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1. Inleiding
Het maatschappelijke probleem armoede is het onderwerp dat als rode draad door deze lessenreeks
loopt. Dit onderwerp is een vervlechting van de thema’s parlementaire democratie en de
verzorgingsstaat bij maatschappijleer en vormt de context waarin leerlingen worden begeleid naar het
diepgaander analyseren van maatschappelijke vraagstukken. Specifiek richt deze lessenreeks zich op
het stimuleren van multicausaal redeneren van leerlingen over (oorzaken van) armoede. In deze
lessenreeks zullen leerlingen eerst bekend worden gemaakt met de belangrijkste kennis over armoede
in Nederland, om vervolgens met behulp van een activerende werkvorm te komen tot een
diepgaandere analyse van het probleem armoede. Om het onderwerp levendig, realistisch en
aansprekend te maken staat daarbij een specifieke, zelfbedachte casus centraal: de fictieve persoon
Bart. Aan de hand van deze specifieke casus zullen leerlingen kennis maken met de verschillende
invalshoeken waarmee er naar oorzaken voor armoede kan worden gekeken.
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2. De lessenreeks
In dit lesplan zal in lijn met onze visie, de beginsituatie van leerlingen, de inhoud en de taakanalyse
concreet invulling worden gegeven aan de lessenreeks. Dit hoofdstuk geeft een beknopt overzicht van
de vier lessen (3.1), inclusief lessenreeksdoelen (3.2), werkvormen inclusief doceeractiviteiten (3.3) en
formatieve toetsing (3.4). De uitgebreide uitwerking van de verschillende lessen is vervolgens terug te
vinden in de bijlagen.

2.1 Beknopt overzicht lesplan
De lessenreeks bestaat uit vier lessen. De lessen draaien grotendeels om een activerende werkvorm
rondom armoede die twee lessen in beslag neemt en met nabespreking drie lessen. Bij het ontwerpen
van de lessenreeks is rekening gehouden met de ontwerpprincipes van Havekes, de Vries & Aardema
(2009) en staat samenwerkend leren centraal (Ebbens & Ettekoven, 2016). Met als doel om
multicausaal redeneren te trainen bij leerlingen, waarbij ze toewerken van knowing social science
(feitenkennis) naar doing social science (vaardigheden die belangrijk zijn voor het kritisch en diepgaand
analyseren van maatschappelijke vraagstukken).
Tabel 5: lesplan
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Voor bijbehorende lesvoorbereidingsformulieren zie bijlage 2 en bijbehorende PowerPoints bijlage 3.

2.2 Lessenreeksdoelen
Het hoofddoel van deze lessenreeks luidt als volgt:
Leerlingen kunnen het maatschappelijke probleem armoede diepgaand analyseren door meerdere
oorzaken aan te dragen voor armoede (multicausaliteit) en deze in gezamenlijk overleg kritisch af te
wegen.
Bijbehorende doelstellingen zijn:
- Leerlingen kunnen zelfstandig informatie verwerken over armoede uit een selectie aan
geselecteerde bronnen
- Leerlingen kunnen (wetenschappelijke) verklaringen voor armoede uit een bron selecteren
- Leerlingen kunnen meerdere oorzaken benoemen voor armoede
- Leerlingen kunnen een eigen visie formuleren en beargumenteren ten aanzien van het
probleem armoede
- Leerlingen kunnen samenwerken, door naar elkaar te luisteren, elkaar dingen uit te leggen
en met elkaar te discussiëren
- Leerlingen zijn in staat om een presentatie te geven en daarbij opgedane kennis helder weer
te geven
- Leerlingen kunnen eigen standpunten relativeren op basis van de verschillende invalshoeken
waarmee er naar armoede kan worden gekeken (micro, meso, macro)
Aan de hand van deze doelen hopen we leerlingen te laten inzien dat armoede een complex
maatschappelijk probleem is, waarbij het altijd van meerdere dingen afhangt waardoor iemand in de
armoede raakt. Met dat inzicht leren we leerlingen kritischer nadenken over het maatschappelijke
probleem armoede, waarbij ze ook hun eigen opvattingen leren onderzoeken en betwijfelen om zo
een genuanceerder beeld te vormen over armoede. Voor de specifieke leerdoelen per les, zie bijlage
2.

