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Dankzij jouw duwtje maken kinderen de digitale sprong

Samen onderwijs maken

Samen kansen maken



Voorwoord Raymonda Verdyck

afgevaardigd bestuurder GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap

en bestuurslid GO! foundation

Investeren in een betere toekomst
De beste onderwijskansen voor elke lerende, dat is wat het GO! wil. Er zijn wel wat hindernissen te 
overwinnen. Maar het GO! blijft natuurlijk niet bij de pakken zitten en richt een eigen stichting op. 

De GO! foundation zal op twee terreinen werken. We zetten in op projecten die gelijke onderwijskansen 
rechtstreeks ten goede komen en zamelen daarvoor bijkomende middelen in. Daarover lees je alles in dit 
sponsordossier. Tegelijkertijd reikt de GO! foundation individuele scholen een digitaal platform aan, waardoor 
zij op een laagdrempelige manier fondsen kunnen werven voor hun gelijkekansenprojecten.

Recent maakte de coronacrisis pijnlijk duidelijk hoe groot de digitale kloof nog steeds is, terwijl we de 
toenemende impact van digitalisering in de maatschappij niet kunnen negeren. Verhalen over kinderen die 
thuis niet over een computer of tablet beschikken en hierdoor niet dezelfde kansen kunnen krijgen, sterken 
mij meer dan ooit in de overtuiging dat we nu moeten handelen. Het is belangrijk dat geen enkel kind de 
digitale trein mist. De eerste campagne van de GO! foundation focust daarom op schermen voor gelijke 
kansen. 

Voor deze en volgende projecten, zoekt de GO! foundation sponsors die mee willen bijdragen aan een 
mooiere toekomst voor onze kinderen. Elke bijdrage, hoe klein ook, maakt een verschil voor een van onze 
leerlingen.

Ik hoop dat jij, samen met mij, wil investeren in onze burgers van morgen.

Van harte

Raymonda

Samen onderwijs maken, samen kansen maken.

Over het GO!
Op de meer dan 1.000 plaatsen waar het onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap wordt aangeboden, zijn we 
allemaal vip: unieke mensen met specifieke talenten, interesses en ambities. Om en bij de 39.000 medewerkers 
van het GO! bieden kwaliteitsvol onderwijs aan 340.000 leerlingen en cursisten. Iedereen krijgt gelijke kansen om 
zich zo breed mogelijk te ontwikkelen. Samen leren samenleven is onze missie. 



Het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap heeft sinds 
december 2018 haar eigen stichting: de GO! foundation.  

De GO! foundation heeft als doel acties, organisaties of verenigingen 
te ondersteunen die bijdragen aan de werking van het GO!, de 
verwezenlijking van het PPGO! en in het bijzonder het realiseren 
van gelijke kansen.

Om dit te kunnen doen, wil de stichting fondsen, giften, schenkingen 
en legaten verwerven, maar ook, scholen en scholengroepen 
ondersteunen om hun eigen fondsenwerving op een laagdrempelige 
manier te professionaliseren.

De GO! foundation wil zorgen voor extra impulsen om al onze 
leerlingen en cursisten een stevige basis te geven voor de toekomst.

Klemtonen

De GO! foundation wil vooral:

- inzetten op de verdere uitbouw van de digitalisering in scholen

- de maatschappelijke uitdagingen die in vele scholen leven oppikken 
  en helpen beheersen (bv. klimaatverandering)

-de armoede bestrijden en de sociale inclusie bevorderen

Centraal jaarthema

Elk jaar kiest de GO! foundation één overkoepelend jaarthema, dat 
aansluit bij de waarden en de visie van de stichting, waaraan acties 
kunnen worden gekoppeld

Schermen voor gelijke kansen

Het coronavirus bracht niet alleen de volksgezondheid in gevaar, 
de maatregelen die de overheid genoopt werd te nemen, lieten 
helaas ook pijnlijk duidelijk de groeiende digitale ongelijkheid in 
onze samenleving zien. Terwijl het voor een kind in het ene gezin 
soms moeilijk kiezen is welk nieuwste model van smartphone het 
wordt, beschikt een kind in het andere gezin niet eens over een 
basismodel of zelfs gewoonweg een internetverbinding in huis. Het 
vraagt weinig verbeeldingskracht om zich voor te stellen dat digitaal 
online onderwijs voor dat tweede kind ‘niet echt’ een oplossing is. 

