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680-tal laptops en tablets voor Gentse
leerlingen

Nadat eerder al zo'n 150 leerlingen uit het zesde leerjaar een bruikleen-laptop

ontvingen van de Stad Gent, komen daar nu nog eens 436 laptops en 89 tablets bij

voor jongere leerlingen in kwetsbare situaties. Zo komt de Stad tegemoet aan alle

ingediende aanvragen van het lager onderwijs. 93% van de laptops zal voor het

einde van de paasvakantie afgeleverd zijn.
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Net voor de paasvakantie ontvingen zo'n 150 leerlingen van het zesde leerjaar een leen-laptop

van de Stad, zodat ze ook thuis hun schoolwerk konden maken. Een navraag bij de scholen

toonde echter ook een nood aan bij de kinderen van de jongere jaren. Daarom worden er nu

meer dan 500 bijkomende toestellen ter beschikking gesteld, onder andere via Dwengo, een

internationale organisatie die werkt rond innovatie en robotica. Door deze samenwerking

kunnen de Stad Gent en Digipolis opnieuw extra ICT-materiaal voorzien voor leerlingen in het

basisonderwijs die daar nood aan hebben. De scholen zelf leveren het materiaal bij de

leerlingen thuis.

'Alweer een mooie samenwerking van Digipolis en het Onderwijscentrum die
het verschil maakt voor meer dan 600 leerlingen uit het lager onderwijs. Dikke
merci daarvoor.' 
— Sofie Bracke, schepen van Digitalisering

Dankzij deze tweede fase, die afklopt op 525 bruikleen-toestellen, werden alle ingediende

vragen van het lager onderwijs (bij 48 Gentse scholen) ingevuld. Ook belangrijk om te

vermelden is dat 93% van de toestellen nog voor het einde van de paasvakantie zal zijn

afgeleverd bij de scholen. Zeker nu de scholen vanaf maandag 20 april volledig zullen inzetten

op pre-teaching via afstandsonderwijs, is ICT-materiaal voor deze leerlingen met leerplicht

onontbeerlijk. Voor leerlingen van het secundair onderwijs sluit Gent zich aan bij het Vlaamse

Project Digital 4 Youth.

'De scholen blijven dicht, maar vanaf maandag krijgen de leerlingen wel
nieuwe leerstof voorgeschoteld via afstandsonderwijs. Er werd keihard aan
gewerkt om deze kinderen, bij de start van dit nieuwe trimester, te voorzien
van het nodige ICT-materiaal, om hun deelname aan het schoolwerk mogelijk
te maken.'
— Elke Decruynaere, schepen van Onderwijs

Eerder werden door de Stad ook al 43 toestellen bezorgd aan ouderen in woonzorgcentra en 60

toestellen ter beschikking gesteld aan andere kwetsbare groepen.
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OVER STAD GENT

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een compacte
stad en de openheid van een metropool. Met meer dan 261.000 inwoners en 78.400 studenten is Gent de
tweede grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig, historisch en eigentijds tegelijk.
De Stad Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief van haar burgers om zo te werken aan een
open, solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad. Meer info via www.stad.gent.

Sarie Van Lancker, Digipolis Gent, gsm 0472 52 37 12, e-

mail sarie.vanlancker@digipolis.gent

Eline Creve, kabinet schepen Bracke, gsm 0473 83 75 82, e-mail eline.creve@stad.gent

Sofie Rédelé, kabinet schepen Decruynaere, gsm 0473 54 13 45, e-

mail sofie.redele@stad.gent

Bevoegd

Betrokken

Sofie Bracke
Schepen van Economie, Handel, Sport en Haven, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, gsm 0473
83 75 82, e-mail schepen.bracke@stad.gent

Elke Decruynaere
Schepen van Onderwijs, Opvoeding, Gezinsbeleid, Outreachend Werk en Jeugd, stadhuis,
Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 50 78, e-mail schepen.decruynaere@stad.gent

Rudy Coddens
Schepen van Sociaal Beleid, Armoedebestrijding, Gezondheid, Zorg, Seniorenbeleid en
Financiën, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 51 66, e-mail
schepen.coddens@stad.gent

http://www.stad.gent/
https://www.pr.co/powered_by_prco?utm_source=newsroom&utm_medium=poweredby&utm_campaign=powered_by_stadgent
mailto:sarie.vanlancker@digipolis.gent
mailto:eline.creve@stad.gent
mailto:sofie.redele@stad.gent
mailto:schepen.bracke@stad.gent
mailto:schepen.decruynaere@stad.gent
mailto:schepen.coddens@stad.gent


Stad Gent

http://persruimte.stad.gent/
http://persruimte.stad.gent/

