
 

Digisprong in BimSem  

 

 

De digitalisering in het onderwijs is in volle ontwikkeling. In het kader van de digisprong beschikken 
de leerlingen in BimSem vanaf het schooljaar 2022-2023 over een laptop. We geven u graag uitleg 
bij de afspraken die in BimSem gelden. 

Visie 

Bij het uittekenen van de digisprong in BimSem werd niet over een nacht ijs gegaan. Een werkgroep 
met directie, ict-team en leerkrachten heeft de afgelopen jaren een doordachte digisprong 
voorbereid. Met een proefproject in 3 Bedrijf & Organisatie en 3 Sport deden we in het huidige 
schooljaar reeds heel wat praktijkervaring op. De invoering van de laptop voor personeelsleden in 
februari vormde een tweede stap. Tegelijk is het netwerk verder versterkt. De grootste stap, de 
digisprong voor leerlingen, werd voorbereid en ter goedkeuring voorgelegd aan de schoolraad. Met 
de input van leerlingen, ouders en lokale gemeenschap uit de schoolraad, werd uiteindelijk 
onderstaand plan doorgevoerd.  
 
Bij het uittekenen van het laptopproject is BimSem vertrokken vanuit vier elementen die we als 
essentieel beschouwen voor een sterke digisprong: 

• kwaliteit en functionaliteit; 

• betaalbaarheid; 

• studiekeuze; 

• duurzaamheid. 

Kwaliteit en functionaliteit 
 
Bij de keuze van het toestel hebben we met de werkgroep vooral gezocht naar een sterk toestel 
dat breed inzetbaar is. Hierbij is de afweging gemaakt tussen chromebook, ipad en laptop. Deze 
laatste kwam er voor BimSem nog steeds als sterkste uit. De hogere functionaliteit dan een 
chromebook en ipad spelen hierbij een belangrijke rol. Een laptop moet daarbij voldoen aan: 

• voldoende sterke batterij; 

• degelijke processor; 

• toestel dat tegen een stootje kan (military standard). 

We kiezen bewust niet voor een touchscreen. De toegevoegde didactisch-pedagogische waarde 
weegt momenteel naar onze mening niet op tegen de hogere kostprijs. 
 
Betaalbaarheid 
 
De overheid stelt dit en volgend schooljaar middelen ter beschikking van scholen om de digisprong 
te maken. De middelen zijn afkomstig uit de relancesteun van Europa en dus beperkt in de tijd 
inzetbaar. We spreiden de middelen maximaal over zoveel mogelijk van onze huidige en 
toekomstige leerlingen. Met de middelen van digisprong zijn we hoe dan ook in staat om een 
toestel aan te bieden aan een prijs die veel scherper is dan de prijs die normaal zou betaald 
worden. Omdat niet iedereen over voldoende financiële middelen beschikt, vinden we de 
mogelijkheid tot gespreide betaling essentieel en zetten we in op een sterke verzekering van de 
toestellen. 
 
 



Studiekeuze 
 
De overstap naar het secundair is een belangrijke stap in een jong leven. In de eerste graad zijn de 
verschillen tussen scholen en basisopties eerder beperkt. Het is met de overgang naar het derde 
jaar dat een keuze voor een studierichting aan de orde is. De meest geschikte richting voor een 
leerling wordt niet altijd aangeboden in BimSem. Om een overstap niet te belemmeren willen we 
leerlingen in de eerste graad nog geen laptop van de school laten aankopen.  
 
Ook in het hoger onderwijs is de behoefte aan een laptop sterk afhankelijk van de studiekeuze. Het 
is dan ook het beste dat de laptop op dat moment aan vervanging toe is zodat er een toestel 
aangeschaft kan worden in functie van de studiekeuze. 
 
Duurzaamheid 
 
Als groene school willen we onze ecologische voetafdruk minimaal houden. Daarom dat we bij de 
keuze ook een duurzaamheidscompoent laten meespelen. We menen dat het aankopen van twee 
laptops op 6 jaar niet enkel financieel maar ook ecologisch moeilijk te verantwoorden is. We willen 
een systeem waarbij leerlingen maar een aankoop moeten doen tijdens hun schoolloopbaan. 