2.3 Werkvormen en doceeractiviteiten
Op basis van de voorgaande analyse van de inhoud, taken, beginsituatie en de leerdoelen hebben wij
werkvormen ontworpen, die aansluiten op onze visie. Aan het begin van het hoofdstuk (tabel 5) zijn
de lessen al beknopt weergeven. In deze paragraaf worden de belangrijkste werkvormen per les
uitgelicht, daarbij worden tevens de doceeractiviteiten besproken.
Les 1: Introductie thema armoede
Zoals beschreven in de taakanalyse is het belangrijk dat de leerlingen kennis bezitten voordat ze een
maatschappelijk vraagstuk (in dit geval armoede) kunnen gaan analyseren. De eerste les is hiervoor
ingericht. De kennis die de leerlingen opdoen in de leze les gaan ze vervolgens toepassen in het vervolg
van de lessenreeks. De analyse van het maatschappelijk vraagstuk doen de leerlingen dus aan de hand
van de voorkennis die ze in de eerste les hebben opgedaan, in lijn met de ontwerpprincipes (bijlage 1).
Vanuit de analyse van de beginsituatie is gebleken dat we geen duidelijk beeld hebben van de kennis
van de leerlingen omtrent het thema armoede. Daarom begint de les met een aantal stellingen over
armoede (bijlage 3 – les 1), waarop een klassengesprek volgt. Vervolgens krijgen de leerlingen een ICT
opdracht, waar zij zelf op onderzoek gaan naar informatie over armoede. De bronnen zijn geselecteerd
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en samengebracht op een ‘Padlet’1, met daarop wetenschappelijke bronnen, nieuwsberichten en
filmpjes. Met behulp van de bronnen doen de leerlingen kennis op en wordt het gekoppeld aan
actualiteit. In tweetallen werken de leerlingen hieraan, elk een eigen laptop. De leerlingen mogen zelf
kiezen welke bronnen ze doornemen, om zo aan de verschillen tussen leerlingen te beantwoorden. Er
is niet genoeg tijd om alles zelf door te nemen, waardoor de leerlingen de informatie zullen moeten
uitwisselen volgens het check-in-duo’s principe (Ebbens & Ettekoven, 2016).
De les eindigt met een ‘Kahoot’2 quiz, met daarin vragen over armoede die afgeleid zijn van de bronnen
van de Padlet. De quiz maken ze individueel. De quiz heeft twee doelen: voor de docent is het een
moment van formatieve evaluatie en voor de leerling geldt het spelelement als motivatie om de Padlet
bronnen goed door te nemen.
Doceeractiviteiten
Deze les is er sprake van gedeelde sturing. De docent geeft sturing qua verloop en structuur van de les
en neemt de leiding in het klassengesprek. Binnen de opdrachten hebben de leerlingen meer vrijheid
en heeft de docent een meer begeleidende rol.
Les 2: Mysterie armoede – homogene groepen
In les twee begint de activerende werkvorm mysterie, welke van start gaat met een introductie van de
casus rondom het fictieve persoon Bart. Er wordt een kort een fragment getoond van Bart (uit
probleemwijken SBS6), waarna de vraag wordt gesteld: ‘waardoor denk je dat Bart in de armoede is
geraakt?’. Het mysterie draait uiteindelijk om deze vraag. De intentie van het ontwerp is dat de leerling
op dit punt een vooringenomen en eenzijdig beeld vormt over de armoede van Bart, om op deze
manier vervolgens via werkbladen conflicterende informatie aan te kunnen bieden (in lijn met de
ontwerpprincipes (bijlage 1). Na de introductie worden de leerlingen in groepjes geplaatst, welke
gevormd zijn door de docent (volgend op de analyse van de beginsituatie). In deze les is er sprake van
homogene groepjes, waarbij elk groepje een informatieblad krijgt met daarop een wetenschappelijke
benadering en het levensverhaal van Bart. De informatie is per groepje vanuit een andere invalshoek
opgesteld (zowel de wetenschappelijke benadering als het verhaal van Bart, zie bijlage 4). De groepjes
komen vervolgens gezamenlijk tot een antwoord op de vraag waardoor Bart in de armoede is geraakt.
De leerlingen moeten dit antwoord met argumentatie presenteren, waarbij ze de keuze krijgen tussen
het maken van een poster of een PowerPointpresentatie.
Doceeractiviteiten
Vanuit de taakanalyse en de ontwerpprincipes speelt de docent een cruciale rol in de begeleiding
gedurende de werkvorm. In deze les neemt dit vorm aan door bij elke tussenstap duidelijke instructies
te geven (Ebbens & Ettekoven, 2016). Zodra de leerlingen de informatiebladen ontvangen, krijgen ze
de instructie om ieder voor zich het blad door te lezen en belangrijke punten te markeren. Na minimaal
vijf minuten mag het groepsoverleg pas beginnen. Hierdoor willen we structuur bieden en
ondersteunen we de leerlingen die moeite hebben met het lezen van wetenschappelijke teksten (zie
beginsituatie). Vervolgens krijgen de leerlingen de instructie om in hun antwoord op het mysterie
expliciet gebruik te maken van zowel het verhaal van Bart als de wetenschappelijke benadering. De
docent loopt gedurende het overleg door de klas en ondersteunt waar nodig. De leerlingen krijgen de
opdracht om de presentatie in de les te maken en indien nodig thuis af te ronden.

