
 
 
 
Onderwerp: Schriftelijke vragen over thuisonderwijs en Kindpakket. 
Hengelo, 04-02-2021 
 
We zien allemaal dat thuisonderwijs een zeer onpraktische kant heeft omdat ouders dikwijls 
zelf uren moeten inleveren om kinderen te begeleiden en om als oppas te fungeren, wat 
voor een inkomsten afname kan zorgen. Daarnaast dienen de kinderen om deel te nemen 
aan het thuisonderwijs over de juiste ‘instrumenten’ te beschikken. Dit vraagt om een extra 
investering. 
 
Een handvol techbedrijven heeft de laatste jaren massaal geïnvesteerd in een digitale 
leeromgeving op school. Amazon, Apple, Google en Microsoft pompen miljoenen in scholen 
wereldwijd, van leerprogramma’s, zoekinstrumenten, opslagruimte en het volgen van 
leerprestaties op dashboards, tot speciaal op kinderen aangepaste hardware zoals iPads of 
Chromebooks.’ Bron: Vrij Nederland 
Lokaal Hengelo heeft met betrekking tot gelijke toegang tot kwaliteitsonderwijs en het 
terugdringen van ongelijkheid in de ‘klas’ de volgende vragen: 
1. Zijn er sinds de Corona Crisis meer aanvragen binnengekomen voor het Kindpakket? 
2. Zijn er meer aanvragen binnengekomen voor de aanschaf van een pc of laptop? 
3. Kan men de vergoeding van een pc of laptop ook gebruiken voor het aanschaffen van 
andere essentiële computerbenodigdheden, welke nodig zijn om thuisonderwijs te volgen? 
4. Heeft het college in beeld tegen welke kosten leerlingen en gezinnen aanlopen om 
thuisonderwijs te kunnen bekostigen? Denk hierbij bijvoorbeeld aan het basisonderwijs en 
voortgezet onderwijs. 
5. Staat het college van B&W actief in contact met scholen om te polsen of alle leerlingen 
inmiddels in het bezit zijn van de nodige computerapparatuur en devices, zodat alle 
leerlingen in ieder geval les kunnen volgen en hun thuiswerk kunnen volbrengen? 
6. Wellicht verstrekken scholen ook zelf devices aan leerlingen en dienen scholen ook te 
investeren in hun eigen ICT- infrastructuur. Kan het college van B&W uiteenzetten of 
scholen tijdens deze crisis aanlopen tegen extra investeringen? Kunnen scholen zich 
hiervoor beroepen op een tegemoetkoming vanuit de gemeente? 
7. Niet alle ouders zijn op de hoogte van of vinden hun weg via de krant of het internet naar 
de Gemeentelijke tegemoetkomingen. 
Promoot gemeente Hengelo actief het kindpakket? Zo ja, hoe? 
8. Gaat er extra aandacht uit naar kinderen van anderstalige ouders die mogelijk thuis niet 
altijd de juiste ondersteuning kunnen krijgen i.v.m. een taalachterstand bij de ouders? 
Begeleiding in Nederlands thuisonderwijs kan hier moeizaam verlopen. Lokaal Hengelo vindt 
dat we moeten voorkomen dat kinderen in een achterstandspositie terechtkomen.  
9. Is het college het er mee eens dat gelijke toegang tot kwaliteitsonderwijs en het 
terugdringen van ongelijkheid in de ‘klas’ op dit moment tijdens de verder uitbreidende crisis 
hoog op de agenda dient te staan? 
  
Fractie van Lokaal Hengelo  
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