
 

 
 

 

Digipunten met speciale aandacht voor kinderen en jongeren en begeleiding 

bij digitaal schoolwerk in Gent.  

Begeleidende brief voor scholen en leerkrachten 

Wist je dat 4 op de 10 Vlamingen digitale basisvaardigheden mist en 1 op de 10 geen 

internetverbinding heeft? Bij mensen die in armoede leven, lopen deze cijfers zelfs op tot 

respectievelijk 7 op 10 en 3 op 10. Cijfers die tot nadenken stemmen!  

Ook in het onderwijs wint de digitalisering aan belang. Schoolwerk en communicatie verlopen steeds 

vaker digitaal. Maar zoals bovenstaande cijfers aantonen is digitaal nog niet voor iedereen het nieuwe 

normaal. De Stad Gent en District09 willen alle Gentenaars, van groot tot klein, mee krijgen op de 

digitale trein om zo bij te dragen tot het verkleinen van deze digitale kloof.  

 

Digipunten met begeleiding bij digitaal schoolwerk 

 

Een belangrijk middel daartoe zijn de Digipunten: openbare computerruimtes met gratis 

internettoegang en vaak ook begeleiding. Naast de gewone Digipunten, waarvan er meer dan 50 zijn 

verspreid over de stad, zijn er ook  Digipunten met speciale aandacht voor kinderen en jongeren. 

In zo’n Digipunt voor kinderen en jongeren is er naast gratis toegang tot een computer en het internet 

ook begeleiding bij digitaal schoolwerk.  Tijdens de begeleidingsmomenten is er een vrijwillig 

begeleider aanwezig om kinderen en jongeren te helpen met het maken van een taak op Bingel, om 

Smartschool te checken, een presentatie te maken, iets af te printen enzovoort. De focus ligt met 

andere woorden op hulp en ondersteuning bij digitaal schoolwerk, niet op inhoudelijke huiswerk- of 

studiebegeleiding.  

 

Er zijn al heel wat Digipunten met begeleiding bij digitaal huiswerk te vinden en het aanbod groeit 

steeds verder aan: 

https://stad.gent/nl/samenleven-welzijn-gezondheid/nieuws-evenementen/nieuwe-digipunten-

voor-kinderen-en-jongeren 

Wil je graag een volledig overzicht van alle Digipunten in Gent? Neem gerust hier een kijkje: 

https://stad.gent/nl/samenleven-welzijn-gezondheid/welzijn/alle-gentenaars-digitaal-

mee/digipunten-gebruik-gratis-een-computer-met-internetverbinding 

 

Kant-en-klaar lesmateriaal 

Om alle kleine Gentenaars al vertrouwd te maken met het concept en het doel van de Digipunten voor 

kinderen en jongeren, ontwikkelden we enkele eenvoudige maar leuke oefeningen.  

Je kan naar eigen aanvoelen één of meerdere oefeningen (en oplossingen) gratis downloaden en 

afdrukken om samen met de leerlingen te maken. Elke oefening neemt maximaal 10 minuutjes in 

beslag en is perfect als uitsmijtertje aan het einde van een lesuur of de schooldag.  
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Moeilijkheidsniveau: 

1: eenvoudig en visueel 

2: eenvoudig maar talig 

3: gevorderd 

 

Titel oefening Inhoud oefening Moeilijkheidsniveau 

Emoji kleurplaat Wat vind je in een Digipunt voor kinderen en 
jongeren en wat kun je daar doen? Kleur de 
tekeningen die bij een digipunt horen. 

1 

Emoji benoemen Waarvoor kun je terecht in een Digipunt voor 
kinderen en jongeren? Kom dit te weten aan de 
hand van emoji’s. 

1 

Emoji verbinden Waarvoor kun je terecht in een Digipunt voor 
kinderen en jongeren? Kom dit te weten aan de 
hand van emoji’s en verbind ze met de juiste 
omschrijving. 

2 

Woordzoeker 
met 
zoekwoorden 

Wat houdt digitaal school allemaal in? Kom dit 
te weten aan de hand van deze woordzoeker 
met zoekwoorden. 

2 

Woordzoeker 
zonder 
zoekwoorden 

Wat houdt digitaal schoolwerk allemaal in? Kom 
dit te weten aan de hand van deze woordzoeker 
zonder zoekwoorden. 

2 

Tekstballonnetjes Kun je met deze digitale vraag best bij het 
Digipunt, de school of thuis terecht? Ontdek het 
in deze oefening.  

