
De GO! Middenschool Halle is lid van de scholengroep 
UN!K. Die verenigt enkele tientallen instellingen uit het GO! 
onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap, verspreid over 
de regio’s Asse, Halle en Wemmel. “Als middenschool 
richten wij ons exclusief op onderwijs voor de eerste graad 
van het secundair onderwijs”, vertelt directeur David De 
Clercq. 

De GO! Middenschool Halle bevindt zich op dezelfde 
campus als het GO! Atheneum Halle en de basisschool De 
Leerboom, die allebei ook lid zijn van de scholengroep. Met 
haar 500-tal leerlingen vormt de middenschool wel een 
apart geheel, met onder meer een eigen lerarenteam.

Laptop creëert leerkansen
Op technologisch vlak groeit deze ‘school in de school’ 
mee met alle nieuwe ontwikkelingen die relevant zijn 
voor het onderwijsveld. Zo bouwt zij haar infrastructuur 
elk jaar wat verder uit. “Wij beschikken intussen over 
een compleet computernetwerk”, aldus David De 
Clercq. Een belangrijke externe aanvulling op die 

eigen ICT-omgeving is Smartschool, een veelgebruikt 
digitaal schoolplatform voor het Vlaams secundair 
en basisonderwijs. “Dankzij Smartschool kunnen onze 
leerlingen en leraars nu ook buiten de schooluren op een 
veilige manier met schooltaken bezig zijn.”

“Vandaag valt ook de laptop niet langer weg te denken 
uit de klas”, meent de schooldirecteur. “Dat mobiele 
toestel creëert een pak extra leerkansen voor jongeren. 
Bovendien laat het zowel leerlingen als leerkrachten 
toe om efficiënter te werken en zo heel wat leertijd te 
winnen. Tegelijk zorgt diezelfde laptop ervoor dat we 
op maat van iedere leerling kunnen werken.” Dat is 
voor de GO! Middenschool Halle geen overbodige luxe. 
“Wij werken voor een heel divers publiek van leerlingen 
die ook verschillende leersnelheden hebben.” Daarom 
is het een goede zaak dat de leerkracht zijn lessen nu 
ook beter didactisch kan ondersteunen met digitaal 
oefenmateriaal op maat. En dat hij daarbij vlot kan 
schakelen tussen een individueel en een klassikaal 
leergebeuren, tussen de laptop van een leerling en zijn 
eigen laptop met beamer.

GO! Middenschool Halle: voor iedere leerling een moderne, 
goed werkende laptop
Ook op de Vlaamse schoolbanken zijn laptops en tablets stilaan vaste waarden. Zowel leerlingen 
als leerkrachten maken steeds vaker gebruik van die handige mobiele toestellen. Om de aanschaf 
ervan te vergemakkelijken en ook bij schade en diefstal het gebruik ervan te verzekeren, doet de GO! 
Middenschool Halle een beroep op de WpaaS-dienst van ICT-partner Inetum-Realdolmen.

Customer case 
GO! Middenschool Halle   



“Finaal hebben we ons bij onze keuze toch vooral laten 
leiden door de kwaliteitsvolle en complete service die 
inetum-realdolmen biedt. Via wpaas leveren zij ons 

veel meer dan enkel de laptops” 

 LIEN STORMS,    
 ICT-COÖRDINATOR  
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WpaaS ontzorgt de school
Om al die redenen is de ambitie van de politieke 
onderwijsverantwoordelijken in Vlaanderen om 
iedere leerling een laptop te bezorgen, zonder meer 
gerechtvaardigd. De voorbije jaren heeft de COVID-
pandemie op dat vlak voor een onmiskenbare 
versnelling gezorgd. “In de periode voor COVID hadden 
wij weliswaar enkele vaste ICT-lokalen die leerkrachten 
konden reserveren, maar die waren steevast druk bezet”, 
herinnert David De Clercq zich. “Daarnaast beschikten we 
over een aantal losse mobiele toestellen die leerlingen 
konden ontlenen. Maar we merkten dat de vraag jaar 
na jaar groter werd, ook van leerkrachten, terwijl het 
voor de school almaar moeilijker werd om voor iedereen 
een mobiel toestel aan te schaffen - laat staan om het 
telkens ook meteen te repareren of te vervangen, indien 
het stuk ging.”

In de zoektocht naar een alternatieve oplossing 
kwam de GO! Middenschool Halle al gauw uit bij het 
WpaaS-aanbod (Workplace as a Service) van Inetum-
Realdolmen. Naast de levering van de hardware zelf 
is in die laagdrempelige flexformule ook een aantal 
bijkomende diensten inbegrepen, zoals een verzekering 
tegen diefstal en schade. “Onze scholengroep koopt alle 
mobiele toestellen vandaag aan bij Inetum-Realdolmen 
en leent die vervolgens uit aan de leerlingen”, verklaart 
Lien Storms, die als ICT-coördinator voor het WpaaS-
project ook zelf lesgeeft op de middenschool. “Het 
gebruik van de laptop draagt alleen maar bij tot het 
vlotte verloop van de lessen”, weet ook zij uit ervaring. 
Voor de volledige UN!K-scholengroep gaat het in totaal 
om zo’n 1700 mobiele toestellen, waarvan een 300-tal 
voor de leerkrachten.

Onestopshop
Het WpaaS-aanbod voor de GO! Middenschool Halle is 
gebaseerd op hardware van HP met de bijbehorende 
accessoires. Inetum-Realdolmen stelde een catalogus op 
in functie van de noden van de gebruikers van de school. 
“Zo zijn de HP-toestellen voorzien van een aanraakscherm 
waarmee onze leerlingen erg vlot overweg kunnen. Ook 
handig: de laptops van de leerkrachten kan je omplooien 
tot een tablet.”

Naast het vervangen van een gestolen toestel, garandeert 
de WpaaS-formule ook een snelle herstelling bij schade. 
“Als een laptop niet of gebrekkig werkt, komt een 
technieker van Inetum-Realdolmen die zo snel mogelijk 
ophalen en na reparatie ook terugbrengen. In afwachting 
kan de leerling een reservetoestel gebruiken”, verduidelijkt 
Lien Storms. Het proactieve WpaaS-beleid maakt dat er 
altijd voldoende werkende laptops voorradig zijn.

De installatie en het beheer van de laptops kan de school 
makkelijk zelf verzorgen via Intune, een cloudgebaseerde 
beheertool van Microsoft voor mobiele apparaten. 
“Maar finaal hebben we ons bij onze keuze toch vooral 
laten leiden door de kwaliteitsvolle en complete service 
die Inetum-Realdolmen biedt. Via WpaaS leveren zij 
ons veel meer dan enkel de laptops”, besluit de ICT-
verantwoordelijke.

MEER WETEN? 
Over GO! Middenschool Halle : www.middenschoolhalle.be 
Over Inetum-Realdolmen: www.inetum-realdolmen.world

http://www.middenschoolhalle.be
http://www.icci.insure 
http://www.inetum-realdolmen.world