Het is dan ook niet verwonderlijk dat de GO! foundation dit jaar 
deze thematiek als jaarthema naar voren schuift. Met schermen 
voor gelijke kansen wil de stichting dit schooljaar, 2020-2021, dan 
ook inzetten op het dichten of op z’n minst verkleinen van deze 
digitale ongelijkheidskloof.

Via dit project kunnen scholen, samen met de GO! foundation, extra 
geld inzamelen voor de IT-apparatuur die ze nodig hebben om elke 
leerling of cursist toegang te geven tot de digitale snelweg.

Schermen voor gelijke kansen wil sterk onderwijs verzekeren voor 
iedereen, ook nu dat meer en meer een digitaal karakter krijgt. Het 
vormt als het ware het DNA van het GO! en de GO! foundation. In 
de onderwijswereld van vandaag én morgen heeft elk kind toegang 
tot de digitale wereld nodig. De GO! foundation wil dit mee helpen 
realiseren.



De GO! foundation werkt bij elke campagne op twee terreinen. 

- Enerzijds zamelt de GO! foundation -  als vorm van solidariteit - middelen in om de gelijke onderwijskansen  
   in alle scholen te ondersteunen. 

- Anderzijds reikt de GO! foundation de scholen een digitaal platform aan, waardoor alle schoolteams 
  op een laagdrempelige manier fondsen voor hun eigen gelijkekansenproject kunnen werven. 

Digitaal sponsorplatform scholen 

Via dit gloednieuw digitaal sponsorplatform kunnen alle GO! scholen een sponsoractie organiseren en dit schooljaar geld 
inzamelen voor extra ICT-middelen.

Ontdek het platform op www.schermenvoorgelijkekansen.be  

Wie is wie in de GO! foundation?

Voorzitter
Ann Van Driessche
directeur Marketing, Communicatie en Evenementen VUB

Penningmeester
Dirk Mechelaere
afdelingshoofd Organisatieondersteuning GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap

Secretaris
Peter Goyvaerts
afdelingshoofd Beleid & Strategie GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap

Leden
Raymonda Verdyck
afgevaardigd bestuurder GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap

Els Vermeulen
beleidsadviseur GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap

Dimokritos Kavadias
docent politieke wetenschappen VUB en directeur Brussels informatie, documentatie & 
onderzoekscentrum BRIO

Sofie Christiaens
gedetacheerde leerkracht Frans aan het GO! technisch atheneum Handelsschool Aalst

Projectcoördinator GO! foundation
Jani Verheyden
jani.verheyden@g-o.be



Haidar 
Leerling GO! basisschool Boom Park in Boom
“We leren in de klas coderen. Dat is niet makkelijk,  
dus we moeten ook thuis veel oefenen. Niet alle 
kinderen kunnen dit, omdat ze geen laptop of tablet 
hebben. Het zou goed zijn als we daarvoor kunnen 
zorgen.” 

Ashley
Leerkracht GO! basisschool ’t Kasteeltje  
in Puurs - Sint - Amands 
“Tijdens de lockdown konden we niet alle leerlingen online 
bereiken. We leenden heel wat tablets en laptops uit aan 
gezinnen die niet over een computer beschikken, maar we 
konden niet iedereen helpen. De nood aan nieuwe hardware is 
dus best wel hoog.”

Liv
Leerling GO! Busleyden Atheneum Mechelen
“ICT-kennis is heel belangrijk voor onze toekomst, want in eender 
welke job of studie gaan we dit nodig hebben. Het zou tof zijn als 
alle scholen genoeg ICT-budget zouden hebben.”

Tim
Directeur GO! atheneum Willebroek
“Al onze leerlingen in de eerste graad hebben een eigen laptop die ze ook 
thuis kunnen gebruiken. Dit maakt het gepersonaliseerd samen leren 
stukken makkelijker en op deze manier faciliteren we ook het studeren 
los van tijd en ruimte. Met extra ICT-budget zouden we dit systeem graag 
uitbreiden naar andere jaren en graden.”

Jules 
GO! basisschool De Spreeuwen in Mechelen
“Ik leer heel graag met de computer, dus we moeten 
veel centjes inzamelen.”



