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Deloitte schenkt 100 laptops aan Spectrumcollege 
Lummen-Beringen in samenwerking met Vlaamse regering 
en DigitalForYouth.be 
 
Vlaamse politiek, bedrijfsleven en middenveld werken samen om digitalisering Vlaams onderwijs 
te versnellen 
 
Brussel, Lummen, 8 maart 2021 – Piet Vandendriessche, CEO van Deloitte, overhandigde 
maandag 100 laptops aan Ludo Elsen, coördinerend directeur van het Spectrumcollege Lummen-
Beringen. Deloitte werkte samen met Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts en 
DigitalForYouth.be om laptops ter beschikking te stellen van de school. Eerder doneerde Deloitte 
al 1.300 laptops aan Vlaamse scholen in samenwerking met DigitalForYouth.be.  
 
Samen zetten de drie partners grote stappen vooruit in het digitaliseren van het Vlaams 
onderwijs. Daarnaast lanceert Deloitte ook ‘DigiSkillzz’, een programma waarbij medewerkers 
van Deloitte lessen en oplossingen omtrent digitale skills en cyberveiligheid in het kader van 
‘mediawijsheid’ aanbieden aan jongeren en leerkrachten. 
 

  

 

 



  

 

De Vlaamse regering kondigde in december nog aan een eigen laptop te willen voorzien voor elke Vlaamse 
leerling vanaf het vijfde leerjaar – de ‘Digisprong’. Vlaanderen investeert 375 miljoen euro in die 
digitaliseringsoefening, maar werkt op korte termijn ook nauw samen met partners uit het Vlaams 
middenveld en bedrijfsleven om extra laptops te voorzien voor Vlaamse studenten.  
 
Deloitte werkte in het verleden al samen met de vzw DigitalForYouth.be om laptops te voorzien voor 
Vlaamse studenten en doneerde zo al 1.300 laptops aan Vlaamse scholen waaronder 100 laptops voor het 
Spectrumcollege. Die school telt zo’n 3.200 leerlingen en heeft daardoor een continue nood naar goed 
werkend digitaal materiaal voor leerkrachten en studenten. 
 
‘DigiSkillzz’ 
 
Deloitte lanceert daarnaast ook het ‘DigiSkillzz’-programma, waarbij medewerkers lessen en oplossingen 
aanbieden aan jongeren en leerkrachten rond onderwerpen zoals cyberveiligheid en het stimuleren van 
online veilig gedrag. Deloitte voorziet zo zowel het materiaal als de kennis die nodig is voor de digitalisering 
van het onderwijs, waardoor zo ook een impact kan gemaakt worden op lange termijn. Een eerste 
pilootproject van het programma gaat in mei van start in het Spectrumcollege te Lummen-Beringen. Bij de 
start van het academisch jaar 2021-’22 zal Deloitte zijn ‘DigiSkillz’-programma verder uitbreiden. 
 
“Bij Deloitte zetten we onze schouders maximaal onder digitale inclusie. Daarom werken we al langer samen 
met DigitalForYouth.be en zijn we ontzettend trots om 100 laptops te schenken aan het Spectrumcollege in 
Lummen-Beringen. Door laptops te doneren én in te zetten op digitale coaching, helpen we studenten en 
leerkrachten  om volledig voorbereid het digitale tijdperk in te gaan”, zegt Piet Vandendriessche, CEO van 
Deloitte België. 
 
“Het DigiSkillzz-project past naadloos bij onze visie rond Purpose binnen Deloitte, namelijk het maken van 
een waardevolle impact op lange termijn. Met dit project willen we onze expertise inzetten op een van onze 
strategische pijlers, zijnde onderwijs. Zo willen we jongeren en scholen ‘handvaten’ aanreiken voor de sprint 
naar een digitale wereld.”, zegt Hilde Van de Velde, Chief Purpose Officer van Deloitte België. 
 
 
Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts: “We gaan de coronacrisis aangrijpen om te zorgen voor een 
digitale versnelling in ons onderwijs. Vanaf volgend schooljaar rollen we onze Digisprong uit, waarbij we elke 
leerling vanaf het 5de leerjaar toegang willen geven tot een eigen ICT-toestel. Voor de meest kwetsbare 
leerlingen hebben we in het voorbije jaar al 15.000 laptops aangekocht en nog eens 12.000 laptops 
ingezameld bij organisaties en bedrijven. Het is fantastisch dat een bedrijf als Deloitte zich belangeloos inzet 
om de meest kwetsbare leerlingen meteen te helpen.” 
 
