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Dit sjabloon vormt een basis om te starten met een ICT-beleidsplan. Je bepaalt als school zelf 

inhoudelijk wat je in dit plan opneemt en wat niet. ICT-beleid is heel erg schoolgebonden 

daarom geven we in dit document slechts een aanzet om tot een ICT-beleidsplan te komen. 

 

Model voor een basis ICT-beleidsplan voor scholen 

 

Het ontwikkelen en het gebruik van een ICT-beleidsplan in een school of scholengroep is sterk 

aan te raden. Het moet een werkdocument zijn in nauw overleg met directie, ICT-coördinatie 

en leerkrachten over hoe je ICT zo efficiënt mogelijk inzet. Een aanpak waarbij in teamverband 

een ICT-beleidsplan wordt ontwikkeld is belangrijker dan het louter en alleen hebben van zo’n 

plan.  

 

Een ICT-beleidsplan bevat de visie van de school op ICT-gebied, een inventarisatie van alle 

huidige ICT-middelen en de gewenste situatie. Het beleidsplan beschrijft de ICT-ambities en 

de strategie, de nodige stappen om deze ambities te realiseren. In het ICT-beleidsplan 

expliciteert de school hoe ze e-inclusie bevordert en hoe ze omgaat met cyberpesten. De ICT-

coördinator geeft input voor het ICT-beleidsplan en waakt erover dat het in de praktijk wordt 

omgezet. Een ICT-beleidsplan is niet verplicht, maar biedt mogelijkheden om een duidelijke 

visie op het ICT-gebruik in de school uit te bouwen.  

 

Een ICT-beleidsplan heeft als doel een school te ondersteunen om ICT vernieuwend en 

duurzaam te integreren in de klaspraktijk. De eindverantwoordelijkheid ligt bij de directeur of 

het schoolbestuur.  

 

Hoe gebruik je dit document? 

 

Succesvolle scholen ontwikkelen hun ICT-beleidsplan als een team. Een goed en efficiënt 

ICT-beleidsplan mag niet geschreven worden door een individuele directeur of ICT-

coördinator. Scholen die succesvol zijn met ICT, zijn scholen die beschikken over een ICT-

beleidsplan waarbij het volledige schoolteam betrokken is in de totstandkoming ervan. In deze 

scholen zijn alle leerkrachten maximaal betrokken bij het proces van beleidsplanontwikkeling 

en worden ze gestimuleerd om mee na te denken over de inhoud van het plan. Het opstellen 

van een ICT-beleidsplan is een aanleiding om met het hele schoolteam na te denken over de 

plaats van ICT in de school en in de verschillende klassen. Om voldoende draagvlak te 

creëren voor het beleidsplan, is het belangrijk ook ouders en leerlingen te betrekken. Dat kan 

bijvoorbeeld via de schoolraad, maar ook ouders en leerlingen wier stem daar niet gehoord 

wordt, moeten voldoende geïnformeerd én gehoord worden. Dit proces moet worden geleid 

door een ‘zichtbare’ coördinator, bijvoorbeeld de directie of de ICT-coördinator. Deze persoon 

geeft het proces van beleidsplanontwikkeling vorm en bewaakt de voortgang ervan. 
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ICT-beleid i.f.v. Digisprong 

Vlaanderen grijpt de coronacrisis van 2020 aan voor een duurzame digitale versnelling in het 

onderwijs. Het ICT-plan Digisprong voorziet in een belangrijke impuls voor ICT-infrastructuur 

op school en ook middelen om elke leerling vanaf het vijfde leerjaar van een eigen laptop of 

gelijkwaardig ICT-toestel te voorzien.  

Er wordt ook geïnvesteerd in de nodige omkadering voor scholen, onder meer met een sterker 

statuut voor de ICT-coördinator, de uitbouw van digitale dienstverlening voor scholen en een 

kennis- en adviescentrum ten dienste van de scholen. Er komt een uitgebreid vormingsaanbod 

en ook in de lerarenopleidingen zal er meer ingezet worden op digitale competenties. 

Digisprong bevat verder verschillende acties om te voorzien in kwaliteitsvol digitaal 

lesmateriaal. Daarnaast is er extra aandacht voor cyberveiligheid en voor de aanpak van 

cyberpesten. In totaal gaat het over een investering van 375 miljoen euro. 

