Signpost levert laptop voor elke leerling
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Het IT-bedrijf Signpost voorziet in een 50-tal scholen leerlingen van hun persoonlijke laptop. Volgend schooljaar is dat drie keer
zoveel. 'Scholen vragen zich niet af of ze daarin meestappen, wel wanneer ze de stap zetten.'
Signpost is er rotsvast van overtuigd dat in de toekomst alle leerlingen in elke school een eigen laptop of tablet zullen gebruiken.
'Uiteindelijk zal dat voor leerlingen even vanzelfsprekend zijn als het aankopen van leerboeken of schriften', zegt zaakvoerder Arne
Vandendriessche.
Signpost is vandaag al marktleider in het aanleveren en onderhouden van computers in het onderwijs en heeft een computerpark van
meer dan 15.000 stuks. Die positie verstevigde het deze week door de overname van het handelsfonds van het softwarebedrijf Sumika
IT. Het zal in een jaar tijd zijn omzet verdubbelen tot 15 miljoen euro.
Hoeveel scholen in Vlaanderen leerlingen hun eigen toestel in de klas laten gebruiken, is niet duidelijk. Midden volgend jaar moet een
nieuwe ICT-monitor daarover meer duidelijkheid geven, zei Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) onlangs.
Signpost - dat vorige week door HP als Belgische 'Partner van het Jaar' bekroond werd - ziet nog veel potentieel. 'Volgend schooljaar
stappen zo'n 150 scholen in. Dit is aan het exploderen. Als je weet dat er in Vlaanderen duizend secundaire scholen zijn, zie je dat dit
de grootste laptopmarkt van het land is. Bovendien kopen die scholen elk jaar nieuwe computers aan voor hun nieuwe leerlingen. Het
is een win-winsituatie, want door langetermijnafspraken met onze leveranciers geven we prijzen die niemand anders kan garanderen.'
Door de computers in bulk aan te kopen kan Signpost zowel de hard- als de software goedkoop aanbieden aan scholen. Daarnaast
ontlast het scholen van alle praktische problemen die IT met zich brengt. 'Een bedrijf met duizend medewerkers heeft al snel een ITdienst van een tiental mensen. Een school van duizend leerlingen moet het vaak met één IT-coördinator stellen. Wij garanderen dat
een kapotte laptop binnen 24 uur gerepareerd of vervangen wordt. Zo'n service kan geen enkele school zelf bieden. ICT-coördinatoren
en directeurs kunnen dan op het pedagogische aspect focussen.'
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