1
2

https://padlet.com/ERoos/x9r4u21jhebt
https://play.kahoot.it/#/k/108df8f5-3b66-4c1e-ab4a-17b2ed6db803
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Les 3: Mysterie armoede – heterogene groepen
De derde les start met de presentaties, van maximaal vijf minuten. De leerlingen presenteren aan
elkaar hun eigen (onderscheidende) conclusies met daarin de oorzaak van de armoede van Bart.
Vervolgens worden de leerlingen door de docent in heterogene groepjes geplaatst; de groepsleden
van les twee worden gehusseld waardoor de nieuwe groepjes uit groepsleden met informatie uit
verschillende invalshoeken bestaat. De groepen overleggen weer over de vraag waardoor Bart in de
armoede is geraakt en krijgen de kans om hun initiële antwoord (van de presentatie) aan te passen. Ze
krijgen de opdracht ‘achterflap van het boek over Bart’ (bijlage 5), waarop ze het antwoord op de vraag
als groep noteren. Hiervoor moeten de verschillende perspectieven besproken en oorzaken
afgewogen worden. Het doel is om in te laten zien dat er meerdere oorzaken zijn voor armoede, dat
dit niet toe te wijzen is aan een enkele oorzaak (multicausaliteit).
Doceeractiviteiten
Ook in deze les heeft de docent een belangrijke rol. Na de presentaties stelt de docent kritische vragen
en geeft de overige leerlingen beurten om kritische vragen te stellen. Van tevoren kondigt de docent
dit aan, zodat leerlingen die niet presenteren wel actief blijven (Ebbens & Ettekoven, 2016). Na het
vormen van de heterogene groepjes moet de docent in de gaten houden of binnen de groepjes alle
verschillende perspectieven besproken worden. Ontstaat dit niet vanzelf dan is het aan de docent om
hier sturing aan te geven. De docent blijft gedurende de les rondlopen om te begeleiden en zorgt voor
structuur door heldere en gekaderde opdrachten te geven.
Les 4: Nabespreking en theorie verzorgingsstaat en parlementaire democratie
De laatste les van de lessenreeks is erop gericht de kennis en vaardigheden rondom armoede na te
bespreken en te koppelen aan de theorie uit het boek. De leerlingen krijgen een werkblad, met daarop
vragen over vakkennis en over het proces. Inhoudelijk verschilt de nabespreking bij de twee klassen,
aangezien de lesstof verschilt. Bij de ene klas wordt het gekoppeld aan de verzorgingsstaat (wie is
verantwoordelijk voor oplossen van armoede, gekoppeld aan verschillende oorzaken op
micro/meso/macro niveau), bij de andere klas aan de parlementaire democratie (hoe denken
verschillende politieke partijen over armoede en wat zijn hun standpunten wat betreft de
oplossingen). Daarnaast wordt het proces besproken, wat hebben de leerlingen ervan geleerd, wat
vond je van de lessen en welke inzichten hebben de leerlingen gekregen (zie bijlage 6).
Doceeractiviteiten
De kwaliteit van de nabespreking is in deze werkvorm belangrijk om de inhoud te laten landen en om
‘knowing’ en ‘doing social science’ te laten integreren. De docent heeft hierbij een sturende rol. Het is
de taak van de docent om in de interactie tussen docent en leerling vakspecifiek denken te stimuleren
(Havekes, 2017). Dit kan de docent onder andere doen door te vragen naar alternatieve antwoorden
en door kwaliteit van antwoorden te beoordelen en te laten beoordelen door andere leerlingen
(Havekes 2017). Op deze manier heeft de docent zowel aandacht voor ‘knowing’ als ‘doing social
science’.
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3. Evaluatie en verbeterpunten
In dit hoofdstuk wordt de lessenreeks geëvalueerd op basis van zowel verwachte als werkelijke
bruikbaarheid en effectiviteit.
De verwachte bruikbaarheid en effectiviteit
Door onze lessenreeks te ontwerpen vanuit ontwerpprincipes (bijlage 1) met een gedegen basis in de
literatuur (Havekes, de Vries & Aardema, 2009), hebben wij de verwachting dat deze bruikbaar is en
bijdraagt aan het beoogde doel om tot een diepgaandere analyse van een maatschappelijk vraagstuk
te komen. Het ontwerp werd ook positief ontvangen door een ervaren sectiegenoot (WPB’er van Jinke)
die de lessenreeks ook heeft uitgevoerd (bijlage 10). De eerste les biedt de mogelijkheid om leerlingen
eens op een andere manier de gewenste kennis aan te bieden dan via directe instructie om leerlingen
vervolgens in de andere lessen aan de hand van een activerende werkvorm (mysterie) stapsgewijs te
begeleiden naar multicausaal redeneren. De sterke kant van deze lessenreeks is dat het leerlingen
meer verantwoordelijk maakt voor hun eigen leren (autonomie) en op die manier kan zorgen voor
meer motivatie. Daarnaast kunnen inzichten door zelfontdekkend leren ook beter beklijven (Ros,
Castelijns, Loon & Verbeeck, 2015). Tegelijkertijd is die eigen verantwoordelijkheid ook mogelijkerwijs
een zwakke kant van deze lessenreeks: het succes ervan berust grotendeels op de samenwerking die
leerlingen zelf tot stand brengen, met behulp van de juiste aansturing en begeleiding vanuit de docent.
Het tot stand brengen van goede samenwerking en het bieden van de juiste begeleiding als docent
wordt vanuit de literatuur bestempeld als één van de grootste moeilijkheden bij activerend en
samenwerkend leren (Havekes, 2015; Ebbens & Ettekoven, 2016). Over het algemeen vergt het dan
ook meerdere keren oefenen en herhalen – voor zowel leerlingen als de docent - om dit soort
werkvormen onder de knie te krijgen. Daarbij is het vooral in het begin erg belangrijk om structuur te
bieden en stapsgewijze instructies te geven, die naar verloop van tijd steeds meer kunnen worden
afgebouwd (Merriënboer, Clark & De Croock, 2002; Ebbens & Ettekoven, 2016). Daar is bij het ontwerp
van de lessenreeks dan ook rekening mee gehouden. Zo zijn bij elke groepsopdracht van tevoren
duidelijke en stapsgewijze instructies uitgeschreven. Daarnaast is in lijn met ons leerdoel om leerlingen
tot goed overleg te laten komen gebruik gemaakt van een duidelijke samenwerkingsstructuur: door