Het spreekt dan ook voor zich dat je in dit ICT-beleidsplan ruim aandacht schenkt aan 

Digisprong. Een grondige voorbereiding is van het allergrootste belang voor een succesvolle 

ICT-sprong. Het ICT-beleidsplan wordt het belangrijkste werkdocument om de Digisprong te 

realiseren. 

Scholen die twijfels hebben over de goede aanpak van de Digisprong kunnen dit stappenplan 

volgen. Voor verdere vragen over de aanpak van Digisprong verwijzen we naar de officiële 

FAQ. Zie ook Deel 2: gewenste situatie - Digisprong 

 

  

https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/directies-en-administraties/organisatie-en-beheer/ict/digisprong
https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/met-een-goede-aanloop-spring-je-verder-bereid-je-voor-op-digisprong
https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/met-een-goede-aanloop-spring-je-verder-bereid-je-voor-op-digisprong
https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/digisprong-veelgestelde-vragen-scholen
https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/digisprong-veelgestelde-vragen-scholen
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Visie op onderwijs en ICT 

Hier omschrijf je wat je met dit ICT-beleidsplan juist wil bereiken op jouw school of 

scholengroep. Wat is de visie van je school en het toekomstplan op gebied van ICT? Zorg dat 

deze visie gedragen wordt door het hele schoolteam.  

Denk met je ICT-team na over: cybersecurity, cyberpesten, ethiek, e-inclusie, inhoud en 

functie van de schoolwebsite en andere communicatiekanalen, eindtermen, leerlijnen ICT, 

gelijkeonderwijskansenbeleid (ook kostenbeheersing)…  

ICT-beleid start met een doordachte visie op ICT en onderwijs, voor elke leerling, elke 

leerkracht en elk personeelslid, op school en daarbuiten. 

 

Beleidsplan evaluatie en update 

Een ICT-beleidsplan is een werkdocument. Welke doelen zijn behaald, welke nieuwe doelen 

stel je n.a.v. de ICT-veranderingen op dat moment, welke veranderingen zijn er op bijv. het 

gebied van software/hardware/infrastructuur, …  

 

Je kan hiervoor onderstaande tabel of een schooleigen document gebruiken. Zo krijg je een 

jaarlijks overzicht van de evolutie van je ICT-beleid. Je evalueert jaarlijks en stelt een nieuw 

op voor het komende schooljaar. Zo krijg je een actueel overzicht van de evolutie van je ICT-

beleid.  

 

Doel? Actie?  Wie?  Streefdatum? Bereikt? 

Beleidsplan 20.. - 20 ..     

Begroting/Ambities    

Infrastructuur    

Licenties    

Doelen    

    

Doel? Actie?  Wie?  Streefdatum? Bereikt? 

Per doel:     

Oriënteren    

Bekijken    

Team informeren    

Implementeren    

Evalueren    
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DEEL 1: ANALYSE HUIDIGE SITUATIE 

 

Het is sterk aan te raden om eerst rustig de tijd te nemen om je huidige situatie grondig in 

kaart te brengen. Hierna kan je pas starten met een nieuw ICT-beleid dat vertrekt vanuit een 

duidelijk beeld. Zo krijg je goed zicht op de verbeterpunten. 

 

LET OP: schrijf hier nog niet wat er beter kan, maar beperk je echt tot je situatie op dit moment. 

Hoe het anders of beter kan, schrijf je in deel 2, de gewenste situatie. 

 

Om de beginsituatie in beeld te brengen, kan je zelf bevragingen organiseren op school en/of 

gebruik maken van SELFIE, een zelfevaluatietool die werd ontwikkeld door de Europese 

Commissie. 

 

Expertise 

Hier omschrijf je de verschillende functies binnen je school die nu deel uitmaken van je ICT-

team. Wat wordt er van deze verschillende rollen verwacht? Waar kan men hen voor 

aanspreken op het gebied van ICT? Zijn er bepaalde rollen misschien niet aanwezig, maar 

wel gewenst? 

 

Deze personen kunnen af en toe wijzigen, dus noteer je beter alleen de functies en niet de 

natuurlijke personen met hun naam. Mogelijke leden van de ICT-werkgroep op school: 

● directie 

● ICT-coördinator(en) 

● zorgcoördinator 

● preventieadviseur 

● leerkrachten 

● leerlingen 

● cel informatieveiligheid 

 

Overlegstructuur 

Noteer hier je huidige overlegmomenten, geen vergaderverslagen.  

