PERSBERICHT
Risico op digitale uitsluiting bedreigt 28% maatschappelijk
kwetsbare jongeren.

De Stichting P&V verleent financiële en materiële steun aan 66 organisaties
om de onderwijskloof te verkleinen.
Brussel, 15 september 2020 - De Stichting P&V maakt de resultaten bekend
van twee projectoproepen om de onderwijskloof te verkleinen. Meer dan
1.300 maatschappelijk kwetsbare jongeren krijgen een nieuwe laptop en
worden door 66 organisaties begeleid en versterkt in hun digitale
vaardigheden.
De coronacrisis vergroot de onderwijskloof tussen jongeren
De coronacrisis heeft tegelijkertijd de mogelijkheden en de grenzen van het digitale
aangetoond. Het gebrek aan basiscomputerapparatuur vergroot de ongelijkheid bij
jongeren. Uit een bevraging van de onderwijskoepels bleek dat maar liefst 18.000
leerlingen in de 2e en 3e graad secundair onderwijs geen computer thuis hebben
en dan ook moeilijk te bereiken of op te volgen zijn via afstandsonderwijs.
Afstandsonderwijs en huiswerk bevoordelen bovendien de meest toegewijde
leerlingen op school en zij die thuis het best worden opgevolgd. Bij het begin van
het nieuwe schooljaar blijkt dat de onderwijskloof groot is en sommige jongeren de
opgelopen vertraging misschien niet meer zullen kunnen inhalen.
Naast gebrek aan computers, ook grote ongelijkheden in het gebruik van digitale
technologie
Volgens de Barometer Digitale Inclusie van de Koning Boudewijnstichting heeft bijna
1 jongere op 5 een zwakke digitale kennis en beperkte digitale competenties. Dit
loopt op tot 28% bij de maatschappelijk kwetsbare jongeren. Om op deze
noodsituatie te reageren heeft de P&V Groep 1.000.000 euro vrijgemaakt om de
Stichting P&V in staat te stellen twee projectoproepen te lanceren: de eerste
“LinkingYouth Up”, in samenwerking met de Koning Boudewijnstichting, voor de
aankoop van computers met een focus op de versterking van de digitale
vaardigheden van maatschappelijk kwetsbare jongeren, en de tweede "Guiding
Youth" om een meer doorgevoerde ondersteuning en opvolging te bieden aan
kwetsbare jongeren in hun schoolloopbaan of bij hun zoektocht naar werk.

In totaal krijgen 66 verenigingen uit heel België financiële en/of materiële steun. Via
deze organisaties krijgen 1.300 maatschappelijk kwetsbare jongeren een nieuwe
laptop en worden ze begeleid en versterkt in hun digitale vaardigheden. Op deze
manier worden jongeren gesterkt in het zo efficiënt mogelijk gebruiken van digitale
apparatuur en mediakanalen voor hun schooltaken of bij het zoeken naar werk.
Vzw Link in de Kabel uit Leuven is één van de 66 ondersteunde nonprofitorganisaties. “Veel jongeren uit de Onthaalklas voor Anderstalige Nieuwkomers
(OKAN) van het Sint-Albertuscollege in Heverlee bezitten geen laptop. Tijdens de
lockdown kregen ze van ons een laptop in bruikleen, maar omdat ze komend
schooljaar instromen in het reguliere secundaire onderwijs, is de nood hoog om hen
een eigen laptop te geven mét de nodige digitale vaardigheden. Ons project
'OKAN op het web' wil dan ook inzetten op zowel toegang als goede kennis.”, legt
mediacoach Charlotte Schreuer uit.