expertgroepjes (jigsaw-methode) worden leerlingen gestimuleerd om dingen aan elkaar uit te leggen,
naar elkaar te luisteren en met elkaar te discussiëren (Ebbens & Ettekoven, 2016). Door in het ontwerp
aandacht te hebben besteed aan deze punten achten wij het ontwerp bruikbaar om tot een
diepgaande analyse van een maatschappelijk probleem te komen.
De werkelijke bruikbaarheid en effectiviteit
Een groot deel van de leerlingen heeft, zoals gebleken uit ons onderzoek, gedurende de activerende
werkvorm een groei doorgemaakt van monocausaal naar multicausaal redeneren. Daarmee kunnen
we concluderen dat het ontwerp geschikt is om leerlingen verder te krijgen dan puur feitenkennis. Ze
kunnen na deze werkvorm vanuit meerdere invalshoeken over (oorzaken voor) armoede nadenken.
Het is daarom aannemelijk dat onze lessenreeks bijdraagt aan het trainen van second order
vaardigheden en het diepgaand analyseren van maatschappelijke problemen. Ook van leerlingen
kregen we in de laatste les duidelijk terug dat ze nu meer inzicht hadden in de complexiteit van het
vraagstuk armoede (bijlage 9). Een van de leerlingen zei bijvoorbeeld: ‘ik vond het nuttig om armoede
van meerdere kanten te zien, dat heeft me echt aan het denken gezet’. Een ander benoemde het als
volgt: ‘Ik zie nu in dat er verschillende oorzaken zijn voor armoede en dat het niet alleen aan de persoon
zelf ligt dat hij/zij in armoede leeft’ óf ‘ik zie nu dat het van veel dingen afhangt waardoor mensen in
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de armoede terechtkomen’. Een meerwaarde van deze werkvorm is dan ook dat leerlingen
genuanceerder naar armoede zijn gaan kijken.
Vooral in de laatste les, bij het invullen van het werkblad en de nabespreking hebben we bij veel
leerlingen het kwartje zien vallen. Dit bevestigt het belang van een nabespreking, zoals ook wordt
benadrukt vanuit de literatuur (Havekes, 2015; Ebbens & Ettekoven, 2016). De nabespreking heeft
ervoor gezorgd dat het niet blijft bij een ‘leuke activerende opdracht’, maar dat de informatie ook echt
is gaan landen. Leerlingen gaven ook aan dat ze door de koppeling met de theorie uit het boek in de
laatste les zijn gaan inzien dat je beter kunt nadenken over oplossingen voor armoede wanneer je
inzicht hebt in de verschillende oorzaken. Daardoor vonden leerlingen het ook makkelijker te begrijpen
dat er vanuit de politiek ook verschillende meningen over zijn en waar die meningen dan vandaan
komen. Ook hebben leerlingen ingezien dat oorzaken waaraan meer gewicht wordt gegeven, bepalend
kunnen zijn voor het soort oplossing waarvoor wordt gekozen. Geef je meer gewicht aan oorzaken die
toe te wijzen zijn aan de persoon zelf (micro niveau), dan kom je eerder uit op het stimuleren van eigen
verantwoordelijkheid. Geef je meer gewicht aan oorzaken die buiten een persoon liggen (macro
niveau), dan zul je eerder kiezen voor een oplossing door de overheid. De nabespreking en koppeling
aan theorie uit het lesboek was dus erg waardevol, maar als docent hebben we wel gemerkt hoe
moeilijk het is om een goede nabespreking te houden, waarbij je alle leerlingen kunt betrekken, ze op
elkaar laat reageren en niet als docent alles voorkauwt. Vanuit de literatuur blijkt ook dat effectief
nabespreken vaak lastig is (Ebbens & Ettekoven, 2016).
Alhoewel er in het ontwerp goed rekening is gehouden met het op een juiste manier begeleiden van
samenwerkend leren, bleek het in de praktijk nog niet altijd makkelijk om goed overleg binnen groepjes
tot stand te brengen. Het motiveren van leerlingen bleek in één klas lastig te zijn. Bij de groepsopdracht
resulteerde dit bij een aantal groepjes tot een groepsoverleg dat niet echt op gang kwam. De groepjes
in deze klas zijn vervolgens wel aangespoord om met elkaar in gesprek te gaan. Zo is nogmaals de
instructie gegeven aan leerlingen om één voor één elkaars perspectief bij langs te gaan en te
bespreken. Toch kwam de discussie daarna alsnog niet overal goed op gang. Dit bevestigt het beeld
dat aansturing als docent lastig kan zijn bij samenwerkend en activerend leren (Havekes, 2015). Bij het
moeizame groepsproces kan ook hebben meegespeeld dat desbetreffende klas voor het merendeel
uit jongens bestaat, aangezien zij over het algemeen sneller afgeleid en ongemotiveerd zijn bij grote
open opdrachten (Wijk, 2014). In dat geval was de structuur en aansturing voor hen nog steeds
onvoldoende, ondanks dat er is gepoogd daar in het ontwerp rekening mee te houden. In de andere
klas waren er minder problemen met het op gang brengen van het groepsgesprek. Het was dan ook
mogelijk om leerlingen grotendeels zelfstandig hun gang te laten gaan. Verschillende perspectieven
werden vanuit eigen initiatief aan elkaar voorgelegd. Echter, ontbrak het daarna vaak nog wel aan de
vervolgstap om ook echt een kritische discussie met elkaar aan te gaan over die perspectieven. Vaak
werden ze gewoon simpelweg samengevoegd in plaats van kritisch overwogen. Daar hadden we als
docent nog beter op kunnen aansturen. Door leerlingen bijvoorbeeld een top drie te laten maken van
de oorzaken die volgens hen het belangrijkst waren voor het verklaren van de armoede van Bart.
Tot slot is het belangrijk om te benoemen dat leerlingen in veel gevallen dus wel tot de gewenste
multicausale redenatie kwamen, maar dat leerlingen daarbij wel vooral bleven analyseren op micro
niveau (oorzaken die liggen bij het individu), terwijl we met de lessenreeks juist ook beoogden om te
laten zien dat ook macro verklaringen voor armoede zijn die boven het individu en zijn of haar situatie
uitstijgen (zoals een economische crisis). Daar zou een volgende keer meer op aangestuurd moeten
worden, door al meer te focussen op verklaringen voor armoede in het algemeen en niet te blijven
hangen in de casus van Bart.
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Naar aanleiding van bovenstaande evaluatie, kunnen de volgende verbetersuggesties worden
geformuleerd:
-