Het toestel: HP Probook 445 G8 

In BimSem zal de digisprong gemaakt worden met de HP Probook 445 G8. Het gekozen toestel 
biedt een combinatie van innovatie, elementaire beveiliging en multimediamogelijkheden. 
 

 
 
De HP Probook 445 G8 beschikt over een batterijcapaciteit van 15,75 uur. Dit zorgt ervoor dat 
leerlingen de volledige dag gebruik kunnen maken van de laptop, zonder gebruik te maken van de 
lader. Daarenboven is de Probook met zijn 1,38 kg een echt lichtgewicht. Dankzij de 3 USB-A 
poorten hebben leerlingen altijd voldoende aansluitmogelijkheden om ook thuis alle nodige 
randapparatuur aan te sluiten. De HP Probook 445 G8 is tot slot een stevig toestel, met 
morsbestendig toetsenbord en een touchpad. 
 
Het toestel heeft een winkelwaarde van zo'n 900,00 euro (zonder verzekering, beschermtas en 
programmatuur). 

Huur van toestel in 1, 2, 5 en 6 

Onze leerlingen die volgend schooljaar in het eerste en tweede jaar zitten, huren een laptop van 
de school. We houden daarbij de drempel om voor BimSem te kiezen in het eerste jaar laag en 
zorgen dat de hoge kosten die (meestal) gepaard gaan met een overstap naar het secundair slechts 
beperkt stijgen. De huur zorgt er daarenboven voor dat leerlingen uit het tweede die op het einde 
van het schooljaar een richting buiten BimSem kiezen vrij kunnen instappen in het laptopsysteem 
van de nieuwe secundaire school. 
 
Voor leerlingen die volgend schooljaar in het vijfde en zesde jaar starten voorzien we eveneens 
een huursysteem. Leerlingen uit 5 en 6 moeten zo geen toestel aankopen dat ze slechts voor een of 
twee jaar in het middelbaar gebruiken. Het geeft onze leerlingen de mogelijkheid om bij een 
overstap naar het hoger onderwijs een toestel aan te schaffen dat voldoet aan de verwachtingen 
van de gekozen studierichting en aan de eigen behoeften.  



Het huursysteem in de derde graad zal uitdoven eens de leerlingen uit de tweede graad hun weg 
vinden naar de derde graad. Onze leerlingen uit 5 en 6 kunnen dus geen laptop aankopen. De 
laptops zullen aan het einde van de twee volgende schooljaren gebruikt worden om het 
huursysteem van de eerste graad mee te ondersteunen en om zo nodig als tijdelijk vervangtoestel 
dienst te doen. We bekijken in welke mate we de toestellen op het einde van het zesde toch in 
aankoop kunnen aanbieden voor onze leerlingen.  
 
De huurprijs is vastgelegd op 80,00 euro per schooljaar. Leerlingen die de overgang van 1 naar 2 of 
van 5 naar 6 maken, mogen het toestel tijdens de zomervakantie in gebruik houden zonder 
meerkost. De prijs wordt als volgt verrekend: 

• 30,00 euro bij de aankoop van de boeken; 

• 10,00 euro op de schoolrekening van oktober; 

• 10,00 euro op de schoolrekening van december; 

• 20,00 euro op de schoolrekening van april; 

• 10,00 euro op de schoolrekening van juni. 

Aankoop van toestel in 3 en 4 

 

 

De leerlingen die volgend schooljaar in het derde en vierde jaar zitten, kopen een laptop via de 
school. Zij zullen de laptop gedurende drie of vier jaar in BimSem kunnen gebruiken. Als ze de 
school verlaten aan het einde van het zesde jaar (of vroeger in functie van de studiekeuze), nemen 
ze de laptop mee. De laptop is immers door hen aangekocht. Door een samenwerking binnen 
KOMO (de vzw waarvan BimSem, SRCO, TSM en Sint-Janshof deel uitmaken), kan de laptop ook in 
die scholen gebruikt worden. 
 