3 

 

Je vindt alle oefeningen onderaan deze begeleidende brief. 

Via deze link kun je ook flyers aanvragen of een vraag stellen: https://stad.gent/nl/samenleven-

welzijn-gezondheid/nieuws-evenementen/nieuwe-digipunten-voor-kinderen-en-jongeren 

 

Veel plezier en we hopen binnenkort zoveel mogelijk kinderen en jongeren te mogen ontvangen in 

onze Digipunten! 

 

Hartelijke groeten 

Het Digitaal Talent @Gent Team 

 

https://stad.gent/nl/samenleven-welzijn-gezondheid/welzijn/alle-gentenaars-digitaal-mee 

https://www.facebook.com/DigitaalTalent 

Digitaal.Talent@Stad.Gent  
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https://stad.gent/nl/samenleven-welzijn-gezondheid/welzijn/alle-gentenaars-digitaal-mee
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In Gent zijn er meer dan 50 Digipunten. Daar zijn ook heel wat Digipunten met 

een speciale aandacht voor kinderen en jongeren bij. Maar wat kan je doen of 

wat is er aanwezig in zo’n Digipunt? Kleur de afbeeldingen die van toepassing 

zijn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

In Gent zijn er meer dan 50 Digipunten. Daar zijn ook heel wat Digipunten met 

een speciale aandacht voor kinderen en jongeren bij.  Maar wat is dat nu precies 

zo een Digipunt voor kinderen en jongeren? Waarvoor kun je er terecht? Vertel 

eens, wat denk je zelf? Je vindt hieronder een aantal tips in de vorm van emoji’s.  

 

               
 
 

 

     

 

          

 
 

 

              /          

   
 

 
Benieuwd waar je deze Digipunten voor kinderen en jongeren kunt 

vinden? Neem een kijkje op https://stad.gent/nl/samenleven-welzijn-

gezondheid/nieuws-evenementen/nieuwe-digipunten-voor-kinderen-

en-jongeren 
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In Gent zijn er meer dan 50 Digipunten. Daar zijn ook heel wat Digipunten met een speciale 

aandacht voor kinderen en jongeren bij. Maar wat is dat nu precies zo een Digipunt voor 

kinderen en jongeren? Waarvoor kan je er terecht? Je komt het hieronder te weten door de 

juiste emoji te verbinden met de juiste omschrijving. 

       

 

•  

 

•  
Je kan er terecht met 
al je vragen rond 
digitaal schoolwerk 

 
 

    

     

 

•  
 

•  
Je kan er terecht om 
te surfen en 
informatie op te 
zoeken 

 
 

    

      
•  

 
•  

Er is een vrijwilliger 
aanwezig om jou te 
helpen 

 
  

 
 

 

•  
 

•  
Je vindt er toegang 
tot een computer 

 
  

 
 

        /          •  
 

•  
Je kan er terecht met 
al je digitale vragen 

 
 
 
 

 

 
 

          •  
 

•  
Je vindt er toegang 
tot het internet 

 
  

 
 

         •  
 

•  
Je kan er terecht met 
vragen over 
smartphone gebruik 

https://stad.gent/nl/samenleven-welzijn-gezondheid/nieuws-evenementen/nieuwe-

digipunten-voor-kinderen-en-jongeren 
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In Gent zijn er meer dan 50 Digipunten. Daar zijn ook heel wat Digipunten met 

een speciale aandacht voor kinderen en jongeren bij. Je vindt hier gratis 

computers en internet en je kan er terecht kan voor hulp bij digitaal schoolwerk. 

Maar wat is dat nu “hulp bij digitaal schoolwerk”? Zoek het uit aan de hand van 

de woordzoeker hieronder. 

 



 

 
 

 

In Gent zijn er meer dan 50 Digipunten. Daar zijn ook heel wat Digipunten met 

een speciale aandacht voor kinderen en jongeren bij. Je vindt hier gratis 

computers en internet en je kan er terecht kan voor hulp bij digitaal schoolwerk. 

Maar wat is dat nu “hulp bij digitaal schoolwerk”? Zoek het uit aan de hand van 

de woordzoeker hieronder. 

 

 

 

  



 

 
 

 

In een Digipunt voor kinderen en jongeren kun je terecht met vragen over 

digitaal huiswerk (Smartschool, Bingel en andere online leerplatformen, vragen 

over online surfen, informatie opzoeken op internet, allerlei tools,…) maar 

bijvoorbeeld ook voor vragen over instellingen en vragen over je eigen toestel.  

