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Bij armoede denken we vaak aan ontwikkelingslanden. Maar ook in Nederland
heerst armoede. Wist je dat? 

Ook in de studententijd worden vaak schulden gemaakt.

37% van de mbo'ers van 18 jaar of ouder heeft zelfs een schuld. 
Eén op de vier heeft betalingsachterstanden volgens het Nibud.
Dat zijn hoge aantallen, want schulden hebben grote gevolgen. 
Natuurlijk op je uitgavenpatroon, maar ook op je mentale gezondheid. 

Stelling om de les mee te starten:
“Schulden leren je beter met geld omgaan”

Je kunt één van onderstaande artikelen als basis nemen voor je les.

Artikel 1: Mensen aan de onderkant van de samenleving staan al tientallen jaren stil,
terwijl de rest er hard op vooruitgaat

Artikel 2: 18 en nu? 

Armoede in Nederland

https://universonline.nl/nieuws/2021/12/23/armoede-in-nederland-sterk-toegenomen-aan-de-onderkant-staan-mensen-al-tientallen-jaren-stil/
https://www.18ennu.nl/wat-kost-op-jezelf-wonen/


Burgerschap

Als je 18 wordt, verandert er veel voor je. Je bent officieel financieel
onafhankelijk, mag stemmen en moet je verzekeren. Veel jongeren weten dit
niet. Bekijk deze video of scan de QR-code op de laatste pagina en
beantwoord samen onderstaande vragen.

1.Wat ga jij als eerste regelen als je 18 wordt, of wat heb je al geregeld nu je
(ouder dan) 18 bent? 

2. Waarom is het belangrijk om dit goed te regelen volgens jullie? Bekijk deze
video of scan onderstaande QR-code voor meer informatie.

3. Waarom weten veel jongvolwassenen niet van de toeslagen?

https://www.youtube.com/watch?v=vNGOQdJ4xpQ
https://www.youtube.com/watch?v=7IK_Ux1s55M


Burgerschap

4. Welke toeslag kun/heb jij ontvangen? Check het hier of scan onderstaande QR-code  
voor meer informatie.

5. Welk financieel advies wil jij je studiegenoot geven?

Wil je meer informatie? 
Via deze website vind je een overzicht van de stappen die je kunt nemen. 
Je kunt hiervoor ook onderstaande QR-code scannen.

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/achttien-jaar-worden/vraag-en-antwoord/checklist-bij-18-jaar-worden?utm_campaign=sea-t-life_events-a-18_jaar_worden&utm_term=toeslagen%2018%20jaar&gclid=Cj0KCQiAuvOPBhDXARIsAKzLQ8EAsOorDRn6QQm1dj5tlCavZQoMrfc9BdLnkHpF3xYcmdC8fBHTC1gaAp9mEALw_wcB
https://www.startpuntgeldzaken.nl/nibud/alle-geldplannen/geldplan-bijna-18/?mpwui=e10e012c-773a-4d03-b0cc-ebe6a31404c8


Opdracht 1. Armoede in Nederland
Bezoek deze website waarin wordt omschreven hoe het met de armoede in Nederland
gesteld is. Je kunt hiervoor ook onderstaande code scannen.

1. Wat is armoede? Welke definitie wordt er gegeven?
2. Welke drie soorten armoede worden er genoemd? Licht je antwoord toe.
3. Welke gevolgen heeft armoede op iemands leven? Noem er twee.
4. Wat lees je op deze website over armoede wat je nog niet wist over armoede? 

Bij armoede denken we vaak aan ontwikkelingslanden. Maar ook in Nederland
heerst armoede. Wist je dat? Ken je misschien mensen die in armoede leven? En
hoe zijn jouw leefomstandigheden?

Bekijk deze video van Tomas, die opgroeit in armoede. Je kunt hiervoor ook
onderstaande code scannen.

Loopbaanbegeleiding

Bespreek samen met de klas de volgende vragen:
1.Wat is armoede volgens jou, wanneer je luistert naar het verhaal van Tomas?
2.Hoe komt het dat het gezin van Tomas in armoede leeft?
3.Welke hulp wordt er geboden om het gezin van Tomas te helpen bij armoede?

Jij volgt een opleiding en misschien heb je al een (bij)baan. Jouw opleiding
bepaalt grotendeels waar je straks komt te werken en daarmee ook jouw inkomen.
Misschien woon je nu nog thuis en wordt alles voor je betaald. 
Je krijgt naarmate je ouder wordt steeds meer verantwoordelijkheden over je eigen
leven en dus ook over de manier waarop je moet kunnen voorzien in je eigen
levensonderhoud. De huidige omstandigheden, zoals de coronapandemie en de
oorlog in Oekraïne, hebben grote negatieve gevolgen voor de mensen met een
laag inkomen. Hoe zit dat bij jou?

https://www.youtube.com/watch?v=5Q69ckzK4SM
https://www.armoedefonds.nl/armoede-in-nederland
https://www.armoedefonds.nl/armoede-in-nederland
https://www.youtube.com/watch?v=5Q69ckzK4SM


Ik betaal mijn studie zelf ja/nee
Ik leen om mijn studie te kunnen betalen ja/nee
Ik woon op kamers/thuis
Ik heb schulden ja/nee
Ik heb een (bij)baan ja/nee
Ik val (met mijn gezin) onder de norm laag inkomen ja/nee

Studeren kost geld. Maar wat kost een studie eigenlijk? Hoeveel lenen is
verstandig? Wordt het op kamers of thuis wonen? Het Nibud zet op een rij wat er bij
studeren komt kijken.