De aankoop van de schoollaptop is met de middelen van digisprong en door een groepsaankoop 
binnen de vzw een stuk goedkoper dan een aankoop in de winkel.  



Ouders kunnen er voor kiezen de kost te spreiden. De keuze voor een afbetalingssysteem moet 
gemaakt worden bij de aanschaf. Er zijn 4 mogelijke financieringsplannen. Merk op dat leerlingen 
die tot de paasvakantie in BimSem les lopen een korting van 100,00 euro krijgen op de 
schoolrekening van april (en juni indien de schoolrekening van april minder dan 100,00 euro 
bedraagt). Hierdoor komt de uiteindelijke aankoopprijs van de laptop te liggen tussen 350,00 en 
405,00 euro. 
 
Indien de leerling BimSem verlaat alvorens de laptop volledig is afbetaald, dan dient bij vertrek het 
resterende saldo betaald te worden.  

Garanties en herstellingen 

De degelijkheid van de laptop garandeert bij voldoende zorgzaamheid een feilloos gebruik 
gedurende vier jaar. Tijdens de vier jaar na aankoop voorzien we een verzekering die zo goed als 
alle schade dekt, inclusief schermbreuk. In uitzonderlijke gevallen zal er een forfait van 39,00 euro 
aangerekend worden. 
 
Ook de gebruiksduur van de batterij is gedurende vier jaar gegarandeerd. Met een volledig 
opgeladen batterij kan een leerling gedurende de hele periode sowieso een volledige schooldag 
aan de slag. Het is vanuit die zekerheid dat opladen ook niet mogelijk is op school.  
 
Bij schade aan het toestel voorzien we de mogelijkheid voor leerlingen om het toestel op school 
binnen te brengen. We voorzien dan onmiddellijk een vervangtoestel, zodat de lessen mee gevolgd 
kunnen worden. Het toestel wordt indien nodig opnieuw volledig geïnstalleerd. Indien er fysieke 
schade is aan het toestel wordt het aan de leverancier meegegeven voor herstelling. Als het toestel 
opnieuw binnen is kan de leerling het vervangtoestel inruilen voor het eigen toestel.  
 
Ook als het vakantie is of als de leerling (bij aankoop van het toestel) BimSem heeft verlaten, is er 
ondersteuning in geval van defect voorzien. Een technieker kan bij de leerling thuis langskomen. 
Het is zelfs af te raden om te wachten tot 1 september om een defect toestel te laten herstellen 
om zo een piekmoment bij de hersteldienst te vermijden.  

Diefstal 

Wij moeten er op wijzen dat diefstal op de school nooit gedekt is door de verzekering. We 
verwachten dan ook dat leerlingen hun laptop zorgvuldig bewaren en eventueel gebruik maken van 
een locker. De laptop mag nooit 's nachts op school (in de locker) blijven. Zelfs in geval van braak is 
een laptop op het schooldomein immers niet verzekerd. 
 
Buiten de school is er een dekking in geval van diefstal met braak of bedreiging. Hier is een forfait 
van 39,00 euro op van toepassing. Er kan enkel aanspraak gemaakt worden op deze verzekering 
indien er een aangifte is gedaan bij de politie. 

Inbegrepen 

Naast een laptop met lader, een verzekering en hersteldienst met vervangtoestel, is in het 
aangerekende bedrag ook een beschermhoes inbegrepen.  

 
De laptops worden geleverd in een Case Logic QNS-111 hoes. In 
deze hoes kan het toestel in “clamshell” gebruikt worden. Dit wilt 
zeggen dat je het toestel kan gebruiken zonder het volledig uit de 
hoes te halen. De hoes is vochtwerend en heeft vertragingsschuim. 
Dankzij de twee handvaten is de hoes ook makkelijk te dragen en 
valt de laptop niet uit de hoes mocht de rits niet dicht zijn. 