Vaste afspraken tot overleg met het ICT-team zijn aan te raden bij een goed beleid. Alle 

actoren hoeven niet steeds aanwezig te zijn. Zo kan een tweewekelijks overleg tussen de 

technisch en pedagogisch ICT-coördinatoren voldoende zijn voor een dagelijks beleid. Een 

maandelijks overleg met de directeur en de preventieadviseur is ook aan te raden, vooral om 

de voortgang van het beleid tussentijds te evalueren of bij te sturen. De frequentie en wie bij 

het overleg aanwezig is, bepaalt je school uiteraard zelf. 

 

Naam van het overleg  Frequentie  Wie 

   

   

   

 

 

 

https://www.klascement.net/websites/86894/selfie-ondersteuning-voor-scholen-bij-leren-in-een-digitale-tijd/?previous
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Beleid rond professionalisering 

Beschrijf je nascholingsbeleid op gebied van ICT op school. Hoe wordt dit nu georganiseerd? 

Noteer zowel de interne als de externe nascholingen. Heb aandacht voor de grote verschillen 

qua ICT-vaardigheid in het schoolteam. Hoe wil je iedereen van het team meekrijgen op ICT-

vlak? Hoe ga je om met weerstand bij collega’s? 

 

Inventarisatie hard- en software 

Plaats hier een inventaris of een link naar de inventaris van de hardware en software van je 

school. Met hardware bedoelen we niet enkel de computers, maar ook projectoren, 

schermen… Niet alle hardware kan je via een software tool automatisch in je inventaris 

stoppen, maar wel veel. Breng ook in kaart welke leerlingen thuis voldoende geconnecteerd 

zijn en welke niet (toestel, performante internetverbinding). 

 

Is je huidige inventaris nog niet compleet? Geen probleem, dan is dit een goed groeipunt. Je 

kiest uiteraard zelf hoe gedetailleerd je deze inventaris wil maken. 

Hieronder vind je enkele tools die je kan gebruiken bij het opstellen van een inventaris.  

 

● Google Spreadsheet (via Google Workspace)  

● Microsoft Excel 

● Airtable.com: zie Airtable leermiddel op KlasCement en Airtable stappenplan 

● Lansweeper (gratis tot 100 netwerk assets) 

● PDQ Inventory 

● GLPI Project (freeware) 

● Snipe-IT (open source) 

 

Hardware inventaris 

Inventaris van de hardware van de school zoals computers, schermen, projectoren, 

switch, firewall, servers, ... 

Software en licenties 

Inventaris van de software die op je school wordt gebruikt door leerkrachten 

leerlingen, administratie, directie, ... 

Contracten inventaris 

Een inventaris van alle afgesloten contracten die je school heeft met externe 

leveranciers. Verwerkersovereenkomsten i.f.v. GDPR kan je hier ook verzamelen. 

 

TIP! Ga ook na welke kansen de omgeving rond de school biedt. Stem af met je lokale 

overheid, de bibliotheek, middenveldorganisaties enzovoort. Welke raamovereenkomsten zijn 

er vanwege de overheid of je koepel/net voor uitrusting, software, verzekeringen…? Wie kan 

wat voor jullie betekenen? 

 

Investeringen (planning/begroting) 

Een investeringsplanning is een handig document (rekenblad) om inzicht te krijgen in de 

grotere investeringen die er jaarlijks nodig zijn. Bepaalde investeringen hebben ook een 

levensduur (bvb 5 jaar) en dan kan je in dit document deze investering opnieuw inplannen 

voor binnen 5 jaar. Het is een belangrijke taak van de ICT-coördinator om de ICT-begroting in 

overleg op te stellen.  

 

 

https://airtable.com/
https://www.klascement.net/app-of-software/86879/airtable-create-your-way/
https://www.klascement.net/downloadbaar-lesmateriaal/87084/hoe-werkt-airtable/?previous
https://www.lansweeper.com/
https://www.pdq.com/pdq-inventory/
https://glpi-project.org/
https://snipeitapp.com/


 

7 

Veiligheid en protocollen 

Hieronder kan je afspraken noteren over het gebruik van computers, internet, e-mailetiquette, 

privacy… voor zowel leerkrachten, leerlingen als het administratief personeel. 