Nog duizenden 
leerlingen in het 
secundair onderwijs 
thuis zonder laptop 
Toen de lockdown zich in maart 2020 aankondigde, werd 
de digitale kloof tussen de leerlingen pijnlijk duidelijk. Net 
als de andere onderwijsverstrekkers, vroeg het GO! aan zijn 
algemeen directeurs om door te geven hoeveel leerlingen in 
het secundair onderwijs thuis niet over een laptop beschikken. 

De aantallen waren schokkend. In totaal vroegen de Vlaamse 
en Brusselse Nederlandstalige secundaire scholen van alle 
onderwijsverstrekkers samen 18 000 toestellen aan. 

Nogal pijnlijk: leerkrachten konden lang niet alle leerlingen 
via digitale weg bereiken en dus ook niet begeleiden, helpen 
of bijsturen. Dit probleem werd gelukkig door heel wat 
schoolteams goed opgevangen. Zo gingen leraren van deur 
tot deur met papieren bundels en leenden scholen eigen 
tablets uit. Niet wat je noemt ideaal. Hoedje af voor al deze 
inspanningen in moeilijke tijden. 

De cijfers maakten ook duidelijk dat als we vanuit onderwijs 
leerlingen willen voorbereiden op de toekomst en hen de 
21e-eeuwse vaardigheden aanleren, we er ook voor moeten 
zorgen dat ze over de juiste middelen beschikken. Het is in 
ons aller belang dat de jongeren van vandaag goed worden 
voorbereid op morgen.

Dankzij verschillende initiatieven van onder andere de 
Vlaamse overheid en de minister van Onderwijs konden we 
heel veel leerlingen uit de nood helpen, maar ondanks alle 
inspanningen blijft het probleem groot. Volgens een rondvraag 
van het Huis van het GO! in november 2020 blijkt de nood nog 
hoger dan in maart 2020 en zijn er nog duizenden jongeren die 
thuis niet over een laptop of internetverbinding beschikken.

De cijfers hierboven gaan over de leerlingen in het secundair 
onderwijs, maar ook in het basisonderwijs zijn meer ICT-
middelen nodig. Kinderen leren vanaf de kleuterklas werken 
met de computer. Onderwijsspecialisten leren hen coderen, 
monteren, … 
Zo zijn de jongens en meisjes van vandaag goed voorbereid op 
de jobs van morgen. Jobs die nu misschien nog niet bestaan, 
maar waarvoor we binnen enkele jaren heel wat medewerkers 
nodig zullen hebben. 

Het tekort aan middelen voor onze leerlingen is hierdoor 
niet enkel een probleem binnen de klasmuren, het is een 
probleem van ons allemaal. 

Niet investeren in de jongeren die nu op de schoolbanken 
zitten, is dus onze toekomst hypothekeren.



Al onze leerlingen dankzij jou op de digitale snelweg

Met jouw bijdrage:
- verklein je de digitale kloof tussen de kinderen in je omgeving 
- verhoog je de ambitie van ons onderwijs 
- werk je mee aan onze gezamenlijke digitale toekomst

Wat is er dankzij jouw schenking allemaal mogelijk?
550 euro = 1 leerling een nieuwe laptop

14 000 euro =  25 leerlingen in een klas een nieuwe laptop

165 000 euro = 300 leerlingen in een basisschool een nieuwe laptop

330 000 euro = 600 leerlingen in een secundaire school een nieuwe laptop

Wil je liever maandelijks iets geven? Ook dit kan.

Geef een vast bedrag per maand (gedurende 1 jaar), word meter of peter van een aantal laptops binnen 
het GO! en investeer zo samen met de GO! foundation in de burgers van morgen.

Voorbeeld: met 50 euro per maand (gedurende 12 maanden), schenk je 1 nieuwe laptop

Ook andere bedragen en formules zijn mogelijk.
Neem zeker contact op met de GO! foundation voor meer informatie.

Dank je wel!
Grote donateurs zetten we vanuit de GO! foundation graag in de bloemetjes. 
Samen kunnen we bekijken wat de mogelijkheden zijn. 
We denken hierbij aan logo- en naamsvermelding op de communicatiekanalen van 
het GO! en extra persaandacht, maar ook andere creatieve formules zijn mogelijk. 

Rekeningnummer GO! foundation

GO! foundation
BE31 0689 3257 0555



Heb je interesse?  
Dan maken we graag met jou een afspraak.

Projectcoördinator GO! foundation
Jani Verheyden
jani.verheyden@g-o.be / 
foundation@g-o.be
0474/30.96.67