Voor een volgende keer is het beter om leerlingen bij het tweede groepsoverleg - waarbij een
achterflap van een boek moet worden geschreven – al meer te sturen richting een
maatschappelijke analyse. Oftewel: niet nogmaals te vragen naar het levensverhaal van Bart
maar meer in de richting van: ‘Hoe voorkomt de maatschappij armoede zoals in het geval van
Bart?’.

-

Het zou zinvol kunnen zijn om te kiezen voor minder verschillende perspectieven om er zo
voor te zorgen dat de perspectieven die je wel behandelt ook echt goed kunnen worden
uitgediept en besproken.

-

Leerlingen aansturen op multicausaliteit zorgt nog niet automatisch ook voor het kritisch
afwegen van argumenten. Voor een volgende keer is het beter om leerlingen een top drie te
laten maken van oorzaken voor armoede, zodat ze meer worden aangespoord tot een
kritisch overleg. Volgens Havekes (2015) vergt het daarnaast ook gewoon oefening om tot
zulk overleg te komen.

-

Nog meer aandacht voor aansturing en begeleiding vanuit de docent, waaronder de
verschillende aansturing die jongens en meisjes nodig hebben (Wijk, 2014).

-

In het lesontwerp nog uitgebreider nadenken over een meer aantrekkelijke manier van
nabespreken. Aantrekkelijk betekent volgens Ebbens & Ettekoven (2016) leerlingen waar
mogelijk zoveel mogelijk zelf laten doen, beperkt tot de kern, interactief en met
leeractiviteiten voor toehoorders.
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6. Bijlagen
Bijlage 1: verantwoording ontwerpprincipes lessenreeks
1. Gebruik ill-structured vraagstukken in goed gestructureerde opdrachten:
Om leerlingen uiteindelijk in te laten zien dat er meerdere oorzaken bestaan waardoor iemand
in de armoede terechtkomt en er dus meerdere antwoorden mogelijk zijn, is er gekozen voor
een activerende werkvorm die daarvoor geschikt is. In deze lessenreeks is gekozen voor een
mysterie. Mysteries lenen zich uitstekend voor kritisch denken aangezien er meerdere goede
antwoorden mogelijk zijn (Flokstra, 2006). Leerlingen moeten betekenis en gewicht geven aan
argumenten om tot een definitief antwoord te komen (Havekes, de Vries, Aardema, 2009).
Daarnaast geeft een mysterie daarbij wel de nodige structuur, door informatie op een
gestructureerde manier aan te bieden. In dit geval op basis van een jigsawmethode: groepjes
verwerken eerst één bepaald perspectief in homogene deelgroepjes om pas daarna alle
perspectieven samen te bespreken in heterogene groepjes (van Keulen & Koster, 2009).
2. Maak gebruik van cognitieve dissonantie:
In deze lessenreeks is conflicterende informatie aangeboden door in eerste instantie
informatie aan te bieden die de vooroordelen van leerlingen aanwakkeren dat mensen in
armoede vooral lui en ongemotiveerd zijn. Daarna kregen leerlingen aanvullende informatie
over de fictieve persoon uit de casus met daarbij ook wetenschappelijke verklaringen voor
armoede. Daarmee hebben we laten zien dat armoede meerdere oorzaken kan hebben, ook
wanneer mensen in eerste instantie vooral lui lijken te zijn.
3. Laat leerlingen hun voorkennis gebruiken om antwoorden te formuleren
Om leerlingen niet volledig blanco aan het mysterie te laten beginnen is de eerste les aandacht
besteed aan het bijbrengen van kennis en inzicht over armoede in Nederland. Volgens de
taxonomie van Bloom moet er eerst enige (feiten)kennis over een onderwerp worden
verkregen voordat een maatschappelijk vraagstuk kan worden geanalyseerd (Krathwohl,
2002). Het bijbrengen van enige kennis over armoede heeft dus als gereedschap gediend om
vervolgens het vraagstuk beter te kunnen analyseren.
4. Laat leerlingen gebruik maken van vakconcepten, begrippen en bronnen om redelijke
argumenten te formuleren of antwoorden te onderbouwen:
Om leerlingen een antwoord te laten formuleren op de vraag waarom de fictieve persoon Bart
in armoede leeft (de vraag die in het mysterie centraal stond), is bronmateriaal aangereikt op
basis van wetenschappelijke termen. Daarnaast is de werkvorm afgesloten met een werkblad,
waarbij leerlingen de opgedane inzichten moesten linken aan begrippen uit de lesstof.
5. Maak bij de opdrachten gebruik van samenwerkend leren, zodat leerlingen een antwoord
co-construeren.
Gedurende de werkvorm moesten leerlingen samenwerken via de jig-sawmethode, in twee
verschillende groepjes: eerst een homogene groep (vanuit hetzelfde perspectief op armoede)
en daarna een heterogene groep (met alle perspectieven over armoede).
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6. Maak het leren van de leerlingen expliciet zichtbaar voor de docent en de leerlingen:
Dit is op twee momenten gebeurd: door leerlingen een presentatie te laten geven over hun
perspectief op armoede en aan het einde van de werkvorm door een klassikale nabespreking
te houden naar aanleiding van een ingevuld werkblad.
7. Zorg voor een tussen- en of nabespreking waarbij zowel aandacht is voor vakkennis als het
proces:
Na alle presentaties per perspectief was er een korte tussenbespreking en aan het einde van
de werkvorm is een uitgebreide nabespreking gehouden, waarbij het proces is besproken en
de link is gelegd met de lesstof en dus vakkennis.
8. Zorg voor uitdaging bij de opdracht:
Door het verwerken van wetenschappelijke benaderingen in de informatiebladen en daarmee
voldoende diepgang en niveau aan te bieden voor vwo-leerlingen, denken we ze voldoende
uitdaging te hebben gegeven.
9. De docent speelt een cruciale rol in het begeleiden en stimuleren van het leren van
leerlingen:
Om als docent voldoende begeleiding en aansturing te geven is daar in het ontwerp rekening
mee gehouden. Ten eerste door bij elke tussenstap duidelijke instructies te geven (Ebbens &
Ettekoven, 2016). Bijvoorbeeld bij de opdracht waarbij leerlingen een informatieblad kregen
en in homogene groepjes moesten vaststellen welke oorzaak voor armoede daar centraal
stond. Eerst kregen ze de instructie om voor zichzelf het informatieblad door te lezen en de
belangrijkste zaken te markeren. Na 5 minuten individueel de informatie te hebben
bestudeerd, mochten groepsleden pas met elkaar overleggen. Vervolgens volgde een
duidelijke instructie om zowel gebruik te maken van de informatie over de casus van Bart als
de wetenschappelijke benadering. Toen groepjes in de les erna gehusseld werden, volgende
een duidelijke instructie om leerlingen eerst één voor één te laten benoemen welk perspectief
ze hadden. Vanuit daar moesten leerlingen vervolgens de discussie met elkaar aangaan. Tot
slot is de docent tijdens de opdracht telkens bij groepjes langsgegaan om extra aansturing te
bieden wanneer nodig.
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Bijlage 2: lesvoorbereidingsformulieren
Lesvoorbereidingsformulier les 1
Student(e): Jinke Akkerman & Eva Roos
Klas: vwo 4
Stageschool: Over Betuwe College & Etty Hillesum Lyceum

