
 

 
Persbericht 
25.01.2023 

 
Donderdag 9 februari 2023 vindt van 9 tot 15 uur een grote ICT-beurs plaats voor alle 

personeelsleden van het GO! Onderwijs van de Vlaamse gemeenschap uit Mechelen, 

Keerbergen en Heist-op-den-Berg. Locatie: hoofdzetel GO! Scholengroep 5, Mechelbaan 

561 in Putte.  

SCHOLENGROEP ORGANISEERT DIGIBEURS  

GO! Scholengroep 5 organiseert voor de medewerkers van haar 37 scholen uit de 

regio Mechelen, Keerbergen en Heist-op-den-Berg een ICT-beurs vol inspiratie en 

workshops. De beurs ‘Digivijf’ vindt plaats op 9 februari in Putte.  “Het doel van de 

beurs is om de vlucht vooruit te nemen in het digitale verhaal. Naast het organiseren 

van deze beurs versterken we ons ICT-team met meer personeel en middelen”, zegt 

Geert Van Hoof, algemeen directeur van GO! Scholengroep 5.   

De omschakeling van klasomgeving naar afstandsonderwijs tijdens de coronacrisis bracht de 

aanwezigheid van ICT in het onderwijs in een stroomversnelling. Zo voorziet de Vlaamse 

regering een inhaalbeweging en geeft ze onder meer geld voor de aankoop van laptops. 

“Maar het aankopen van materiaal is slechts een deel van het verhaal. Het is vooral 

belangrijk dat je weet hoe je bijvoorbeeld die laptops inzet ten voordele van de leervoortgang 

bij je leerlingen”, zegt Geert Vernelen, afdelingshoofd ICT van GO! Scholengroep 5 en 

organisator van de beurs. 

“Elke leerkracht weet hoe je in een klas met leerlingen met allemaal hun eigen uitdagingen, 

de leerwinst van élke leerling kan maximaliseren. Door de lesinhouden zoveel mogelijk af te 

stemmen op het leertempo en de leerwijze van elk kind. Iemand met dyslexie wil graag wat 

meer tijd krijgen voor een tekst. Iemand die hoogbegaafd is wil het totale plaatje kunnen 

zien. Met digitale onderwijsmiddelen kan die onderwijsdifferentiatie nog beter gebeuren. Zo 

kan de moeilijkheidsgraad van oefeningen middels softwareprogramma’s op maat van de 

persoonlijke situatie van elk kind aangeboden worden. De leermotivatie gaat er in een 

beweging mee op vooruit. Kinderen zitten dus nog wel samen in de klas, maar leren dankzij 

ICT op een meer gepersonaliseerde manier waardoor de leerwinst per kind maximaal wordt. 

Tijdens de ICT-beurs laten we onze leerkrachten kennismaken met een waaier aan 

mogelijkheden die digitaal onderwijs biedt op vlak van die beoogde leermaximalisatie”, zegt 

Geert Van Hoof, algemeen directeur van GO! Scholengroep 5.  

“Hybride leren, een combinatie van klassieke lessen en een digitaal aanbod, biedt het beste 

van twee werelden. Met inspirerende voorbeelden doen onze personeelsleden ideeën op om 

de ICT-mogelijkheden optimaal te benutten in hun dagelijkse werk. Op de beurs zijn er, naast 

workshops van experts, collega-leerkrachten aanwezig die vertellen hoe zij de digitale 

sprong in hun klas doorvoeren. Leren van elkaar is de meest efficiënte weg. Waarom het 

warm water uitvinden als er goede voorbeelden te sprokkelen zijn?”, zegt Geert Vernelen. 

“Digitalisering van het onderwijs vraagt om een structurele aanpak met een duidelijke visie 

voor de lange termijn”, vult Geert Van Hoof aan. “We geven onze  personeelsleden tijd en 

begeleiding om de digitale ommekeer stevig in te bedden in hun manier van werken. De 

organisatie van deze beurs past in dit beleid evenals de investering in een team van dertien 

ICT-ers die klaarstaan om onze personeelsleden verder te helpen.”  

Voor de journalist: Voor meer informatie kan u contact opnemen met Geert Vernelen, tel 015/504186 