Hieronder lees je een aantal vragen van kinderen en jongeren. Bij wie kan je het 

best terecht met deze vraag? Is dit een vraag voor de begeleider van het 

Digipunt, dan kleur je de tekstballon blauw. Is het eerder een vraag voor je 

mama of papa of een andere zorg- of vertrouwensfiguur, dan kleur je het 

ballonnetje groen. Kan je met deze vraag best bij de school terecht, dan kleur je 

het ballonnetje rood.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Ik wil graag mijn eigen 

account op Instagram of 

TikTok aanmaken, maar 

mag ik dat wel? 

Ik wil graag de privacy-

instellingen van mijn Instagram- 

of TikTok-account aanpassen. 

Hoe kan ik mijn privacy optimaal 

beschermen? 

Ik begrijp de inhoud van 

mijn toets informatica niet. 

Ik zoek iemand die mij de 

inhoud van de les nog eens 

kan uitleggen.  
Ik moet een presentatie 

maken voor school en wil 

eens een andere tool dan 

Powerpoint gebruiken.  

Ik kreeg een vreemde mail 

met een link in en ik wil 

weten of de afzender 

betrouwbaar is? 

 

Ik leerde online iemand 

kennen en wil graag weten 

of het een goed idee is 

fysiek met hem of haar af te 

spreken.  

Het lukt mij niet om in te 

loggen op Smartschool 

of een ander online 

leerplatform. 



 

 
 

 

OPLOSSING: In Gent zijn er meer dan 50 Digipunten. Daar zijn ook heel wat Digipunten met 

een speciale aandacht voor kinderen en jongeren bij. Maar wat kan je doen of wat is er 

aanwezig in een Digipunt? Kleur de afbeeldingen die van toepassing zijn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Er zijn gratis computers 

aanwezig 

Je kan er terecht met vragen 

over smartphonegebruik of 

andere vragen over je eigen 

toestel 

Tijdens de 

begeleidingsmomenten is er 

een vrijwilliger aanwezig om 

je te helpen 

Je kan er terecht met al je 

vragen over DIGITAAL 

schoolwerk 

Er is gratis internet en je kan 

er surfen en informatie 

opzoeken 



 

 
 

 

OPLOSSING: In Gent zijn er meer dan 50 Digipunten. Daar zijn ook heel wat 

Digipunten met een speciale aandacht voor kinderen en jongeren bij. Maar wat 

is dat nu precies zo een Digipunt voor kinderen en jongeren? Waarvoor kun je 

er terecht? Vertel eens, wat denk je zelf? Je vindt hieronder een aantal tips in 

de vorm van emoji’s.  

 

      

Je vindt er toegang 
tot een computer          

Je kan er terecht met 
al je vragen over 
Smartphone gebruik 

    

     

 

Je vindt er toegang 
tot het internet           

Je kan er terecht om 
te surfen en 
informatie op te 
zoeken 

    

      

Je kan er terecht met 
al je digitale vragen 
en vragen over 
digitaal schoolwerk 

        /          

Er is een vrijwilliger 
aanwezig om jou te 
helpen 

 

 

 
 
 
 

 
 

 

Benieuwd waar je deze Digipunten voor kinderen en jongeren kunt 

vinden? Neem een kijkje op https://stad.gent/nl/samenleven-welzijn-

gezondheid/nieuws-evenementen/nieuwe-digipunten-voor-kinderen-

en-jongeren 
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OPLOSSING: In Gent zijn er meer dan 50 Digipunten. Daar zijn ook heel wat Digipunten met 

een speciale aandacht voor kinderen en jongeren bij. Maar wat is dat nu precies zo een 

Digipunt voor kinderen en jongeren? Waarvoor kan je er terecht? Je komt het hieronder te 

weten door de juiste emoji te verbinden met de juiste omschrijving. 