 

Indien je bepaalde afspraken of protocollen hebt gemaakt, kan je deze hier vermelden of 

ernaar linken. We denken hierbij aan afspraken over het gebruik van: 

● sociale media; 

● communicatie na/tijdens schooluren; 

● BYOD; 

● Wifi op school; 

● GSM-gebruik van leerlingen; 

● … 

 

Hier plaats je ook de informatie over het schoolbeleid inzake cyberpesten, e-inclusie... 

Kijk zeker op KlasCement voor de nodig inspiratie over deze onderwerpen of doe de  Cyber-

Scan!: werk je anti-cyberpestschoolbeleid uit | Mediawijs - Vlaams Kenniscentrum 

Mediawijsheid.  

 

E-inclusie 

Het is belangrijk om in dit plan te vermelden hoe je op school werkt aan het versterken van 

digitale vaardigheden bij kwetsbare jongeren en leerlingen met een beperking. Welke acties 

en oplossingen hebben jullie om digitale uitsluiting te voorkomen zodat iedereen kan 

deelnemen aan de digitale samenleving waarop je leerlingen voorbereidt? Een belangrijke 

partner in dit stukje van het ICT-beleidsplan kan de zorgcoördinator op school zijn. Samen 

kan in kaart gebracht worden welke leerlingen thuis geen toegang hebben tot kwaliteitsvolle 

hardware, software en internet.  

 

Denk na of het nuttig kan zijn om voor bepaalde groepen (ouders, leerlingen…) specifieke 

handleidingen te voorzien voor bijvoorbeeld het gebruik van het ELO-platform. 

Als leerlingen beschikken over een toestel van de school (cfr. Digisprong), maak je best goede 

afspraken over het gebruik van het toestel. Kan het toestel mee naar huis? Wordt een 

waarborg gevraagd aan gezinnen in kansarmoede? Op KlasCement vind je een sjabloon voor 

een bruikleenovereenkomst voor ICT-toestellen van de school. 

 

Interessante links om hierbij te raadplegen: 

- https://e-inclusie.be/dossiers/dossier-digitale-inclusie/dossier-digitale-inclusie-

iedereen-mee 

- https://databank.e-inclusie.be/  

 

 

 

  

https://mediawijs.be/cyberscan
https://mediawijs.be/cyberscan
https://mediawijs.be/cyberscan
https://www.klascement.net/downloadbaar-lesmateriaal/102666/bruikleenovereenkomst-voor-laptops-op-school/?previous
https://www.klascement.net/downloadbaar-lesmateriaal/102666/bruikleenovereenkomst-voor-laptops-op-school/?previous
https://e-inclusie.be/dossiers/dossier-digitale-inclusie/dossier-digitale-inclusie-iedereen-mee
https://e-inclusie.be/dossiers/dossier-digitale-inclusie/dossier-digitale-inclusie-iedereen-mee
https://databank.e-inclusie.be/
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DEEL 2: GEWENSTE SITUATIE 

In dit deel herhaal je de onderwerpen uit het eerste deel (analyse huidige situatie) en je 

vermeldt wat de gewenste situatie zou zijn. Je beschrijft de nodige stappen die je plant om tot 

de gewenste situatie te komen voor de volgende schooljaren. Indien je botst op 

budgetgrenzen of andere problemen dan is het belangrijk om deze in kaart te brengen. 

 

Uit de vorige delen worden de noden van jouw school zichtbaar.  

Vragen die je kan stellen zijn:  

● Welke hardware moet voor welke groepen gebruikers voorzien worden?  

● Welke software moet voorzien worden?  

● Welke problemen ondervinden we in onze huidige ICT-infrastructuur? Hoe kunnen we 

die oplossen?  

● Wat wil je het komende schooljaar realiseren? Wat zijn de prioriteiten? 

● Waar wil je als school binnen vijf jaar staan?  

● Wat is het beschikbare budget?  

● Zijn er ICT-projecten waaraan jij of je school wil deelnemen?  

● Welke nascholingen zijn belangrijk om je doel te bereiken?  

● Hoe betrekken we ouders op het gebied van ICT en mediawijsheid? Welke 

ondersteuning missen ze nog en hoe pakken we dit concreet aan? 

● Welke ondersteuning moeten we bieden om ervoor te zorgen dat al onze leerlingen 

thuis voldoende ICT-materiaal hebben? (hardware, internet,…) 

● Wat doen we met BYOD? 