Het verenigingsleven: een baken van vertrouwen en wendbaarheid
De oproepen waren gericht naar organisaties omdat zij een sterke vertrouwensband
hebben met maatschappelijk kwetsbare jongeren en gezinnen. De 66 organisaties
(20 in Brussel, 23 in Vlaanderen, 19 in Wallonië en enkele organisaties die in heel
België actief zijn) zijn heel divers: jeugdhuizen, schoolopbouworganisaties,
voorzieningen bijzonder jeugdwerk, organisaties die zich richten op remediëring of
op het versterken van digitale competenties, hulpverleningsorganisaties, inclusieve
sportclubs… . Alle organisaties stonden voor de grote uitdaging om zich snel en
efficiënt aan te passen aan de nieuwe gezondheidssituatie om zo het contact met
hun jongeren en families te kunnen behouden.
In Brussel lanceerde de vzw Schola ULB vanaf het begin van de lockdown digitale
tutoring. “We hebben onmiddellijk gereageerd. Tijdens de eerste week van de
lockdown had 66% van onze tutors al van op afstand bijlessen gegeven aan hun
leerlingen. In totaal konden de tutors tijdens de lockdown 1.375 leerlingen bereiken.
Sinds het begin van dit schooljaar organiseren we een hybride systeem.
Verschillende tutors worden op onze partnerscholen gemobiliseerd om snel hun
steun te bieden aan leerlingen die het nodig hebben. Op die manier worden deze
leerlingen vanaf het begin van het schooljaar weer op het goede spoor geholpen,
kan hun zelfvertrouwen versterkt worden en uiteindelijk schooluitval voorkomen
worden. De begeleiding gebeurt face-to-face, want dit blijft cruciaal, maar kan en
zal op digitale wijze worden aangevuld.» legt Claire Sourdin, coördinator van Schola
ULB, uit.
De vzw TAJO, een jonge start up die via ervaringsgerichte ateliers kinderen van het
5e en 6e leerjaar en het 1e secundair onderwijs uit maatschappelijk kwetsbare
buurten in Gent kennis laat maken met de meest uiteenlopende beroepen en
professionals, onderhield contacten met hun jongeren via telefoon, WhatsApp en
door het organiseren van stoepbezoeken. Claudia van Egmond, directeur van
TAJO, vertelt hoe het schooljaar op een positieve noot kon afgesloten worden: "We
reikten de diploma's uit aan de jongeren met een individuele ceremonie op de
stoep voor hun huis, inclusief rode loper en muzikant! Het was een geweldige
ervaring voor de jongeren en hun families, we denken er zelfs over om dit in de

toekomst te herhalen!". Vele van hun jongeren hebben geen laptop of moeten er
één met broers en zussen delen. Met de ontvangen laptops wil TAJO de jongeren
begeleiden om zelfstandig en op een verantwoorde manier om te gaan met de
mogelijkheden van digitale middelen en hen tegelijkertijd wapenen tegen de
gevaren.
In sommige gebieden in Wallonië is het verenigingsleven minder sterk uitgebouwd
en is een nabijheidsbenadering essentieel, vooral voor maatschappelijk kwetsbare
jonge mensen. Dit is het geval bij de vzw Perspectives in Flémalle die jongeren
opleidt in technische beroepen. Volgens directeur Bruno Schneider: "Het moeilijkste
is om het contact en de motivatie bij jongeren te behouden. We moesten ons
aanpassen door telefonische en online begeleiding te organiseren en dat is gelukt:
we hebben het contact met geen enkele jongere verloren! De video-uitwisselingen
werden door veel jongeren ook positief ervaren: ze voelden zich zelfverzekerd, ze
uitten hun wensen, behoeften en obstakels, en namen deel aan online opleidingen.
Deze inzichten nemen we zeker mee dit schooljaar. ”
Daarom geeft Stichting P&V ook financiële steun aan organisaties die het komende
schooljaar een persoonlijke begeleiding en opvolging bieden aan kwetsbare
jongeren, ook indien opnieuw op een digitale of alternatieve begeleiding moet
overgeschakeld worden. Gezien de huidige evolutie van de corona-cijfers is dat
zeker een scenario waar rekening mee moet worden gehouden. Volgens Jessy
Siongers, voorzitter van de Stichting P&V: "De sociale kloof werd in deze coronatijden
alleen maar groter en dreigt nog groter te worden. Het is dan ook belangrijk dat
jongeren in maatschappelijk kwetsbare posities volop ondersteund worden, zowel
via het voorzien van de nodige tools en ruimte als via competentie-ontwikkeling. En
dit opdat ze hun studie, opleiding of het zoeken naar werk optimaal kunnen verder
zetten en niet van de radar verdwijnen.”
Als bijlage de lijst van gesteunde organisaties, per provincie, en een beschrijving van
de 19 winnende “Guiding Youth”- projecten.
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De Stichting P&V
De Stichting P&V, erkend als stichting van openbaar nut, wordt in 2000 opgericht
door de P&V Groep. De Stichting werkt in totale autonomie en heeft zich tot taak
gesteld de sociale uitsluiting van jongeren te bestrijden. Uitgaande van de
voornaamste waarden van de sociale economie, legt de Stichting de nadruk op
actieve participatie, zelfstandigheid en maatschappelijke verantwoordelijkheid van
jongeren.
www.stichtingpv.be