Bekijk deze website of scan onderstaande code en omcirkel daarna hieronder wat
op jou van toepassing is.

Bespreek en vergelijk jouw antwoorden met die van een klasgenoot. Wat valt je
op? 

Loopbaanbegeleiding

https://www.nibud.nl/consumenten/levenssituaties/studeren-levenssituaties/
https://www.nibud.nl/consumenten/levenssituaties/studeren-levenssituaties/


Loopbaanbegeleiding

Op de site van het Nibud vind je ook allerlei tips over uiteenlopende onderwerpen.
Een tip waar je als student veel aan hebt en waar je meteen mee aan de slag kunt,
is het maken van een begroting. Klik hier of scan onderstaande code en download
de Nibud-maandbegroting voor studenten. Vul de begroting in en bespreek en
vergelijk jouw begroting met die van een klasgenoot. Wat valt je op? Welke tips kun
je elkaar nog geven?

Evaluatie & reflectie

Wat heb je geleerd tijdens deze les waar je direct mee aan de slag gaat? 

Welke vragen heb je nog over armoede?



In Nederland zijn vele initiatieven om mensen in armoede te helpen. 

Bedenk zelf een initiatief om geld/spullen/voedingsmiddelen op te halen voor
Nederlanders in armoede en maak hierbij een poster/flyer die je kunt
verspreiden. 

Nederlands

Met een poster of flyer maak je reclame voor een evenement of je draagt een
boodschap uit. Het is belangrijk om voldoende informatie (5W+1H-vragen) wie,
wat, waar, wanneer, waarom en hoe op je poster / flyer te zetten. 

Denk aan:
- Voor wie is het evenement?
- Waar wordt het evenement gehouden?
- Wanneer (datum) is het evenement?
- Hoe laat is het evenement?
- Wat zijn de kosten?
- Moet je publiek iets meenemen of juist niet?
- Moet je publiek zich aanmelden van te voren? 
- Bij wie of waar kan je publiek terecht bij vragen?

Lay-out
Wanneer er meerdere flyers bij elkaar liggen, dan wil je dat jouw flyer er qua lay-out
tussenuit springt. Hoe doe je dit?

- Werk met verschillende lettertypes, vormen en kaders.
- Laat belangrijke woorden opvallen en maak ze vetgedrukt, cursief of onderstreep
ze. 
- Gebruik veel kleur, afbeeldingen, logo’s en opvallende slogans.

Slogan
Een slogan is een kernachtige, krachtige zin die je publiek direct aanspreekt. Vaak
wordt er in een slogan gebruik gemaakt van humor, rijm, tegenstelling, woordgrap
of beeldspraak / figuurlijk taalgebruik.

Enkele klassieke voorbeelden hiervan zijn:
- Heerlijk, helder Heineken (gebruik van letterrijm ‘h’)
- Je mag alles van me weten, behalve mijn pincode (gebruik van tegenstelling)
- Ik heb nog zo gezegd: geen bommetje! (gebruik van humor in combinatie met
film)



In Nederland hebben we bekende initiatieven om mensen die het wat
minder hebben te helpen. Denk bijvoorbeeld aan de voedselbank en de
kledingbank.

In andere landen zijn deze er ook. 

Stap 1: 
Zoek in een groepje de overeenkomsten en verschillen tussen initiatieven in
Nederland en een land naar keuze om mensen in armoede te helpen.

Stap 2: 
Wat kunnen wij in Nederland leren van de aanpak in andere landen?

Nadat de leerlingen/studenten onderzoek hebben gedaan naar initiatieven
om mensen in armoede te helpen, kun je samen het gesprek voeren over
armoedepreventie. Hoe kunnen we er in Nederland voor zorgen dat het
leven wat gemakkelijker wordt en minder stresvol voor mensen in armoede
en belangrijker nog: Hoe kunnen we armoede voorkomen?

Tip voor koppeling aan inhoud:
 Grammar: Gebruik van Modal verbs. 

Engels



Enthousiast? 
 

En... wil je meer weten over één van onze lesmethodes?
Vraag dan hier een live demo aan.

 
Of... heb je een goed idee voor een volgende les?

 Stuur ons dan hier een bericht en we gaan direct aan de slag.
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