 

Bepaal met het ICT-team de doelen die je het komende schooljaar wil bereiken. Probeer deze 

doelen te formuleren volgens het SMART-principe. Je zou per doel onderstaande tabel 

kunnen kopiëren en aanvullen. 

 

Doelen op korte termijn:  

 

Doel: Noteer hier je doel. 

Wie?  Welke actie 

ondernemen?  

Streefdatum  Evaluatie?  

 Oriënteren, bekijken, 

team informeren, 

draagvlak, 

studiedag(en), 

implementeren, …  

  

 

 

 

 

  

https://www.klascement.net/video/51932/krachtige-doelen-formuleren-met-het-smartprincipe/?previous
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Doelen op lange termijn:  

 

Doel: Noteer hier je doel. 

Wie?  Welke actie 

ondernemen?  

Streefdatum  Evaluatie?  

 Oriënteren, bekijken, 

team informeren, 

draagvlak, 

studiedag(en), 

implementeren, …  
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Info Digisprong 

Digisprong is het ICT-plan om een kwaliteitsvolle digitalisering in het onderwijs door te voeren. 

Dit plan kwam er naar aanleiding van de coronacrisis in 2020 waarbij veel scholen 

noodgedwongen moesten overschakelen op digitaal lesgeven. Digisprong omvat volgende 

vier speerpunten: 

 

● Een toekomstgerichte en veilige ICT-infrastructuur voor alle scholen van het 

leerplichtonderwijs. 

● Een sterk ondersteunend en doeltreffend ICT-schoolbeleid. 

● ICT-competente leerkrachten en lerarenopleiders en aangepaste digitale 

leermiddelen. 

● Een kennis- en adviescentrum ‘Digisprong’ ten dienste van het onderwijsveld. 

 

Zoals eerder vermeld zal het ICT-beleidsplan een belangrijk werkinstrument worden om de 

Digisprong te realiseren. Sommige scholen staan al heel ver in ICT-integratie, andere scholen 

zullen een belangrijke inhaalbeweging moeten maken. Dit ICT-beleidsplan is een ideaal 

vertrekpunt om de doelen en acties van Digisprong bij jou op school in kaart te brengen.  

 

Alle info over Digisprong lees je na op www.digisprong.be  

Aanbestedingsregels ICT-toestellen 

Zowel bij aankoop, huur of leasing gelden aanbestedingsregels. Die regels zijn veelal 

afhankelijk van drempelbedragen. De raming van het bedrag van de opdracht bepaalt dan de 

toepasselijke regels. 

● De raming van een opdracht mag niet bedoeld zijn om een opdracht te onttrekken 

aan de regels door de opdracht op te splitsen in kleinere opdrachten. Dat kan 

slechts indien objectieve redenen dit rechtvaardigen. 

● Leveringen die met een zekere regelmaat worden verleend moeten geraamd 

worden op jaarbasis.  

Opdrachten tot €30.000 excl. BTW zijn opdrachten van beperkte waarde. Ze kunnen met een 

simpele onderhandelingsprocedure geplaatst worden. 

Grotere opdrachten tot € 139.000 excl. BTW (drempelbedrag voor 2020 en 2021) kunnen altijd 

geplaatst worden door de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaandelijke 

bekendmaking, waarbij een offerte wordt gevraagd aan een aantal ondernemingen. 

Opdrachten boven het drempelbedrag (zie hierboven) moeten in principe gepubliceerd 

worden en vanaf € 214.000 excl. BTW (drempelbedrag voor 2020 en 2021) ook Europees. Dit 

kan enkel op het federaal platform. Hou er rekening mee dat deze elektronische procedures 

volgens een vaste format verlopen. 

 

 

 

http://www.digisprong.be/
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Digisprong verantwoording 

Voor Digisprong-aankopen gelden facturen vanaf 1 januari 2021. Een school moet hiervoor 

de verantwoording ten laatste indienen bij AGODI op 30 april 2024. Kan je de middelen pas 

in schooljaar 2023-2024 inzetten, dan dien je de verantwoording in op uiterlijk 30 april 2025. 

Bewaar de stukken ter verantwoording wel zeker in de school voor controle door de verificatie 

van AGODI. Meer informatie kan u binnekort terugvinden in de specifieke Omzendbrief - 

Digisprong gewoon en buitengewoon kleuter-, lager en secundair onderwijs en de HBO5-

opleiding Verpleegkunde. 

 

 


