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Kinderen en jongeren zijn de ambassadeurs van de toekomst
De ontplooiingskansen van kinderen en jongeren worden vergroot wanneer de ouders
wegwijs worden gemaakt in de digitale wereld. Het verwerven van digitale
basisvaardigheden bij kwetsbare gezinnen is van cruciaal belang voor het ontwikkelen
van een ruimer netwerk. Op die manier willen we tegemoet komen aan de noden en
behoeften van kinderen en jongeren en hun gezinnen.
Algemene doelstelling
Het stadsbestuur zelf zet stevig in op digitale dienstverlening, maar wil dat niemand uit
de boot valt. Daarom werd een ruim aanbod aan Digipunten uitgewerkt, waar burgers
terecht kunnen voor info, workshops, cursussen of ruimtes voor computer en internet.
We stellen evenwel vast dat dit aanbod bij bepaalde groepen onbekend blijft. Daarom
werd een buurtgerichte aanpak opgestart als pilootproject om digitale geletterdheid te
stimuleren bij ouders van kinderen in de Sint-Lutgartschool (afdeling Dr. Delbekestraat
en afdeling Acaciastraat). Ouders raken zo vertrouwd met de digitale wereld en leren
tegelijk het dienstverleningsaanbod in de stad kennen.
Samenwerkingsverbanden
De lessen basisinternetgebruik worden aangeboden door de leerkrachten van Open
School. De Sint-Lutgartschool stelt de lokalen ter beschikking. Deze buurtgerichte aanpak
door de stad is drempelverlagend en zorgt voor verbinding met de buurt. ARhus staat in
voor de technische ondersteuning en de coördinatie van het project.
Inhoudelijk aspect van de lessen
Gedurende 10 lessen - tussen eind september 2018 en eind december 2018- worden de
ouders vertrouwd gemaakt met de basisprincipes van het internetgebruik.
Nieuwsbrieven, mails, websites, apps,… worden gedemonstreerd en gebruikt op een
tablet. Het werken in kleine groepen maakt dat de specifieke leerbehoeften van elke
cursist aan bod komen.
Enkele indrukken van cursisten
“Ik begrijp nu meer van de schoolwebsite en Bingel, dat is zowel voor mijn kind als mij
heel interessant”.
“Alles was nieuw voor mij, maar nu begrijp ik tenminste iets over apps, websites en
instellingen”.
Het is voor mij een extra manier om Nederlands te leren en te oefenen”.
“Het is niet alleen zinvol voor mezelf, maar vooral voor mijn kind. Zij ervaart het meeste
genot ervan als wij weten waar we terecht kunnen met onze vragen”.
“We vinden eindelijk onze weg een beetje in Roeselare”.

Meer info
Bert Vergote | medewerker ARhus | bert.vergote@arhus.be
Tania Samyn | medewerker stad Roeselare | tania.samyn@roeselare.be
Politiek verantwoordelijke
Henk Kindt | schepen van gebiedsgerichte werken en participatiebeleid | 0477 44 49 72

