en is er een zeer groot aanbod aan hard- & software. 

Het is moeilijk om bij te blijven en leerlingen zijn vaak heel kritisch en soms gedemotiveerd als ze 

geen herkenning vinden op school. Omdat het een hele opgave is om zich hierin te verdiepen zal de 

ICT-coördinator hierbij moeten helpen. 

We onderscheiden verschillende types van leerkrachten: 

 

Innovators: deze leerkrachten willen elke laatste trend in hun klas. Dit is vaak niet werkbaar omdat 

de financiële middelen er niet zijn en omdat ze andere leerkrachten afschrikken. 

Pioniers: deze leerkrachten zijn mee met veel van de laatste trends en hebben geen angst om ze 

meteen te gebruiken in hun klas. Ze zien overal mogelijkheden. 

Voorlopers: Deze groep staat niet afkerig t.o.v. ICT maar heeft bewijs nodig dat het een meerwaarde 

kan zijn. Als ze goede voorbeelden en ondersteuningen krijgen is er geen weerstand. 

Achterlopers: deze groep ziet niet meteen in waarom dat gedoe rond ICT nu eigenlijk nodig is.Vaak 

zijn dit de leerkrachten met een zeer goede didactiek en met goede resultaten. Pas als heel de school 

overgeschakeld is zullen zij ook volgen. 

Achterblijvers: deze leerkrachten zien geen enkele reden om ICT te integreren, ze zijn niet te 

overtuigen en zullen elke trend aan hen voorbij laten gaan. 

De verschillende niveau’s kunnen elkaar helpen maar enkel door een niveau hoger of lager. ( m.a.w. 

een pionier zal invloed kunnen hebben op een voorloper maar niet op een achterloper). Het is de 

taak van de ICT-coördinator om op elk niveau te helpen. 

Het niveau van innovator willen we niet bereiken omdat dit praktisch niet haalbaar is en voor 

frustraties en een te hoge werkdruk zal zorgen. 

De ICT-coördinator is vanzelfsprekend een pionier, hij zal nieuwe trends met een aantal 

gemotiveerde leerkrachten in de school introduceren. Daarna is het ook zijn taak om de andere 

leerkrachten te ondersteunen. 

dit kan coachend zijn maar evenzo technisch ondersteunend. Er wordt ook verwacht dat hij 

voorbeelden geeft waarin ICT in de lessen geïntegreerd wordt en dat deze aan de leerkrachten 

voorgesteld worden. 

 

Leerlijnen 



 

Samen met de leerkrachten stelt de coördinator de leerlijn op volgens de ICT-basisvaardigheden, 

ZILL-doelen en de diamant. 

Deze lijn bestaat momenteel nog niet. 

 

Elke keer er een activiteit met ICT heeft plaatsgevonden wordt dit kort genoteerd op het blad, de ICT-

coördinator zorgt bundelt deze activiteiten en stuurt bij. 

 

Niveaus van ICT-integratie 

 

ICT gebruiken tijdens een les moet een meerwaarde vormen, het is niet voldoende om ICT te 

gebruiken en dezelfde leerdoelen te behalen tenzij het de leerlingen motiveert of struikelblokken 

vermijdt. 

Te vaak wordt een blad papier vervangen door een computerscherm en worden de lessen daardoor 

zelfs nodeloos ingewikkeld. 

We werken in deze school volgens het SAMR-model: 

- Substitutie (vervangen) 

Hier gaat ICT gebruikt worden om klassieke opdrachten in een nieuw jasje te steken. Bv. een brief 

schrijven in een tekstverwerker zoals Word. Een echter meerwaarde heeft ICT hier niet. 

- Augmentatie (versterken) 

Hier wordt ICT met een kleine meerwaarde toegepast: er worden bijvoorbeeld foto’s toegevoegd aan 

de brief zonder dat ze alles moeten herschrijven. 

- Modificatie (aanpassing) 



We behouden de oorspronkelijke doelen maar kiezen voor een volledig nieuwe aanpak door ICT te 

gebruiken. In plaats van een brief te schrijven gaan we een stripverhaal maken waarbij de 

tesktballonnen ingevuld moeten worden.  

Alle schrijfdoelen blijven behouden maar we gaan nu ook een groot aantal ICT- en muzische doelen 

bereiken. 

- Herdefiniëren (transformeren) 

ICT krijgt nu een centrale rol in de les. Vaak wordt dit als een ICT-les bekeken maar dat is niet de 

bedoeling. De leerlingen gaan nu een klasblog maken waar wekelijks iets op geschreven wordt, waar 

ouders op kunnen reageren.  

Dit is zeer motiverend maar ook arbeidsintensief. Het gevaar schuilt er ook in dat de oorspronkelijke 

doelen verloren gaan. 

 

 

 

Doceren / coachen 

 

Wanneer leerkrachten minder bedreven zijn in het gebruik van ICT kan het nodig zijn dat de 

coördinator de les overneemt. De leerkracht voorziet een passend lesonderwerp en de les wordt 

samen uitgewerkt. De leerkracht zorgt voor de ZILL-doelen en de ICT-coördinator voor de ICT-doelen. 

Dit soort lessen worden altijd samen gegeven zodat de leerkracht opgeleid wordt om dit later zelf te 

kunnen. 

In een volgende fase zal de leerkracht de leiding nemen terwijl de ICT-coördinator ondersteunend 

optreedt wanneer dit nodig is. 

 

 


