
Tegen de klok 
laptops verzamelen

REPORTAGE  I Vlaanderen zamelt massaal laptops in voor kwetsbare 
leerlingen. Maar laptops alleen zijn geen garantie voor geslaagd afstands
onderwijs na de paasvakantie, leert basisschool Paviljoen in Schaarbeek. 

V A N   O N Z E   R E D A C T E U R  

SIMON GRYMONPREZ
BRUSSEL I Vijfenzeventig  lap

tops verzamelen tegen het einde
van  de  paasvakantie.  Dat  is  het
doel van Sven Moens (46), direc
teur van basisschool Paviljoen in
Schaarbeek. Zijn school ligt mid
den  in  de  kwetsbare  Collignon
wijk  in  Schaarbeek.  Veruit  de
meerderheid  van  de  leerlingen
kan er een of meerdere SESindi
catoren aanvinken (aanwijzingen
van  kansarmoede,  waarvan  een

andere  thuistaal  dan  het  Neder
lands en wonen in een moeilijke
buurt er twee zijn). 

Wil  Moens  van  het  afstands

onderwijs na de paasvakantie een
succes maken, dan zijn de laptops
broodnodig. De kans dat de scho
len na deze week opnieuw open
gaan, is klein. Marc Van Ranst was
dit weekend formeel: ‘Het ziet er
niet naar uit dat de scholen weer
open  zullen  gaan.  Je  kan  dat
woensdag (wanneer de Nationale
Veiligheidsraad samenkomt, red.)

niet beslissen, er is te weinig tijd
om dat te organiseren.’ 

Met hulp van service
clubs en Racing Genk
Om  tegemoet  te  komen  aan

leerlingen  die  geen  laptop  heb
ben, schieten over heel Vlaande

ren initiatieven om laptops te ver
zamelen als paddenstoelen uit de
grond. Ben Weyts (NVA), minis
ter van Onderwijs, liet weten dat
het project van de Vlaamse over
heid  met  de  Koning  Boudewijn

stichting en Digital For Youth al
meer dan 10.000 laptops oplever
de. 

Maar het projectWeyts is in de
eerste  plaats  bedoeld  voor  mid
delbare  scholen,  zodat  basis
scholen als Paviljoen zelf op zoek
moeten naar een alternatief. Bo
vendien lijkt het erop dat de nood
aan  laptops  niet  vervuld  raakt.
Daarom doen ook gemeenten ex
tra inspanningen en springen ook
serviceclubs en bedrijven bij,  tot
voetbalclub  KRC  Genk  toe.  On

Molenbekenaar 
Fritz Schiltz ging 
met zijn vrienden
groep aan de slag 
om oude laptops 
dankzij lichtere 
software weer goed 
te doen werken

dertussen  kondigde  Weyts  extra
financiering  aan.  Het  project
richt zich voortaan ook op het zes
de leerjaar. 

Maar  oude  en  gebruikte  lap
tops inzamelen en afgeven bij de
leerlingen is niet voldoende. Dat
besefte Moens al snel nadat hij de
eerste laptops aan enkele leerlin
gen  had  uitgeleend.  ‘We  hebben
gemerkt dat  kinderen  en ouders
niet de technische kennis hebben
om  met  de  laptops  om  te  gaan’,
zegt hij. ‘Daarom liep het moeilijk
en  slaagden  we  eigenlijk  niet  in
ons  opzet.  We  konden  ook  niet
monitoren wat leerlingen precies
met de  laptops deden. Er waren
ook problemen met verschillende
soorten licenties en updates.’ 

De  ervaring  van  Paviljoen  in
Schaarbeek is een les voor de an
dere initiatieven: dat de laptop er
is, is geen garantie op succes. Om
de (kansarme) leerlingen te berei
ken, is een meer gerichte aanpak
nodig.

‘Kinderen en 
ouders hebben 
niet altijd de 
technische kennis 
om met de laptops 
om te gaan’
SVEN MOENS 
Directeur basisschool Paviljoen

Google For Education 

De  oplossing  kwam  er  uitein
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delijk via een oproep van Moens
op sociale media. Fritz Schiltz (26)
uit  Molenbeek  kwam  met  een
voorstel: waarom de oude laptops
niet omtoveren tot chromebooks?
Chromebooks  zijn  laptops  die
draaien op Chrome OS, een bestu
ringssysteem van Google. ‘De leer
lingen  in  Paviljoen  zijn  gewend
om met chromebooks te werken’,
zegt  Schiltz.  ‘De  chromebook
software  is  zeer  licht,  waardoor

oude  laptops  weer  degelijk  wer
ken.’ 

Met  de  vriendengroep  gingen
ze vrijwillig met de oude laptops
aan  de  slag.  Ze  worden  leeg
gehaald en Schiltz en zijn vrien
den  installeren  de  (gratis)
chromebooksoftware.  Moens  is
tevreden:  de  technische  hinder
nissen zijn van de baan (want de
kinderen kunnen ermee werken)
en de afhankelijkheid van de ou

ders  is  weg.  Door  de  Google  for
Educationtools  kunnen  leraren
bovendien  beter  monitoren  wat
de  leerlingen  met  de  laptops
doen. 

Halverwege  de  paasvakantie
zit Paviljoen al bijna aan de nodi
ge  75  laptops.  Volgende  week
maandag  worden  de  chrome
books bij de  leerlingen  thuis ge
leverd.

Sven Moens, directeur van Paviljoen, moet tegen het einde van de paasvakantie 75 laptops zien te verzamelen.    © Bart  Dewaele
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