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Tien nieuwe Digipunten voor kinderen en
jongeren

Naast de dertig Digipunten die er al waren, zijn er in Gent nu ook tien Digipunten

die specifiek bedoeld zijn voor kinderen en jongeren. Vrijwilligers staan er klaar

om te helpen met vragen over online leerplatformen, digitaal schoolwerk,

opzoekingswerk op het internet, enzovoort.

De dertig 'gewone' Digipunten van de Stad Gent zijn er voor iedereen met digitale vragen. Er

staan één of meer vrijwilligers paraat die helpen met alles wat te maken heeft met computers,

tablets, smartphones, internet en e-diensten. Nu komen daar tien Digipunten bij specifiek

bedoeld voor jongeren en kinderen, sommige op volledig nieuwe locaties.
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De vrijwilligers in de nieuwe Digipunten helpen kinderen en jongeren om hun digitale

basisvaardigheden te ontwikkelen en ondersteunen hen bij het surfen en opzoeken van

informatie, het gebruik van Bingel en Smartschool, enzovoort. De tien Digipunten bevinden

zich in De Krook, in de bibliotheken van de Brugse Poort en de Watersportbaan, in de

buurtcentra Rabot-Blaisantvest en Sluizeken-Tolhuis-Ham, in het François Laurentinstituut en

de Oude Brandweerkazerne, bij Standaard Muide en vzw Bloemenstad en in stadsgebouw

Melopee.

Je vindt de nieuwe digipunten op locaties in de stad en in de wijken waar
kinderen en jongeren thuis zijn. Het advies en de hulp die ze er krijgen zijn
gratis. Zo willen we de digitale drempels wegwerken waar sommige kinderen
en jongeren mee geconfronteerd worden.
— Sofie Bracke, schepen van Digitalisering
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