
 

 

Geachte heer, mevrouw,  

 

 

Tijdens het voorjaarsdebat op 1 juli 2020 hebt u een motie aangenomen 

waarin u vraagt om te onderzoeken of ook basisschoolleerlingen in groepen 7 

en 8 uit minimagezinnen een beroep op de laptopregeling zouden kunnen 

doen. Verder hebt u ons gevraagd of de inkomensgrens van de regeling (nu 

110%) kan worden verhoogd naar 130%. Ons onderzoek heeft geleid tot de 

nieuwe Beleidsregels laptopregeling voor schoolgaande kinderen. De 

inkomensgrens verhogen we naar 120%.    

 

Bevorderen digitale geletterdheid en kansengelijkheid 

In de gemeente Groningen zetten we stevig in om kansengelijkheid en sociale 

inclusie te bevorderen. Het onderwijs is een belangrijk middel om alle 

kinderen kansen te geven en de overdracht van armoede op de volgende 

generatie te voorkomen. We streven ernaar om samen te werken met 

onderwijspartners en andere partijen in de samenleving. In oktober 2020 is 

het Maatschappelijk akkoord Sociale inclusie in het onderwijs ondertekend en 

in het najaar van 2021 sluiten we een maatschappelijk akkoord met partijen 

die kunnen bijdragen aan armoedebestrijding. Met initiatieven als de 

brugfunctionaris zetten we integraal in op de ondersteuning van kinderen en 

gezinnen in armoede. 

 

Sinds 2015 hebben we de laptopregeling voor kinderen uit minimagezinnen 

die naar de brugklas gaan. Zij kunnen eenmaal in hun schoolcarrière een 

laptop aanvragen, een apparaat dat inmiddels niet meer weggedacht kan  
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worden uit het schoolleven. Maar de coronacrisis heeft ons geleerd dat we 

soms te gemakkelijk aannemen dat alle ouders hun weg kunnen vinden in de 

nieuwe digitale onderwijsontwikkelingen. Het college heeft uw motie daarom 

aangegrepen om de oude laptopregeling eens goed tegen het licht te houden. 

Met de nieuwe regeling, die vanaf het schooljaar 2021/22 van kracht is, sluit 

de inzet van de gemeente optimaal aan op de digitale leerlijnen die het 

onderwijs kent. Op die manier kunnen ook kinderen uit digitaalvaardige 

gezinnen meedoen en hun kansen op een betere toekomst vergroten. 

 

Overleg met betrokkenen 

In de motie vraagt u ons om mogelijkheden te onderzoeken om laptops al 

vanaf groep 7 van het basisonderwijs te gaan verstrekken. We hebben 

overlegd met schoolbesturen van het primair en voortgezet onderwijs, met 

Stichting Leergeld en met de Computerbank. Met deze twee organisaties 

vormen we de sluitende aanpak voor wat betreft laptops voor schoolkinderen. 

De Computerbank leent in samenwerking met scholen ruim 400 computers en 

laptops uit aan kinderen uit minimagezinnen op het primair en voortgezet 

onderwijs. De Computerbank voert ook de laptopregeling uit: zij leveren de 

laptops en repareren deze als er problemen zijn. Voor scholieren in het MBO 

en in overige situaties waar gezinnen om een of andere reden geen aanspraak 

kunnen maken op een laptop voorziet Stichting Leergeld. 

 

Alle betrokken zijn erg tevreden over de aanpak en de samenwerking, maar 

geven aan dat het zeer wenselijk zou zijn als de laptop al aan het begin van 

groep 8 verstrekt zou kunnen worden. De overgang van primair naar 

voortgezet onderwijs is groot voor een kind en levert stress op. Het is dan 

bevorderlijk voor het zelfvertrouwen en de schoolprestaties als de laptop al 

aanwezig is en het kind er vertrouwd mee is. Ook voor de ouders geeft het 

rust. Gezinnen in armoede maken zich rond de overgang naar het voortgezet 

onderwijs vaak zorgen over alle schoolkosten. Extra zorgen over een laptop 

kunnen zij dan niet gebruiken. De scholen en Stichting Leergeld zouden 

daarnaast graag zien dat de aanvraagtermijn wordt verruimd. Nu moeten 

gezinnen de laptop vóór 1 december van het brugklasjaar aanvragen. Een 

kind dat bijvoorbeeld pas in de tweede klas in de gemeente Groningen komt 

te wonen, kan geen beroep doen op de regeling. 

