
 
 

Persbericht Staatssecretaris voor Digitalisering Bianca Debaets 

 

Supersnel internet voor Brusselse scholen met Fiber to the School 
 

• Fiber to the School voorziet alle Brusselse scholen tegen 2020 van supersnel internet via 

glasvezelnetwerk 

• Supersnel internet van minimaal 100 Mbps laat de digitale leeromgeving optimaal tot haar 

recht komen 

• Uitvoering door het CIBG via IRISnet: jaarlijkse investering van één miljoen euro, gemiddelde 

investering van 35.000 euro per school 

 

Op initiatief van Staatssecretaris Bianca Debaets, bevoegd voor gewestelijke en gemeentelijke 

Informatica en Digitalisering, krijgen de Brusselse middelbare scholen een supersnelle 

internetaansluiting. Het project Fiber to the School maakt dat alle 166 Brusselse middelbare 

scholen tegen 2020 supersnel kunnen surfen dankzij een glasvezelkabel. Nu zijn er reeds 34 

scholen uitgerust, verspreid over het Brussels gewest. Fiber to the School kadert binnen de 

projecten van SmartCity.Brussels, waarmee Staatssecretaris Bianca Debaets Brussel op de 

Europese kaart van digitale steden plaatst. 

 

Staatssecretaris Bianca Debaets: “Met supersnel internet wordt de digitale leeromgeving van de 

school optimaal gebruikt. De onderwijsdoelstellingen worden beter behaald, de leerlingen voelen 

zich meer betrokken en de lessen zijn aantrekkelijker. Brussel wordt zo een koploper binnen de 

Europese digitale strategie. Het glasvezelnetwerk voor de scholen is een verdere stap in de uitbouw 

van Brussel als Smart City.” 

 

Een digitale leeromgeving met supersnel internet, pc’s, tablets en interactieve borden zorgt voor 

beter onderwijs. Door voorbeelden uit de leefwereld van de leerlingen wordt de leerstof 

levensechter. Leerlingen hebben meer kans tot interactie en uitwisseling, wat o.a. belangrijk is 

voor het leren van een taal of om de leerstof te verwerken. 

 

Het Centrum voor Informatica van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (CIBG) voert het Fiber to 

the School project uit via IRISnet. Staatssecretaris Bianca Debaets investeert jaarlijks één miljoen 

euro in Fiber to the School. De gemiddelde kostprijs om een school aan te sluiten op het 

gewestelijk glasvezelnetwerk bedraagt 35.000 euro aan werken op straat en bekabelingswerken. 

De glasvezelaansluiting biedt een debiet van minstens 100 Mbps, met een constante en 

gewaarborgde snelheid voor ontvangst (download) en verzending (upload). 

 

 

Bijlage   Naar een digitale school. Waar bevindt België zich op Europese schaal? 

 

Perscontacten:  Stijn Van Eynde – svaneynde@gov.brussels: 0490 66 60 28 

Tony De Coux (CIBG) – tdecoux@cibg.brussels: 0499 96 64 59 


