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Thematiek: Kind uit kwetsbaar gezin 

 
Gezinsarmoede, kinderen uit kwetsbare gezinnen 

 
 

1. Probleemsituatie  
Beschrijf een probleem dat het gevolg is van de COVID-19-crisis of dat verergerd is door de 
Coronaviruscrisis Covid-19. Gelieve specifiek en bondig te zijn en de causale verbanden uit te leggen 
(maximum 15 regels). 

 
Verdelen van PC’s aan kinderen uit kwetsbare gezinnen. (geen éénduidige afspraken, 
communicatie, verantwoordelijkheid wordt gelegd bij minderjarig kind) 
 
Opmerkingen: 

- De laptops blijven eigendom van de school. Na de maatregelen m.b.t. corona moeten alle 
laptops terug ingeleverd worden bij de school. Enkel wanneer de school bepaalt dat het 
echt nodig is, zal het gezin de laptop mogen houden. Op basis van wat wordt dit 
onderzocht/beslist door de scholen? Doet de school een analyse van welk gezin 
‘kwetsbaar’ is? Dit zorgt voor onduidelijkheid bij ouders 

- Wanneer de laptops terug binnengebracht worden in de school en er zijn kosten aan zal 
een minimum aangerekend worden van 150 euro aan het gezin in kwestie. Voor 
kwetsbare gezinnen met verschillende kinderen is dit een hoog bedrag en grote drempel, 
zorgt voor veel stress. 
➔ Minderjarige kinderen moeten van de school een papier ondertekenen en krijgen dan 

PC mee. De school houdt dit blad bij. Ouders krijgen dit papier niet te zien en weten 
dus niet wat erop staat. Ze weten dus ook niet wat hun minderjarig kind allemaal heeft 
ondertekend (cfr. 150 euro kosten?). 

 
 

2. Gewenste situatie 
Wat zou de gewenste situatie zijn om de hierboven beschreven situatie te voorkomen EN/OF te 
verhelpen? (Beschrijf het verwachte resultaat en niet de middelen om het te bereiken maximum 5 
regels). 
 
 

- Transparante communicatie over voorwaarden om een PC te gebruiken, een PC te houden 
na de maatregelen, de kosten die erbij kunnen komen kijken en de voorwaarden waaraan 
een gezin moet voldoen. 

- Ondertekenen van voorwaarden door ouders, of kinderen (minderjarig) mits vooraf 
toestemming van ouders 

 

3. Belangrijkste betrokkenen / verantwoordelijken 

Welke diensten, administraties, verenigingen 
spelen een rol bij de probleemsituatie?  

Welke overheden en/of ministers hebben 
bevoegdheden in verband met de 
probleemsituatie? 
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Scholen, organisaties/vzw’s die PC’s ter 
beschikking stellen, OCMW’s 
 

Minister van Onderwijs 
Steden en gemeenten 
 

4. Voorstel van actie en/of van maatregel  
Beschrijf de acties en de middelen voor de uitvoering ervan om het verwachte resultaat te 
bereiken.  

 
CFR. Punt 3 : 
 

- Uniforme afspraken en communicatie overheen organisaties die PC’s ter 
beschikking stellen (PC behouden na corona, mogelijkse kosten,…). Richtlijnen 
vanuit hoger niveau. 

- PC’s toekennen/meegeven aan minderjarige kinderen enkel MET 
toestemming/ondertekening van ouders + kopie voorwaarden meegeven 

- Indien er kosten zijn die achteraf moeten betaald worden, mogelijkheid tot 
afbetalingen. 

 
     


