Vanaf 1 april 2021 gaan FIUC en SIGNPOST een
strategisch en complementair partnerschap aan
Signpost is de IT-partner van de onderwijssector. Naast hardware voor studenten en docenten heeft
Signpost ook Academic Software, een platform dat meer dan 500.000 studenten een gebundeld
aanbod van de meest relevante software biedt. Signpost ontwikkelt ook e-learningmethoden en
beschikt met de Signpost Academy over een opleidingscentrum voor studenten en
onderwijsprofessionals over de digitalisering van het onderwijs en digitale instrumenten.
De Internationale Federatie van Katholieke Universiteiten (FIUC-IFCU), opgericht in 1924, verenigt 240
universiteiten in 56 landen over de hele wereld, en heeft haar hoofdkantoor in Parijs. FIUC heeft tot
taak de samenwerking tussen katholieke universiteiten op het gebied van onderzoek en bestuur te
vergemakkelijken en hen te helpen zich open te stellen voor hun lokale, nationale en internationale
omgeving.
Dit partnerschap tussen de twee zal voortbouwen op de respectieve expertises van beiden om een
verantwoorde digitalisering ten dienste van de missie van katholieke universiteiten mogelijk te maken.

Arne Vandendriessche, CEO Signpost : “De versnelde digitalisering in het onderwijs legt een steeds
grotere druk op de IT-afdelingen van onderwijsinstellingen. Voor ons gaat het erom instellingen op dit
gebied te steunen. Wij zijn dan ook zeer verheugd over deze samenwerking met het FIUC, dat zelf al
geruime tijd een pionier is op het gebied van digitaal onderwijs. Het was dus slechts een kwestie van
tijd voordat we onze krachten bundelden om onze expertise te delen.”
François Mabille, Secretaris-generaal van FIUC : “De wereld van het hoger onderwijs wordt vandaag de
dag geconfronteerd met ingrijpende en snelle veranderingen, die verband houden met de 4e industriële
revolutie die met name rond de Informatie- en communicatietechnologie draait. Als gevolg daarvan
worden de organisatie en de praktijken binnen de campussen ingrijpend gewijzigd. Om de aangesloten
universiteiten te helpen zich aan te passen aan deze disruptieve veranderingen, is het FIUC verheugd
dit nieuwe partnerschap aan te kondigen dat tot doel heeft uitwisselingen te vergemakkelijken tussen
zijn leden en een dynamische speler als Signpost".

Voor meer informatie:
www.fiuc.org
www.signpost.eu
Als u vragen heeft, kunt u contact opnemen met :
Nicolas Vergier (IFCU) : nicolas.vergier@bureau.fiuc.org
Soha Saati (SIGNPOST) : Soha.Saati@signpost.eu