Plaats: Bemmel & Deventer
Datum : November (week 46)
Aantal lln: 18 & 32

Vak: Maatschappijleer
Onderwerp: Introductie armoede
Beginsituatie: Wat betreft relevante voorkennis is het moeilijk inschatten wat de leerlingen al weten van het thema armoede. Het is een thema dat nog
niet eerder is behandeld in de les. De klassen waar de lessenreeks uitgevoerd zal worden zijn vrij homogeen van aard: bijna alle ouders hebben hbo of
universiteit afgerond en leerlingen hebben in hun directe omgeving weinig tot niet te maken gehad met armoede. In deze les gaan we vaststellen wat de
eventuele vooroordelen van leerlingen zijn over armoede, hoeveel ze al weten over armoede en we gebruiken de les om ze enige kennis over armoede in
Nederland mee te geven.
Lesdoel(en):
Inhoud:
- Leerlingen spreken voorkennis aan door hun mening te
- Bespreken van stellingen over armoede (petje op petje af)
geven over een aantal stellingen over armoede
- Informatie verzamelen over armoede op padlet
- Motiveren, nieuwsgierigheid wekken over concept
- Kahoot quiz
armoede
- Leerlingen kunnen informatie verzamelen over armoede
uit vooraf geselecteerde bronnen
- Leerlingen kunnen kennis onthouden en reproduceren over
armoede: armoedecijfers, gevolgen van armoede en
relativiteit van armoede
- Leerlingen kunnen een definitie geven van armoede
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Tijd

Fase

GV

Onderwijsactiviteit
Docent

Voor de les
3 min.

10 min.

5 min.

Materialen en opmerkingen

Leerlingen
Powerpoint: opstarten

Opening les

K

Stellingen
armoede

K

Filmpje armoede K

20 min.

Opdracht padlet

Tweetallen

10 min.

Kahoot quiz

Individueel

2 min.

Leeractiviteiten

Afsluiten les

Openen van de les:
Leerlingen begroeten bij de deur,
welkom heten, contact maken
Mobiel weg/ in telefoonzak
Aandacht vragen
Opening: introduceren lessenreeks
Stellingen over armoede komen op de PwP.

Nemen plaats en pakken spullen erbij
/stoppen mobiel weg. Luisteren naar uitleg
van docent.

Leerlingen gaan staan als ze het eens zijn
met de stelling, leerlingen blijven zitten als
ze het oneens zijn (petje op petje af)

In (klassen)gesprek gaan met leerlingen,
eventuele discussie is toegestaan.
Fragment uit documentaire ‘Mama, zijn wij Leerlingen kijken naar fragment
arm’.https://www.uitzendinggemist.net/aflev
ering/73841/Zembla.html
Hierin wordt duidelijk hoe het is voor een
gezin in NL om in armoede te leven.
Korte instructie: open padlet met
informatiebronnen. Ook de opdracht staat op
de padlet. Lees deze door en ga in tweetallen
aan de slag. Verzamel zoveel mogelijk
informatie!

Korte instructie over quiz: vragen over
armoede, welke ze aan de hand van de
informatie op de Padlets kunnen
beantwoorden.

Mening vormen a.d.h.v.
voorkennis

Kennismaken met armoede

Leerlingen gaan in tweetallen aan de slag op Kennis verzamelen / onthouden
laptops: gaan gericht op zoek naar informatie
over armoede. Armoedecijfers, gevolgen van
armoede en relativiteit van armoede komt
aan bod. Leerlingen wisselen onderling
informatie met elkaar uit. Moeten zoveel
mogelijk (relevante) informatie te weten
komen, om uiteindelijk de quiz te kunnen
spelen.
Leerlingen loggen in op Kahoot en spelen de Reproduceren van nieuwe
quiz
kennis

Filmpje opstarten

Padlet

Kahoot
Prijs (wat lekkers) voor de
winnaar.

