
Hulp bij huiswerk
< GRATIS >
op de computer

Informatiebrochure  
voor scholen en partners



Leerlingen hebben voor hun huiswerk bo-
vendien steeds vaker een computer nodig. 
Maar niet alle gezinnen hebben een eigen 
pc of laptop in huis. Ouders weten niet 
altijd hoe ze hun kinderen kunnen helpen 
bij huiswerk op de computer. En ook de 
kinderen en jongeren zelf kunnen vaak 
nog digitale ondersteuning gebruiken. 

Waarom hulp bij  
huiswerk op de computer?

Als Onderwijscentrum Gent willen 
we dit patroon door breken door 
hulp te bieden bij het maken 
van huiswerk op de computer. 
We werken hiervoor  samen met 
Bibliotheek De Krook, Digitaal.
Talent@Gent/Digipolis,  Uilenspel 
en Kompanjon.

Een deel van de Gentse bevolking vindt minder makkelijk de weg naar 
digitale toepassingen en media. Daardoor krijgen ze minder kansen om hun 
digitale vaardigheden te ontwikkelen. Zo komen ze in een vicieuze cirkel 
terecht, waarbij sociale uitsluiting tot digitale uitsluiting leidt en omgekeerd. 

.digitale utsluiting.

 minder kans om 
 digitale vaardigheden 
 te ontwikkelen 

 minder maatschappelijke   
 participatie 

.sociale.
.uitsluiting.



Wat willen we bereiken?

   1//   Kinderen/jongeren 
en hun gezin studie
ondersteuning bieden

   2//   Gentse  
kinderen/jongeren 
 digitaal sterker maken

We willen kinderen en jongeren 
ondersteunen en zelfredzaam maken 
op digitaal studievlak. Zo werken we 
ineens ook aan hun betrokkenheid bij 
de school. Waar mogelijk engageren 
we ook de ouders, bijvoorbeeld bij 
digitale leerplatforms, Smartschool, …

We zorgen voor een laagdrempelige 
benadering die toegankelijk is voor 
alle kinderen en jongeren. Naast hun 
digitale vaardigheden stimuleren 
we ook hun motivatie. Hierbij zetten 
we niet alleen in op knoppenkennis 
maar ook op mediawijsheid.



»    online huiswerk maken met 
Kweetet, Bingel, Smartschool, …

»    werken met Word, Excel, 
PowerPoint, Prezi, …

»    een spreekbeurt, presentatie of 
verjaardagskaart maken

»    informatie opzoeken op het 
internet

»   oefenen op de computer
»   coderen
»   zelfstandig leren werken
 »   mediawijs worden
 »   …

We werken hiervoor samen met 
de  volgende partners:

»   Uilenspel en Kompanjon:  
De vrijwilligers leren omgaan 
met een kwetsbare doelgroep. 
Er  komen verschillende 
thema’s aan bod: omgaan 
met meertaligheid, diversiteit, 
verwachtingen ten aanzien 
van ouders, versterkend en 
talentgericht werken, grenzen 
stellen, …

»    Digitaal.Talent@Gent/Digipolis:  
De vrijwilligers verwerven kennis 
van software, platformen en sites 
die helpen bij huiswerk op de 
computer. Daarnaast krijgen ze 
informatie rond mediawijsheid, 
zodat ze kritisch en creatief 
kunnen omgaan met de digitale 
tools.

Wat kan huiswerk  
op de computer zijn?

   3//   Vrijwilligers opleiden 
om kinderen/jongeren 
en hun gezin te helpen

   4//   Gentse kinderen/ 
jongeren toeleiden 
naar de bibliotheek 

Doordat we onze hulp bij het 
huiswerk op de computer 
aanbieden in (wijk)bibliotheken, 
maken kinderen/jongeren en 
hun gezin meteen kennis met de 
mogelijkheden van de bibliotheek 
en haar collectie.



Van oktober tot juni (niet in de schoolvakanties) kunnen kinderen/jongeren 
en hun ouders elke maandag tussen 15.30 en 18 uur langskomen. 
Opgeleide vrijwilligers helpen hen dan met hun huiswerk op de computer. 
Er zijn speciaal hiervoor gereserveerde computers aanwezig.

Waar bieden we onze ondersteuning aan?

Wanneer kunnen leerlingen  
(en hun ouders) langskomen?

»   Bibliotheek de Krook  Miriam Makebaplein 1, 9000 Gent:  
in de kinderbibliotheek (-1) en  
de jongerenbibliotheek (-2)

»   Bibliotheek Ledeberg  Driesstraat 99, 9050 Gent

»   Bibliotheek Nieuw Gent  Rerum-Novarumplein 186, 9000 Gent



Wat kunt u doen?
Maak ons aanbod bekend bij uw 
leerlingen, ouders en partners. De hulp 
die we bieden bij het maken van huiswerk 
op de computer is volledig gratis!

CONTACT
Onderwijscentrum Gent 
Keizer Karelstraat 1  
9000 Gent
09 323 50 50 
onderwijscentrum@stad.gent
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