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Actualiteitsvraag van de heer Jan Busselen tot de heer Sven Gatz, collegelid bevoegd voor 

Onderwijs en Scholenbouw 

 

Onderwerp :  Laptops voor thuisonderwijs 

 

 
Geacht collegelid, 

 

Op 11 mei 2020 vernamen we via de pers dat al meer dan 14.000 oude laptops werden 

ingezameld de voorbije weken door de Vlaamse overheid.  Deze computers moeten elke 

leerling de kans geven om thuisonderwijs te volgen. Maar dat is niet het geval. “Hoge 

waarborgen en dure schadeclausules schrikken veel mensen af”, waarschuwde het Netwerk 

tegen Armoede. 

 

Ze krijgen steeds meer meldingen van gezinnen in een moeilijke financiële situatie die liever 

niet zo’n laptop in huis halen. Sommige scholen schuiven de gezinnen die om zo’n laptop 

vragen een gebruiksovereenkomst onder de neus waarin staat dat ze bij mogelijke schade aan 

of diefstal van het toestel een schadevergoeding moeten betalen. Een bedrag dat – volgens het 

contract – kan oplopen tot de aankoopwaarde van het toestel. Bovendien moet er in bepaalde 

gevallen ook een waarborg worden betaald. “We horen bedragen die variëren van 40 tot zelfs 

300 euro. Veel gezinnen die het niet breed hebben willen dat risico liever niet nemen.”, vertelt 

David de Vaal, algemeen coördinator bij het Netwerk tegen Armoede.  

 

Volgens Vlaams minister Ben Weyts zijn de computers geleverd zonder dat er voorwaarden 

werden opgelegd en is het aan de scholen zelf om te beslissen op welke manier ze het uitlenen 

ervan organiseren.  

 

Een randopmerking, ICT-beheerders van verschillende scholen laten me weten dat er 

alternatieve oplossingen werden gezocht, omdat de computers vanuit de Vlaamse Regering niet 

aankwamen. 

 

Mijn vragen zijn de volgende: 

 

 Heeft u melding gekregen van scholen die de computers aan hoge waarborgen of 

schadeclausules uitlenen? 

 

 Gaat u actief op zoek naar scholen die hoge waarborgen of schadeclausules vragen? 

 

 Onderneemt u stappen om in dergelijke situaties vanuit de VGC tussen te komen? 

 

 

Hoogachtend, 

 

Jan Busselen 