 



Je eigen laptop? 

Best wel wat leerlingen hebben thuis reeds een laptop, vaak een oud toestel van mama of papa. 
Soms gaat het ook om een heel degelijk en zelfs exclusief toestel. Het toelaten van eigen toestellen 
brengt echter enkele complicaties met zich mee: 

• deze toestellen zijn niet opgenomen in de beschermde schoolomgeving; 

• de eigen laptop krijgt geen automatische updates via het schooldomein die nodig zijn om 
binnen de school te werken; 

• op de laptops wordt niet automatisch de nodige software geïnstalleerd die op school wordt 
gebruikt; 

• een eigen toestel wordt niet gedekt door de verzekering; 

• de laptop wordt in geval van defect niet onmiddellijk vervangen of hersteld; 

• de batterijduur zonder oplaadbeurt is vaak minder dan 7 uur. 

Om deze redenen is het meebrengen van een toestel dat niet via een school is aangekocht in het 
kader van digisprong niet mogelijk. Is het toestel wel via een school met digisprongmiddelen 
aangekocht, dan kan het zijn dat het toestel ook binnen BimSem kan gebruikt 
worden. Dit is sowieso het geval voor de nieuwe leerlingen die van SRCO of TSM 
naar BimSem komen. Dit is sowieso niet het geval voor nieuwe leerlingen van SUI 
(waar met Ipad gewerkt wordt). Leerlingen van andere scholen moeten contact 
opnemen met onze ict-dienst via deze QR-code. Voor de leerlingen die nu reeds 
school lopen in BimSem is het meebrengen van een eigen toestel dus niet 
mogelijk. 

Hoe bestellen? 

De laptop wordt samen met de aan te kopen werkboeken opgenomen in de boekenlijst die u na de 
inschrijving krijgt toegestuurd. 
 
De leerlingen die volgend jaar in 1, 2, 5 of 6 zitten, duiden in de boekenlijst aan dat ze een laptop 
huren. De eerste betaling van 30,00 euro wordt dan opgenomen in de eindafrekening. Op de dag 
dat de boeken afgehaald worden, ligt de laptop gewoon klaar om mee te nemen. Het huurgeld 
wordt verder verrekend via de schoolrekening. 
 
De leerlingen die volgend jaar in 3 of 4 zitten, krijgen 4 mogelijkheden om tussen te kiezen. Zoals 
hierboven omschreven, kan er gekozen worden om het bedrag meteen volledig af te rekenen. Het 
toestel is dan bij afhaling meteen van de leerling. De mogelijkheid wordt ook geboden om de 
aankoop van het toestel te spreiden over 1, 2 of maximum 3 jaar. Respectievelijk zal er dan 165,00 
euro, 120,00 euro of 85,00 euro worden verrekend bij de afrekening. De resterende betalingen 
worden opgenomen in de schoolrekening. 

Afhalen laptop en boeken 

1200 laptops verdelen is geen eenvoudige opdracht. Ons ICT-team garandeert in samenwerking 
met onze externe partner een vlotte afhandeling. Om alle papierwerk in orde te krijgen, laten we 
uitzonderlijk alle leerlingen de boeken afhalen op school. We vragen om dat samen met een van 
de ouders te doen, om de nodige papieren te ondertekenen alvorens de laptop mee naar huis te 
krijgen. We stellen u ook vooraf een contract ter beschikking dat ondertekend meegebracht moet 
worden indien u er niet kan bij zijn. 
 
Om lange wachttijden te vermijden, vragen we u vooraf in te schrijven in welk tijdsblok u de 
boeken en laptop komt afhalen. U krijgt daar weldra een link voor. De boekenverkoop gaat door 
op donderdag 25 augustus en vrijdag 26 augustus. Lukt dat niet, dan kan u ook komen naar de 
bijkomende boekenverkoop op zaterdagvoormiddag 27 augustus. 



 


