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SAMEN HET FRANSTALIG ONDERWIJS IN BELGIË DIGITALISEREN 

Twee Belgische IT-spelers gaan een verregaande samenwerking aan om ook de digitale versnelling van 
het onderwijs in Franstalig België te ondersteunen en te vergemakkelijken. Zo willen ze de digitale 
transformatie, die versneld werd door de gezondheidscrisis door COVID-19, mee vorm geven. 

En dus bieden Signpost en BISOFT vanaf nu samen oplossingen aan die zijn aangepast aan de 
specifieke behoeften van het onderwijs. Zij helpen het personeel en de leerlingen van scholen in 
Wallonië en Brussel om maximaal gebruik te maken van de hardware, kennis en ondersteuning die nodig 
zijn voor die digitale overgang. 

Precies op tijd, midden in de digitale evolutie, krijgt het Belgisch Franstalig onderwijs een nieuwe oplossing 
aangeboden die perfect aangepast is aan de behoeften van de scholen in Wallonië en Brussel. Terwijl de helft van de 
15-jarige scholieren aangeeft tijdens hun schooltijd nog nooit een digitaal apparaat te hebben gebruikt, gebruikt nu al 
10% van die Waalse scholieren dagelijks een computer (bron: Les indicateurs de l'enseignement 2020). En dit 
cijfer stijgt elk jaar alleen maar. De subsidiërende overheden waren zich bewust van de uitdaging en de urgentie 
van de situatie en spraken begin dit jaar duidelijk hun ambities uit om het digitale leren op scholen te verbeteren.

Twee Belgische spelers bundelen hun krachten om de loop van de geschiedenis te veranderen! 

Aan de vooravond van SETT Connect Namur, het grootste beurs- event (dit keer nog online) over de 
digitalisering van het onderwijs in Wallonië, onthullen Signpost en BISOFT exclusief hun nieuwe samenwerking. 
Hun doel? Tegemoet komen aan de behoeften van de IT-evolutie in het onderwijs en alle scholen van 
verschillende niveaus, van basisonderwijs tot universiteiten, snel een kant-en-klare en krachtige oplossing te bieden.  

Digitalisering van de scholen van de "Federatie Wallonië-Brussel" 

De Covid-19- gezondheidscrisis maakte nog meer duidelijk dat de digitalisering van het onderwijs één 
van de onvermijdelijke uitdagingen vormt van onze samenleving. Het aantal gebruikers van 
afstandsonderwijs is letterlijk geëxplodeerd tijdens de lockdown die begon in maart 2020.  

Op dit kantelmoment naar digitalisering, was de situatie nochtans al duidelijk: internet, overheadprojectoren en 
digitale borden maakten reeds aarzelend deel uit van het schoollandschap, maar de (materiële) middelen en het 
aantal mensen verantwoordelijk voor het computernetwerk op een school bleven ontoereikend.

Net op tijd heeft de Federatie Wallonië-Brussel de aanzet gegeven tot een digitale versnelling in het Franstalig 
onderwijs in België. De resultaten van de Baromètre Digital Wallonie 2018 en de PISA-cijfers toonden inderdaad aan 
dat het de hoogste tijd was om te reageren. Met slechts 11 of 9 digitale schermen per 100 leerlingen was de 
computeruitrusting van de Waalse en Brusselse scholen veel lager dan die van hun tegenhangers in Vlaanderen of 
Frankrijk. En toch zegt 35% van de leerkrachten elke week minstens één digitale toepassing in de klas te gebruiken 
(bron: Digital Wallonia Barometer 2018)...

Ook al was er in Wallonië en Brussel al een begin gemaakt van die digitale integratie, toch blijft de optimalisering 
van de werking van de scholen nog een grote uitdaging.  Permanente opleiding van personeel en studenten, de 
invoering van aangepaste digitale infrastructuren, de voortdurende begeleiding en technische ondersteuning zijn 
stuk voor stuk vereisten waaraan de onderwijssector niet langer kan ontkomen.  

De markt is er, het publiek is er en de politieke wil is er blijkbaar ook... Alle ingrediënten lijken aanwezig om een 
revolutie teweeg te brengen in de onderwijssector en het daarmee verbonden dagelijkse leven.   
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Oplossingen op maat voor scholen van alle niveaus

Samen willen Signpost en BISOFT het digitale traject van basis- en secundaire scholen stimuleren en 
vergemakkelijken. Zij stellen technologie, hardware en IT ten dienste van het leren op school. Elke school die zich 
materieel wil uitrusten of aansluiten, een opleiding wil volgen en / of van een permanente technische 
ondersteuning wil genieten, kan voortaan een beroep doen op hun diensten. Vandaag richten zij zich dus 
naar meer dan 360.000 leerlingen en 38.000 leerkrachten in Wallonië en Brussel, in het secundair onderwijs 
alleen al. (bron: les indicateurs de l’enseignement 2020).

Een compleet aanbod, tegen een betaalbare prijs

Na de successen in Vlaanderen en de expansie in Europa (Frankrijk, Spanje, Turkije, Nederland, ...) is Signpost  steeds 
meer actief in schoolprojecten, aanbestedingen en kadercontracten (Ecole Numerique van SPW, het kadercontract 
van het Wallonie Bruxelles Enseignement, het Waals Microsoft-contract van ETNIC ...). Het combineren in één 
partnership van de eigen know-how met een sterk lokaal verankerde IT-partner als BISOFT is dan ook een volgende 
logische stap. 

Door de samenwerking tussen BISOFT en Signpost kunnen Franstalige scholen nu profiteren van een erg compleet 
aanbod: computers (of andere digitale media), software, interne connectiviteit (WIFI), externe connectiviteit 
(glasvezel tot in de school), opleiding, een zeer efficiënte technische dienst ... Alles is inbegrepen en bedacht om het 
gebruik voor leerkrachten en docenten, studenten en personeelsleden te vergemakkelijken. Door de 
schaalvergroting kan dit bovendien tegen een zeer betaalbare prijs.  

Over BISOFT:
BISOFT werkt oplossingsgericht en maakt deel uit van de BDE Group met meer dan 25 jaar ervaring in de Waalse 
IT-sector. Deze Belgische onderneming is gespecialiseerd in de implementatie en het beheer van IT infrastructuur 
en computerparken, installaties én het onderhoud van netwerken. BISOFT biedt zijn klanten een partnerschap 
van vertrouwen en een bevoorrechte relatie met een team van professionals dat beschikbaar en proactief is. 
Het respect voor eenieder en de gelijkheid behoren tot de waarden die het bedrijf na aan het hart liggen, dat 
ondanks zijn expansie de nabijheid voorstaat en op menselijke schaal wenst te blijven.  
https://www.bisoft.be/  

Over Signpost:
Als Europees leider in de digitalisering voor de onderwijssector is Signpost de onmisbare ICT-partner voor het 
lager, secundair en hoger onderwijs. De aanpak combineert hardware, software, content, connectiviteit en 
opleidingen. Dankzij deze 360°-interventie worden personeel, leerkrachten en leerlingen voorzien van een device en 
opgeleid om IT -tools doeltreffend te gebruiken. Ondersteuning en innovatie ten dienste van de scholen is het ware 
DNA van Signpost.  
https://www.signpost.be/ 
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Foto's: https://www.dropbox.com/sh/pi8a3lmqxme9thh/AACEBifNrdDyLerx70PWRt5ma?dl=0

Video : YouTube « BDE Group »
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