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Onderwerp Zaaknummer Uw kenmerk Datum 

Beantwoording raadsvragen 
thuisonderwijs en Kindpakket  

3195703  2 maart 2021 

Geachte mevrouw van Wier-Koca, 

Vermeld altijd het zaaknummer als u contact opneemt met de gemeente. 

   

 Bezoekadres  E-mailadres 

 Burgemeester van der 
Dussenplein 1 

gemeente@hengelo.nl 

Telefoonnummer 

  14-074 

 

Hartelijk dank voor de vragen die u op 4 februari jl. namens uw fractie hebt gesteld over 
thuisonderwijs en Kindpakket. Hieronder geven wij antwoord op deze vragen. 

 
Inleidende tekst bij de vragen 

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: 
 

Vraag 1 
Zijn er sinds de Corona Crisis meer aanvragen binnengekomen voor het Kindpakket?  

 
Antwoord 

We zien tot nu toe geen grote stijging van de aanvragen voor het Kindpakket als gevolg van de 
coronacrisis. 

 
Vraag 2 

Zijn er meer aanvragen binnengekomen voor de aanschaf van een pc of laptop?  
 

Antwoord 
We vergoeden vanuit het Kindpakket één pc of laptop per gezin eens in de vijf jaar. Ook in het 

onlangs vastgestelde Beleidskader Armoede en Schulden is dit op deze manier vastgelegd.  
We hebben wel vragen binnen gekregen van gezinnen voor meer laptops, aangezien er meer 

kinderen zijn. Deze gezinnen hebben we doorverwezen naar de scholen, aangezien scholen 
hiervoor een vergoeding krijgen vanuit het rijk. 

 
Vraag 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?  
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Antwoord 
We verstrekken vanuit het Kindpakket een pc of laptop in natura en kennen geen vergoeding voor 

de aanschaf van andere computerbenodigdheden. Daarbij hebben we ook geen vragen 
binnengekregen voor andere en/of gerelateerde computerbenodigdheden. 

 
Vraag 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.  

 
Antwoord 

Gelet op het feit dat deze eventuele kosten voor de scholen door het rijk worden vergoed is dit aan 
het onderwijs. Wij hebben daar als college geen volledig zicht op. 

 
Vraag 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?  
 

Antwoord 
We staan veelvuldig in contact met de scholen en schoolbesturen, om te kijken hoe het gaat in 

coronatijd. Daarbij hebben we ook veel contacten met de scholen over de opvang van de 
kwetsbare kinderen en kinderen van ouders in cruciale beroepen. 

 
In de eerste periode zaten scholen inderdaad met vragen over devices etc. voor thuisonderwijs. 

Toen hebben we vooral door verwezen naar de regelingen en mogelijkheden vanuit het rijk. Twee 
weken terug nog hebben we een rondvraag gedaan bij de scholen en opvanglocaties over hoe het 

ervoor staat. Daarbij kwam vooral naar voren dat de scholen en opvanglocaties nu veel meer 
verzoeken krijgen voor het plaatsen/onderbrengen van kinderen in de noodopvang. Maar we 

ontvingen geen vragen of signalen over ondersteuning t.a.v. het thuisonderwijs. We krijgen juist 
signalen dat scholen dat samen met de ouders goed onder schot hebben. 

 
Vraag 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?  

 
Antwoord 

Scholen kunnen voor deze extra investeringen een beroep doen op het rijk. 
 

Vraag 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?  
 

Antwoord 
We brengen het zorgloket, dé toegang voor vragen aan de gemeente, regelmatig via verschillende 

kanalen onder de aandacht. En ook hebben we veel contact met zogenoemde intermediairs (denk 
aan Wijkracht, onderwijs, huisartsen etc.) om mensen te attenderen op hulp en ondersteuning 

vanuit gemeente, waarvan het Kindpakket een van de regelingen is. Inwoners die een uitkering op 
grond van de Participatiewet van de gemeente ontvangen, informeren wij in ieder geval 

maandelijks middels een nieuwsbrief. Daarnaast worden zij door hun klantmanager op de hoogte 
gebracht. 
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Vraag 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.  
 

Antwoord 
Deze groep kinderen valt onder de groep kwetsbare kinderen, die dus wel op school en 

opvanglocaties terecht kan. En daar wordt, zoals aangegeven, veel gebruik van gemaakt. Peuters 
die gebruik maken van voorschoolse educatie vallen binnen deze doelgroep. Zij kunnen ook naar 

de noodopvang op de voorschool. 
 

Vraag 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? 

 
Antwoord 

In Hengelo is er veel aandacht voor gelijkheid in de klas. Een voorbeeld hiervan is dat er n.a.v. de 
documentaire ‘Klassen’ regionaal ‘Meet-Ups’ plaatsvinden, om hier aandacht voor te vragen en 

gezamenlijk actie op te kunnen nemen vanuit alle betrokkenen. Op 14 april a.s. vindt die regionale 
Meet-Up in Hengelo plaats. Gemeente Hengelo organiseert dit samen met de organisatie en 

wethouder Claudio Bruggink is daarvoor gastheer. 
 

Wij vertrouwen erop uw vragen hiermee te hebben beantwoord. 
 

 
Met vriendelijke groet, 

Burgemeester en wethouders van Hengelo, 
de secretaris,    de burgemeester, 

 
De heer J. Eshuis                                 De heer S.W.J.G Schelberg 