K
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Lesvoorbereidingsformulier les 2
Student(e): Jinke Akkerman & Eva Roos
Klas: vwo 4
Stageschool: Over Betuwe College & Etty Hillesum Lyceum

Plaats: Bemmel & Deventer
Datum : November (week 46)
Aantal lln: 18 & 32

Vak: Maatschappijleer
Onderwerp: Oorzaken armoede
Beginsituatie: Leerlingen hebben enige kennis opgedaan over armoede in Nederland en vooroordelen zijn besproken. Met deze kennis als basis zullen
leerlingen beginnen aan een activerende werkvorm die uiteindelijk moet leiden tot het diepgaander analyseren van het vraagstuk armoede (van knowing
social science naar doing social science).
Lesdoel(en):
Inhoud:
- Leerlingen kunnen informatie uit bronnen selecteren
- Introduceren fictief persoon Bart: fragment probleemwijken
- Leerlingen kunnen individueel een oordeel vormen over
- Opdracht informatiebladen Bart (in groepsverband): elke groep krijgt een
oorzaak of oorzaken armoede Bart
bepaald perspectief
- Leerlingen kunnen in groepsverband een oordeel vormen
- Antwoord op de vraag: ‘waardoor is Bart in de armoede geraakt’ samenvatten
over oorzaak of oorzaken armoede Bart
in een poster/PowerPointpresentatie.
- Leerlingen kunnen een conclusie vastleggen op een poster
of PowerPoint
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Tijd

Fase

GV

Onderwijsactiviteit
Docent

Leeractiviteiten

Materialen en opmerkingen

Leerlingen

Voor de les

Powerpoint: opstarten
Groepjes klaarzetten
(+naambordjes)

5 min.

Opening les

K

5 min.

Filmpje Bart

K

5 min.

Opdracht
Indiinformatiebladen vidueel

10 min.

Groepsoverleg
G
informatiebladen

10 – 15 min. Poster/
PowerPoint
Presentatie

G

Openen van de les:
Leerlingen begroeten bij de deur,
welkom heten, contact maken
Mobiel weg/ in telefoonzak
Aandacht vragen
Opening: kort terugkomen op
vorige les. Vandaag gaan we
inzoomen op het leven van iemand
die in armoede leeft: even
voorstellen… Bart.
Introduceren Bart, d.m.v. fragment uit
aflevering probleemwijken (1 min.)
Kijkersvraag meegeven. Leerlingen
vervolgens vragen op te schrijven op een
post-it waardoor Bart volgens hen in
armoede leeft. Korte klassikale nabespreking
van een aantal antwoorden.
Uitleg opdracht informatiebladen Bart +
uitdelen verschillende informatiebladen.
Instructie geven dat iedereen eerst in stilte,
voor zichzelf het informatieblad doorleest
- markeer wat relevant is
- markeer moeilijke woorden
Instructie geven dat leerlingen nu met elkaar
moeten overleggen en dat als ze klaar zijn ze
een poster/powerpoint maken die antwoord
geeft op de vraag waardoor Bart in de
armoede is geraakt. Tijdens overleg
rondlopen door de klas en groepjes
observeren.
Opmerken dat leerlingen – als ze dat nog
niet aan het doen zijn – aan de
poster/powerpoint moeten beginnen

Nemen plaats bij juiste groepje en stoppen
mobiel weg. Luisteren naar uitleg van
docent.

Leerlingen bekijken fragment en denken na
over kijkersvraag: waardoor leeft Bart in de
armoede?

Concluderen

Leerlingen lezen in stilte het informatieblad Selecteren van informatie
over Bart en markeren moeilijke woorden en
relevante informatie.

Informatiebladen Bart

Leerlingen gaan met elkaar in overleg en
Informatie uitwisselen, luisteren Informatiebladen Bart
beantwoorden gezamenlijk de vraag waarom naar anderen, gezamenlijk
Bart in de armoede is geraakt.
oordeel vormen

Leerlingen werken aan poster/powerpoint

Samenvatten

A3 vellen, stiften of laptops
voor leerlingen

15

5 – 10 min.

Vragenlijst
samenwerking
Afsluiten les

Individueel
K

Leerlingen vragen om individueel vragenlijst Leerlingen vullen individueel vragenlijst in
samenwerking in te vullen
Mededeling: volgende les presentatie van
poster/powerpoint (huiswerk)
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Lesvoorbereidingsformulier les 3
Student(e): Jinke Akkerman & Eva Roos
Klas: vwo 4
Stageschool: Over Betuwe College & Etty Hillesum Lyceum

Plaats: Bemmel & Deventer
Datum : November (week 47)
Aantal lln: 18 & 32

Vak: Maatschappijleer
Onderwerp: Oorzaken armoede
Beginsituatie: Leerlingen hebben een introductieles gehad over armoede, met een aantal feiten en cijfers over de armoede in Nederland. Daarnaast is er
ingezoomd op een specifieke (zelfbedachte) casus van Bart, waarin eerst vooroordelen werden aangewakkerd over armoede d.m.v. een filmpje uit het
programma ‘probleemwijken’. Vervolgens hebben leerlingen in groepjes gewerkt met een informatieblad over Bart, om a.d.h.v. informatie uit zijn leven
en vanuit wetenschappelijk oogpunt een antwoord te geven op de vraag waarom Bart in de armoede is geraakt. Wat leerlingen niet weten is dat elk
groepje andere informatie heeft gekregen over Bart.
Lesdoel(en):
Inhoud:
- Leerlingen kunnen bevindingen uit de vorige les
- Presentaties over oorzaken armoede Bart
samenvattend presenteren voor de klas
- Discussie in groepjes: schrijf de achterflaptekst van een boek over het
- Leerlingen zijn in staat om meerdere oorzaken voor
levensverhaal van Bart, waarom hij in de armoede is geraakt.
armoede aan te wijzen (multicausaal te redeneren)
- Vragenlijst samenwerking
- Leerlingen kunnen op basis van samenwerking het
complete verhaal omtrent Bart ontrafelen
- Leerlingen kunnen een oordeel vormen over welke
oorzaken voor armoede wat hen betreft het belangrijkst
zijn
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Tijd

