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Coronavirus - Al ruim 11.000 laptops toegezegd voor kwetsbare leerlingen
(BELGA) = Digital4Youth heeft al 11.500 gebruikte laptops kunnen inzamelen voor leerlingen in het secundair
onderwijs die thuis geen computer hebben. Dat heeft Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) laten
weten in de commissie Onderwijs van het Vlaams parlement. Ongeveer een vijfde daarvan zal uiteindelijk niet
bruikbaar zijn, maar "we zullen de 10.000 beloofde laptops kunnen leveren", maakte Weyts zich sterk.
De vzw Digital4Youth lanceerde vorige maand een oproep aan bedrijven om gebruikte laptops van maximaal 3
jaar oud die bijvoorbeeld boekhoudkundig afgeschreven zijn te doneren voor leerlingen uit het secundair
onderwijs die thuis zelf geen computer hebben. Scholen zijn tijdens de coronacrisis massaal overgeschakeld op
afstandsonderwijs, maar daardoor bestaat het risico dat de kloof met kwetsbare leerlingen nog groter wordt.
De vzw heeft al 11.500 laptops kunnen inzamelen, antwoordde onderwijsminister Weyts donderdagmiddag op
vragen van de leden van de commissie Onderwijs van het Vlaams parlement. Het initiële objectief van 10.000
laptops is dus gehaald, maar volgens Weyts zal ongeveer 20 procent van de toestellen niet bruikbaar zijn. "Maar
we zullen de doelstelling zeker halen", maakte hij zich sterk.
De toestellen worden allemaal opgekuist en er moet ook nieuwe software opgezet worden, 'swipen' en
'refurbishen' in het jargon. De organisatie is deze week al begonnen met de verzending van een duizendtal
laptops, de rest volgt later stapsgewijs, aldus Weyts. De laptops worden verdeeld naargelang een verdeelsleutel
die de onderwijskoepels onderling hebben afgesproken, waarna de scholen zelf bekijken welke leerlingen in
aanmerking komen. Er zijn ook afspraken gemaakt met Proximus en Telenet om wifi open te stellen. De scholen
kunnen een beroep doen op een soort van voucher voor de betrokken gezinnen.
De minister wil het project nog verderzetten, omdat de vraag intussen groter is gebleken dan 10.000 laptops.
Volgens Weyts kreeg alleen al het gemeenschapsonderwijs bijna 19.000 vragen. Daarnaast wil Weyts het project
in de toekomst ook uitbreiden naar kinderen in de lagere school. "Ertoe komen dat alle kinderen in het Vlaamse
onderwijs minstens één pc in huis hebben, zou een leuk gevolg zijn van deze anders verschrikkelijke crisis."
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