 

Vernieuwde laptopregeling 

De leeftijdsgrens wordt vanaf het schooljaar 2021/22 met een jaar verlaagd. 

Kinderen kunnen in het jaar dat zij naar groep 8 gaan vanaf 1 juni een 

aanvraag indienen. Voor het schooljaar 2021/22 geldt eenmalig dat ook 

kinderen die naar de brugklas gaan nog een aanvraag kunnen indienen. De 

eenmalige extra kosten dekken we uit het Onderwijsbudget.  

 

De aanvraagtermijn wordt niet verruimd. Daarmee zou de gemeente in veel 

gevallen een minder ruimhartig minimabeleid in andere gemeenten 

compenseren. Bovendien is de laptopregeling in aard en bedoeling een  
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categoriale regeling. Niet elke uitzonderingssituatie kan erin opgenomen 

worden. Kinderen die om de een of andere reden buiten de boot vallen 

kunnen bij Stichting Leergeld een aanvraag doen. 

 

In de oude regeling was nog sprake van een individuele verstrekking. Anders 

gezegd: het kind ging naar een winkel en zocht daar op vertoon van een 

beschikking een laptop van € 350 uit. De afgelopen twee jaar is dit in de 

praktijk al anders gedaan, via de Computerbank. Bij het ophalen van de 

laptop krijgt het kind een beschermhoes en een muis mee. Als het apparaat 

defect is, wordt deze door de Computerbank gerepareerd en krijgt het kind 

tijdelijk een vervangend apparaat mee. Die werkwijze hebben we nu 

geformaliseerd.  

 

Inkomensgrens 

U hebt ons in het debat gevraagd of we de inkomensgrens voor de 

laptopregeling kunnen verhogen van 110% naar 130%. We hebben dit 

onderzocht. Bij verhoging naar 130% zouden er ca. 80 laptops extra verstrekt 

worden boven op de ca. 250 bij 110%. De meerkosten daarvan per jaar 

bedragen € 30.000.  

 

Met deze verhoging zou deze regeling sterk afwijken van andere 

Participatiewetregelingen zoals de witgoedregeling en de Vergoeding 

Ouderbijdrage Schoolkosten (VOS). Deze hanteren 110% als grens. Een 

armoedevoorziening zoals de Stadjerspas hanteert 120%. We gaan daarom de 

inkomensgrens verhogen naar 120%, waardoor ca. 45 kinderen extra gebruik 

kunnen maken van de regeling. De meerkosten daarvan bedragen ca. € 16.000 

per jaar. Omdat het gaat om een voorziening die direct bijdraagt aan de 

schoolkansen van kinderen, vinden we deze verhoging in goede verhouding 

staan tot de relatief lage meerkosten. 

 

Advies Cliëntenraad  

De Cliëntenraad Werk & Inkomen heeft advies uitgebracht op de nieuwe 

regeling. Onder verwijzing naar de ambities uitgesproken in de lobby 

Stedelijke Vernieuwing Manifestgemeenten van Groningen en 14 andere 

gemeenten rondom de lange termijnaanpak van armoede adviseren zij om 

• de regeling al te laten ingaan vanaf groep 7;  

• de inkomensgrens naar 130% te verhogen omdat vooral werkende 

ouders tussen de 120% en 130% te maken krijgen met de armoedeval;  

• zodanig te communiceren dat de gehele doelgroep wordt bereikt.  

 

Omdat de scholen aangeven dat vooral de overgang naar het voortgezet 

onderwijs het knelpunt is, zien we geen noodzaak voor verstrekking een jaar 

eerder. Wat de inkomensgrens van 120% betreft constateren we dat er geen 

extra armoedeval ontstaat omdat gezinnen tussen de 110% en de 120% al een 

beroep konden doen op Stichting Leergeld.  Op dit moment hanteren we in 

Groningen grenzen van 100%, 110% en 120%, waarmee we de armoedeval 

spreiden. Voor wat de communicatie betreft willen we inderdaad zoveel 
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mogelijk belanghebbenden zien te bereiken. We denken onder meer aan het 

zo goed mogelijk faciliteren van brugfunctionarissen. Zij zijn immers bij 

uitstek de professionals die niet alleen ouders kunnen wijzen op de regeling 

maar ook kunnen ondersteunen bij de aanvraag.  

 
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

burgemeester en wethouders van Groningen, 

 

 

 

burgemeester,     secretaris, 

Koen Schuiling    Christien Bronda 

 

 

Deze brief is elektronisch aangemaakt en daarom niet ondertekend. 

 


