
Op zoek naar 10.000 laptops

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts gaat samen met DigitalForYouth.be en de Koning Boudewijnstichting op zoek naar 10.000 laptops
voor leerlingen uit het middelbaar onderwijs die thuis geen computer hebben. “In coronatijden moeten we iedereen verbinden. We willen absoluut
vermijden dat de meest kwetsbare leerlingen een leerachterstand oplopen, omdat ze geen computer hebben om thuis voor school te werken”, zegt de
minister. 
Ook bij Spectrumcollege Beringen was er van in het begin aandacht voor leerlingen zonder computer of internetmogelijkheden. "De leerlingen die geen
opdracht indienen, worden ook telefonisch gecontacteerd om na te gaan wat de reden van hun inactiviteit is en op welke manier we hen kunnen helpen.
Blijken er moeilijkheden te zijn betreffende de beschikbaarheid van een computer of internetverbinding, dan bekijken we op welke manier we daar
eventueel aan tegemoet kunnen komen door bijvoorbeeld een laptop uit te lenen en/of een voucher aan te vragen bij Telenet om gebruik te maken van
Wifi Free. Over het aantal leerlingen die nog geen opdrachten ingediend hebben , heb ik nog geen gegevens", zegt directeur Ludo Elsen. 
Er zijn ondertussen al 1.000 toestellen verzameld en Weyts maakt 200.000 euro vrij om nog eens 2.000 toestellen in orde te zetten. “We roepen alle
bedrijven en burgers op om mee de schouders te zetten onder dit project”. Scholen en leerkrachten plooien zich tijdens de coronacrisis dubbel om
onderwijs op afstand te organiseren, maar ze bereiken niet alle leerlingen. Heel wat scholieren dreigen uit de boot te vallen, omdat ze thuis geen
computer hebben om voor school te werken. “De coronacrisis kan nog een tijd aanhouden”, beseft Weyts. “We moeten nu de handen uit de mouwen
steken voor de sociaal kwetsbare leerlingen, zodat zij geen leerachterstand oplopen”. Weyts gaat nu samen met DigitalForYouth.be (een samenwerking
tussen DNS Belgium en vzw Close The Gap) en de Koning Boudewijnstichting op zoek naar laptops voor kansarme leerlingen. Concreet is het de
bedoeling om in Vlaanderen 10.000 computers te verspreiden tegen het einde van de Paasvakantie. Meer info via deze link.
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