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Schriftelijke vraag van raadslid Ilse Bats: digitalisering in het DKO 

lndiener(s) 
Ilse Bats (Vooruit); 

Gericht aan 
Filip Baeyens; 

Bondige toelichting 
De digitale wereld heeft ook in de academies zijn intrede gedaan. Zowel op administratief als 
op artistiek vlak is de digitaliteit in het atelier of de muziekklas niet meer weg te denken. Tot 
nog toe gebeurt al het digitale werk met eigen multimedia van de leerkracht. (behalve in de 
multimediaklassen uiteraard) 
Vraag 1: 
ln vele academies in Vlaanderen is ondertussen al gekozen om iedere leerkracht daarom van 
een tablet te voorzien. Laptops of desktops zijn duur in aankoop en vaak log, maar met een 
tablet kan je flexibel aan de slag. Kan dat ook in Sint-Niklaas? Zijn er al ideeën en/of 
initiatieven op dat vlak? 
Vraag 2: . 
Ik hoor dat de WiFi niet in alle lokalen in wijkafdelingen en deelgemeenten en goed is, als er al 
is ... Kan ook dat in orde gemaakt worden? 
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Antwoorden op de vragen van gemeenteraadslid llse Bats:

Vraag 1:

We beseffen dat er grote nood is aan extra digital.e middel.en.
We hebben de afgelopen jaren stevig geïnvesteerd in mobiele en vaste grafische computers ter
vervanging van oudere exemplaren. Er is een plan om dit de komende jaren verder te doen.
Leerkrachten kunnen de [aptops uitlenen voor lesdoeleinden.

De oudere toestelten worden doorgeschoven naar ateliers waar ze ingezet worden voor opzoekwerk.
We plannen daarnaast de aankoop van een reeks tablets voor klassen die niet uitgerust zijn met een
vaste computer. Deze dienen enkel voor research, niet voor grafische toepassingen.

Vraag 2:

ln de hoofdschool beschikken we over een stabiel draadtoos netwerk en voor de grafische labo's een
bekabetd netwerli. Hier worden geregel.d optimal.isaties op uitgevoerd.
De wijkafdel.ingen beschikken,waar mogel.ijk, over WiFi. Er zijn echter nog bLinde vlekken die we in
de toekomst witten wegwerken.

Niko Van SticheL

Directeur

www.academ iesi ntni klaas.be
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Schriftetijkp vraag van raadslid llse Bats: Digital,isering in het DKO

Vraao L

De academies maakten tijdens schooljaar 2020-2021een digital.e inhaaLbeweging.
A[ onze klaslokalen ( zowel in de hoofdschool aLs in de vestigingsplaatsen) zijn uitgerust met een
vaste pc of Laptop die beantwoorden aan hedendaagse normen.
Ook beschikken wij over enkele tablets en Laptops die bij defecten aan leerkrachten kunnen
worden ter beschikking gestel.d.

Softwarematig beschikken atle leerkrachten sedert vorig jaar over een office 565 account met
daarbij een werk mailadres van de academie.

Vraag 2

Het klopt dat het wifi bereik niet al.tijd in atle vestigingen even performant was. Dit in de eerste
ptaats door de grote toename van internetgebruik tijdens het online lesgeven.

Na de nodige ingrepen van onze |CT-coórdinator en de |CT-dienst van de stad ervaren wij geen
problemen meer op dat vtak en beschikken onze leerkrachten in a[Le vestigingen en hoofdschool.
over een goede internetverbinding.

Tim Haerinck
Directeur
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