
Persbericht
12 juni 2012

Meer dan 3.000 pc's, 400 servers en
1.000 randapparaten voor Brusselse scholen 

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest rust zijn lagere scholen voor de derde 
maal uit met gloednieuw informaticamateriaal.

Het Gewest pakt in 2012 de lagere scholen aan voor de derde fase van het Multimediaplan, dat 
instaat  voor  de  uitrusting  van de onderwijssector  met  IT-materiaal.  Vandaag,  hebben de Sint-
Albertusschool  te Sint-Agatha-Berchem en het  "Centre  scolaire  Notre-Dame de la  Sagesse"  te 
Ganshoren, waar in februari de derde fase van dit plan werd ingeluid, het bezoek ontvangen van 
Brigitte Grouwels, de Brusselse gewestminister belast met Informatica. Brigitte Grouwels kwam het 
nieuwe materiaal dat ter beschikking van de scholen is gesteld, officieel inhuldigen.

“Het Multimediaplan, zo reageert de Minister enthousiast, “onderstreept het belang dat het Gewest  
hecht  aan  de  modernisering  van  zijn  onderwijs,  ten  voordele  van  duizenden  leerlingen  en  
studenten.  De  nadruk  ligt  op  openbronsoftware  en  –besturingssystemen  en  dankzij  de  
multimediacomputer  en  een  digitale  videoprojector  beschikt  de  leerkracht  over  de  juiste  
informaticatools om alle lessen meteen een flink stuk interactiever te maken.”

Niet  minder  dan  391  lagere  scholen  van  het  Brussels  Hoofdstedelijk  Gewest,  ongeacht  het 
onderwijsnet, schakelen opnieuw een tandje hoger voor de verdere integratie van de ICT in het 
lessenpakket.  Het  gaat  om  een  totaal  van  meer  dan  3.100  pc's  voor  een  totaalbudget  van 
4,5 miljoen euro. De uitrol loopt tot eind dit jaar. 

Nieuw dit jaar is dat het uitgerolde materiaal beantwoordt aan heel strikte « Green IT  »-criteria 
waarbij  een  belangrijke  energiebesparing,  een  langere  levensduur  en  een  maximale 
recycleerbaarheid van het materiaal hoog in het vaandel staan.

Om te beantwoorden aan de vragen opgetekend tijdens een peiling hebben de deelnemende 
scholen, dit keer de keuze uit één centraal informaticalokaal of kunnen ze het nieuwe IT-materiaal 
verspreiden over verschillende klassen. Het Multimediaplan wil immers naadloos aansluiten bij de 
pedagogische behoeften van elke school.

108 Nederlandstalige lagere scholen en 7 scholen uit het bijzonder onderwijs zijn ingegaan op de 
uitnodiging van het CIBG en stapten mee in deze nieuwe fase van het Multimediaplan. Hiermee 
bereiken  we  91%  van  de  Brusselse  scholen,  over  alle  onderwijsnetten  en  -types  heen.  We 
verwelkomen 7 nieuwe scholen.

Elke school ontvangt 8 pc's met een LCD 20''-scherm, een videoprojector, een geconfigureerde 
server, een zwart-wit laserprinter (recto verso) en een netwerkswitch. Dit  materiaal  kan worden 
gebruikt  naast  het  eventuele  restmateriaal  van  de  vorige  fases  van  het  Multimediaplan  of 



materiaal  van  andere  bronnen.  Zo  kunnen  de  scholen  een  breder  en  performant 
informaticapark  samenstellen.  De installatie-  en configuratiekost  en de internetverbinding zijn 
inbegrepen,  net  als  de  waarborg  en  het  onderhoud  van  het  materiaal  gedurende  4  jaar. 
Daarnaast  hebben  de  ICT-coördinatoren  in  de  scholen  een  opleiding  genoten  zodat  zij  
makkelijker met het nieuwe materiaal overweg kunnen. 

Deze opleiding,  en de keuze om  hetzij  de pc's  te  spreiden  over  verschillende klassen,  hetzij  
samen te plaatsen in één informaticalokaal waren duidelijke verzoeken van de lagere scholen 
tijdens  een  peiling  m.b.t.  hun  IT-noden.  Dankzij  deze  peiling  kon  het  CIBG  de tevredenheid 
opmeten van de scholen m.b.t. het materiaal van de vorige fases. Zij onderstreepten één voor 
één dat dit materiaal  voor hen een onmisbare steun is  bij  hun onderwijsopdracht. De lagere 
scholen hebben toen ook duidelijk aangegeven in de toekomst meer pc's te wensen.

Het  onderhoud  van  het  materiaal  in  de  scholen  zelf  heeft  het  CIBG  zo  makkelijk  mogelijk  
gemaakt. De pc's worden centraal beheerd via de server. Ze zijn makkelijk te herinstalleren. De 
helpdesk van het CIBG ontvangt automatische waarschuwingen in geval van een panne.

Facts & figures

• Het Multimediaplan, dat is een totaal van 550 lagere en middelbare scholen, ongeacht 
het net;

• Ongeveer 160.000 leerlingen en studenten, maken gebruik van het Multimediaplan;
• De derde fase van het Multimediaplan richtte zich eerst tot de middelbare scholen.  

(2008) In tweede instantie tot lagere scholen;
• Het Multimediaplan is een krachtig wapen in de strijd tegen de digitale kloof. Het helpt  

de scholen de jonge Brusselaars voor te bereiden voor de steeds striktere eisen van de 
arbeidsmarkt;

• Het Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest (CIBG) stuurt het hele project 
aan.

Perscontacten
Centrum voor Informatica 
voor het Brusselse Gewest
Tony DE COUX
Tel: 0499 96 64 59 - tdecoux@ci  bg  .irisnet.be  

Kabinet van de gewestminister 
bevoegd voor informatica
Philippe VANSTAPEL
Tel: 0499 58 89 22 - pvanstapel@grouwels.irisnet.be

Bespaar inkt en zet de juiste letter in!  Dit document is opgesteld in Century Gothic. Volgens een studie van de Green Bay-universiteit van Wisconsin, 
gebruikt deze letter ongeveer 30 % minder inkt bij het afdrukken, dan bijvoorbeeld Arial.
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