      

 

•  

 

•  
Je kan er terecht met 
al je vragen rond 
digitaal schoolwerk 

 
 

    

     

 

•  
 

•  
Je kan er terecht om 
te surfen en 
informatie op te 
zoeken 

 
 

    

      
•  

 
•  

Er is een vrijwilliger 
aanwezig om jou te 
helpen 

 
  

 
 

 

•  
 

•  
Je vindt er toegang 
tot een computer 

 
  

 
 

        /          •  
 

•  
Je kan er terecht met 
al je digitale vragen 

 
  

 
 

          •  
 

•  
Je vindt er toegang 
tot het internet 

 
  

 
 

         •  
 

•  
Je kan er terecht met 
vragen over 
smartphone gebruik 

https://stad.gent/nl/samenleven-welzijn-gezondheid/nieuws-evenementen/nieuwe-

digipunten-voor-kinderen-en-jongeren 
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OPLOSSING: In Gent zijn er meer dan 50 Digipunten. Daar zijn ook heel wat 

Digipunten met een speciale aandacht voor kinderen en jongeren bij. Je vindt 

hier gratis computers en internet en je kan er terecht kan voor hulp bij digitaal 

schoolwerk. Maar wat is dat nu “hulp bij digitaal schoolwerk”? Zoek het uit aan 

de hand van de woordzoeker hieronder. 

 

 

 



 

 
 

OPLOSSING: In Gent zijn er meer dan 50 Digipunten. Daar zijn ook heel wat 

Digipunten met een speciale aandacht voor kinderen en jongeren bij. Je vindt 

hier gratis computers en internet en je kan er terecht kan voor hulp bij digitaal 

schoolwerk. Maar wat is dat nu “hulp bij digitaal schoolwerk”? Zoek het uit aan 

de hand van de woordzoeker hieronder. 

 

 



 

 
 

OPLOSSING: In een Digipunt voor kinderen en jongeren kun je terecht met vragen 

over digitaal huiswerk (Smartschool, Bingel en andere online leerplatformen, 

vragen over online surfen, informatie opzoeken op internet, allerlei tools,…) 

maar bijvoorbeeld ook voor vragen over instellingen en vragen over je eigen 

toestel.  

Hieronder lees je een aantal vragen van kinderen en jongeren. Bij wie kan je het 

best terecht met deze vraag? Is dit een vraag voor de begeleider van het 

Digipunt, dan kleur je de tekstballon blauw. Is het eerder een vraag voor je 

mama of papa of een andere zorg- of vertrouwensfiguur, dan kleur je het 

ballonnetje groen. Kan je met deze vraag best bij de school terecht, dan kleur je 

het ballonnetje rood.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ik wil graag mijn eigen 

account op Instagram 

of TikTok aanmaken, 

maar mag ik dat wel? 

Ik wil graag de privacy-

instellingen van mijn Instagram 

of TikTok account aanpassen. 

Hoe kan ik mijn privacy optimaal 

beschermen? 

Ik begrijp de inhoud van 

mijn toets informatica niet. 

Ik zoek iemand die mij de 

inhoud van de les nog eens 

kan uitleggen.  Ik moet een presentatie 

maken voor school en 

wil eens een andere tool 

dan Powerpoint 

gebruiken.  Ik kreeg een vreemde mail 

met een link in en ik wil 

weten of de afzender 

betrouwbaar is? 

 

Ik leerde online iemand 

kennen en wil graag weten of 

het een goed idee is fysiek 

met hem of haar af te 

spreken. 

 

Het lukt mij maar niet om in 

te loggen op Smartschool of 

een ander online 

leerplatform. 

De Digipuntbegeleider kan samen 

met jou opzoeken welke de 

voorwaarden zijn voor het aanmaken 

van een account op sociale media. 

Maar of je dit effectief mag doen, dat 

vraag je best even thuis.  

Hiervoor kun je zeker in 

het Digipunt terecht. De 

begeleider kijkt graag 

samen met jou je 

instellingen na. In het Digipunt 

wordt geen 

inhoudelijke 

uitleg of bijles 

gegeven. Voor 

de inhoud van 

de lessen vraag 

je best raad aan 

je leerkracht of 

de school.  

Hiervoor kun je zeker in het 

Digipunt terecht. De 

begeleider bekijkt graag 

samen met jou enkele 

alternatieve tools.  
De Digipuntbegeleider 

overloopt zeker met jou 

waarop je moet letten als 

je de betrouwbaarheid 

van een website wilt 

inschatten Dit meld en overleg je zeker 

best thuis! De begeleider in een 

Digipunt kan je wel een aantal 

tips geven naar veiligheid toe, 

maar neem zo een beslissing 

niet zonder medeweten en 

goedkeuring van je ouders of 

voorgd. 

De Digipuntbegeleider probeert 

je hier zeker bij te helpen. Lukt 

het niet, richt je dan tot de ICT-

coördinator op school 