Philip Du Bois, Voorzitter raad van bestuur DigitalForYouth.be: “DigitalForYouth.be streeft naar 
digitale inclusie, samen met bedrijven, overheden, sociale organisaties en scholen. Dankzij deze 
samenwerking kunnen we alweer 100 jongeren een vlotte toegang tot ICT bieden. Met de steun van onze 
partners willen wij ook in 2021 opnieuw het verschil maken voor jongeren met een digitale nood.” 
 
Ludo Elsen, Coördinerend directeur van het Spectrumcollege: “Op het Spectrumcollege zetten we 
sterk in op de ontwikkeling van een onderbouwde ICT-visie en de professionalisering van leerkrachten. Deze 
coronatijd heeft een enorme boost gegeven aan de digitalisering van het onderwijs en onze leraren wisselen 
gelukkig zeer veel ideeën uit onder het motto 'sharing is caring'. Ter ondersteuning van de implementatie 
van de ICT-visie hebben we op alle campussen van het Spectrumcollege een performant netwerk uitgerold. 
Verder werken we het systeem ‘BYOD’ (Bring Your Own Device) en een uitleensysteem uit. Onze leerlingen 
kunnen daarbij een eigen toestel meebrengen, maar ook een laptop ontlenen. In Lummen-Beringen komen 
veel leerlingen uit minder bemiddelde gezinnen. Daarom bieden we hen in het kader van ons armoedebeleid 
de mogelijkheid om een laptop te ontlenen. Met deze 100 laptops van Deloitte kunnen we de capaciteit van 
ons uitleenproject enorm uitbreiden. We zijn dan ook zowel Deloitte als de Minister zeer dankbaar” 
 
 



  

 

Over Deloitte België 
Deloitte is met meer dan 4.500 medewerkers en 12 kantoren in België de grootste organisatie op het gebied 
van audit, accounting, juridisch en belastingadvies, consulting, financial advisory services en risk advisory 
services. 
 
Onze dienstverlening richt zich zowel naar de grootste nationale en internationale ondernemingen als naar 
kmo’s, de publieke sector en non-profit organisaties. Deloitte België is een onafhankelijke en zelfstandige 
organisatie en een member firm van Deloitte Touche Tohmatsu Limited. Voor het boekjaar 2020 werd een 
omzet gerealiseerd van 607 miljoen euro. 
 
Deloitte Belgium CVBA is de Belgische verbonden onderneming van Deloitte NSE LLP, een lid van Deloitte 
Touche Tohmatsu Limited die zich richt op de hoogste kwaliteit bij het leveren van professionele 
dienstverlening en advies. De dienstverlening is gebaseerd op een wereldwijde strategie voor meer dan 150 
landen. Daartoe is de expertise beschikbaar van meer dan 312.000 professionals in alle werelddelen. Voor 
het boekjaar 2020 bedroeg de omzet meer dan 47,6 miljard US-dollar. 

Deloitte verwijst naar een Deloitte member firm, één of meerdere verbonden vennootschappen, of Deloitte 
Touche Tohmatsu Limited, dat een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid is in de UK 
(“DTTL”)DTTL en haar member firms zijn elk een juridisch aparte en zelfstandige eenheid. DTTL (ook wel 
“Deloitte Global” genoemd) levert geen diensten aan cliënten. Bezoek http://www.deloitte.com/about voor 
een meer gedetailleerde beschrijving van de wettelijke structuur van DTTL en haar member firms. 
 
 
Over DigitalForYouth.be 
DigitalForYouth.be streeft ernaar om alle jongeren veilige en vlotte toegang tot ICT te bieden. Via 
verschillende oproepen en projecten ondersteunt DigitalForYouth.be scholen en organisaties die zich ertoe 
verbinden om, samen met ons, de digitale kloof in België te dichten. 
 
 
Over Spectrum college 
Het Spectrumcollege Beringen-Lummen is een dynamische scholengemeenschap die bestaat uit acht 
secundaire scholen verspreid over vier campussen in Paal, Beringen en Lummen. Er lopen 3100 leerlingen 
school die door zo’n 500 personeelsleden begeleid worden. 
 
De vier kernwaarden – welbevinden, verbondenheid, vertrouwen en vakmanschap – vormen de pijlers van 
onze visie en maken integraal deel uit van onze identiteit. Zo willen we dat iedereen op school zich goed 
voelt en hebben we respect voor ieders eigenheid. 
 
 
 


