
 

 
 

INVESTEERDERS STAPPEN IN SIGNPOST 
bedrijf wil verder groeien en professionaliseren 

digitale onderwijsrecepten worden gesmaakt in binnen- en buitenland  
 
13 mei ’20 – Signpost (www.signpost.eu), de marktleider in leveren van ICT-oplossingen aan het 
onderwijs in België neemt de volgende horde. Het groeibedrijf neemt een aantal topinvesteerders aan 
boord waardoor de Europese ambities versneld kunnen worden. Zo heeft Signpost de ambitie om de 
komende 3 jaar door te groeien naar ‘the European ICT Partner for Education’. 
 
Anderhalf jaar nadat de eerste contacten werden gelegd is de deal rond. Een groep van investeerders 
rond Steven Buyse (managing partner CVC) en Stefan Tournoy (oprichter Vente Exclusive, VeePee) 
nemen een minderheidsparticipatie in de nieuwe holding Signpost NV. Andere namen zijn Xavier Dewulf 
(G&V Energy Group), Frederic Van den Weghe (AMAVI Capital) en Janwillem Naesens (MP Droia).  
 
Alle aandelen van de onderliggende vennootschappen (Signpost Belgie bv, Academic Software bv, 
Leermiddel bv en WeZooz NV) worden ondergebracht in de nieuwe holding, de huidige vennoten blijven 
allemaal aan boord. De Raad van Bestuur bestaat vanaf nu uit de 4 initiële aandeelhouders Paul 
Steenbergen (Founder), Hans Hermse, Pieter Barremaecker (CIO) en Arne Vandendriessche aangevuld 
met Stefan Tournoy, Steven Buyse en PMV. PMV verstrekte het bedrijf een achtergestelde lening van 
1.5Mio en komt zo ook binnen met raadgevende stem. Arne Vandendriessche blijft CEO. 
 
Er worden verder geen financiële details gecommuniceerd.  
 
Sinds seizoen 2016-2017 heeft Signpost een echte groeispurt te pakken. Dit resulteerde in een 
omzetgroei in 2016 van 7.3 Mio naar 25 Mio in 2019 en een personeelsbestand (van 8 mensen in 2013) 
naar 75 mensen op vandaag. Voor 2020 voorziet het bedrijf de groei minstens door te zetten. 
 
Het aanbod van Signpost vertaalt zich in deze cirkel: hardware, software en digitale content: 
 
 

 
 

http://www.signpost.eu/


 

 
 

 
De drie belangrijkste producten zijn: 
 

1. Via notebookprojecten (BYOD) voor leerlingen secundair onderwijs (ook wel 1-op-1-project 
genoemd) willen we digitalisering in de klas ten volle mogelijk maken. Leerlingen beschikken 
over een laptop die ook voor thuis gebruikt kan worden. Vanaf het schooljaar 2020-2021 mikken 
we op meer dan 235 scholen die via Signpost een laptopproject hebben lopen. Signpost voorziet 
de toestellen met de juiste software, uitgebreide garantie en reparatiedienst. Signpost 
onderhoudt bijna 100.000 laptops in het secundair en hoger onderwijs.  

 
2. Academic Software is een platform waarbij leerlingen/studenten en leerkrachten/docenten – 

via een abonnementsformule - over legale en actuele software kunnen beschikken, tegen een 
vaste prijs. Zo beschikken ze zowel thuis, als op school, over de software die nodig is om hun 
schoolloopbaan te vervolledigen. De meertalige helpdesk helpt bij problemen. Op vandaag 
werken 350.000 leerlingen/studenten in België, Frankrijk en Spanje via Academic Software. 

 
3. Binnen onze groep gaan we nog een stap verder om het leren in de klas te versterken en leren 

op maat mogelijk te maken. Daarvoor zijn volwaardige digitale boeken cruciaal, waarbij de 
klassieke uitgeverijen op te rem staan omdat hun businessmodel met papieren boeken onder 
druk staat. Met www.digitalemethode.be hebben we een volwaardig, digitaal platform die 
boekvervangende content aanbiedt conform de eindtermen van het secundair onderwijs. Door 
Corona en de problematiek van de hoge boekenfactuur zetten de scholen nu sneller de stap om 
hun papieren (invul)boeken te vervangen. 

 
Digitale Methode maakt de cirkel compleet én zorgt ervoor dat Signpost alle facetten van digitalisering 
in het onderwijs kan aanbieden. 
 
Arne Vandendriessche, CEO: ‘Anderhalf jaar geleden kwamen we in contact met deze mensen. Dit zijn 
stuk voor stuk professionals met een sterke track record, netwerk in het buitenland én dus concrete 
meerwaarde voor onze business. Bovendien is er ook een menselijke klik en delen we dezelfde drive. 
We gaan nu vol gas geven om onze Europese plannen te versnellen. We hebben dit jaar mooie deals 
afgesloten en significante omzetten gedraaid in Spanje en Frankrijk. De opportuniteit daar is enorm, 
onze Belgische onderwijsrecepten worden gesmaakt en vind je daar niet. We willen nu snel groeien tot 
een volwaardige Europese speler die hard- en software tot bij de Europese student brengt.’ 
 
Arne Vandendriessche 
CEO  
M +32 478 34 78 32 
www.signpost.eu 

https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.digitalemethode.be%2F&data=02%7C01%7CValerie.Hellebuck%40leiedal.be%7C8c16c6522153498d93a808d7f1c97030%7Cc5f17cdccf60451f96a6c822c9606ac8%7C1%7C0%7C637243719788414567&sdata=n8STAWOEsFlTqzwF6ukxwUQ1iihzuyauvlKEMWh9yxo%3D&reserved=0
http://www.signpost.eu/