Fase

GV

Onderwijsactiviteit
Docent

Leeractiviteiten
Leerlingen

Voor de les

5 min.

Opening les

K

15 min.

Korte
powerpointpresentaties

K

Openen van de les:
Leerlingen begroeten bij de deur,
welkom heten, contact maken
Mobiel weg/ in telefoonzak
Aandacht vragen
Opening: kort terugkomen op
vorige les en introduceren
planning van deze les: vandaag
gaan we zien waarom Bart volgens
jullie in de armoede is geraakt.
PowerPoint presentaties door leerlingen
begeleiden
Kijkersvraag meegeven: bedenk
een kritische vraag voor elk
groepje.

Materialen en opmerkingen
Groepjes klaarzetten, beamer
aanzetten, powerpoints
leerlingen openen
Powerpoint: opstarten

Nemen plaats en pakken spullen erbij
/stoppen mobiel weg. Luisteren naar uitleg
van docent.

Geven presentatie over eigen conclusie.
Leerlingen die niet presenteren bedenken
kritische vragen.

Samenvatten

Bord + stift: samenvattend
overzicht van presentaties

Na elke presentatie kort een aantal leerlingen Doen actief mee aan klassengesprek.
vragen tot welke conclusie een groepje
volgens hen is gekomen; is groepje dat
presenteerde het eens met die conclusie? +
ruimte voor kritische vragen.
10-15 min.

Groepsopdracht: G
boek

Instructie: elk groepje had net wat andere
informatie over Bart. Ik heb de groepjes nu
zo bij elkaar gezet, dat jullie alle informatie
over Bart hebben. Jullie gaan nu op basis
van die complete informatie een laatste
conclusie trekken over waarom Bart in
armoede is geraakt.

Leerlingen discussiëren/overleggen over
Multicausaal redeneren
conclusie levensverhaal Bart; beantwoorden
gezamenlijk nogmaals de vraag waarom Bart
in de armoede is geraakt (nu op basis van
complete informatie)

Werkblad boek levensverhaal
Bart

Het gaat er dus om welke informatie jullie
het belangrijkst vinden
Terugschuiven
tafels
busopstelling
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10 min.

Vragenlijst
samenwerking

Individueel

Korte instructie: zelfde vragenlijst, maar nu
invullen voor groepsoverleg tijdens deze les.

5 min.

Afsluiten les

K

Kort uitleggen wat de bedoeling is voor
volgende les
Nabespreken opdracht Bart
Koppelen aan verzorgingsstaat of
parlementaire democratie

Leerlingen vullen individueel vragenlijst in

Vragenlijst samenwerking
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Lesvoorbereidingsformulier les 4
Student(e): Jinke Akkerman & Eva Roos
Klas: vwo 4
Stageschool: Over Betuwe College & Etty Hillesum Lyceum

Plaats: Bemmel & Deventer
Datum : November (week 47)
Aantal lln: 18 & 32

Vak: Maatschappijleer
Onderwerp: Nabespreking armoede
Beginsituatie: Leerlingen hebben in groepsverband meerdere perspectieven besproken voor oorzaken van armoede. Om inzichten te laten landen en te
koppelen aan de lesstof zal de laatste les een werkblad + nabespreking centraal staan.
Lesdoel(en):
Inhoud:
- Leerlingen kunnen opgedane kennis en informatie
- Werkblad armoede
toepassen op een werkblad
- Nabespreking mysterie en werkblad
- Leerlingen kunnen opgedane kennis en informatie
- Lesstof parlementaire democratie / verzorgingsstaat
koppelen aan lesstof boek
- Leerlingen kunnen een multicausale redenatie over
armoede maken
- Leerlingen kunnen micro, meso en macro oorzaken voor
armoede onderscheiden
- Leerlingen kunnen een kritisch oordeel vormen over welke
oorzaken voor armoede wat hen betreft het belangrijkst
zijn
- Leerlingen kunnen een beargumenteerde mening geven
over armoede
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Tijd

Fase

GV

Onderwijsactiviteit
Docent

Voor de les
5 min.

Materialen en opmerkingen

Leerlingen
Powerpoint: opstarten

Opening les

K

20 min.

Werkblad
armoede

Individueel

15 min.

5 min.

5 min.

Leeractiviteiten

Openen van de les:
Leerlingen begroeten bij de deur,
welkom heten, contact maken
Mobiel weg/ in telefoonzak
Aandacht vragen
Opening: kort terugkomen op
vorige les en uitleggen waar deze
les voor bedoeld is.
Werkblad armoede uitdelen en leerlingen de
instructie geven dit individueel te maken.

Nemen plaats en pakken spullen erbij
/stoppen mobiel weg. Luisteren naar uitleg
van docent.

Leerlingen vullen werkblad armoede in

Verankeren van kennis en
informatie

Nabespreking en K
koppeling lesstof

A.d.h.v. werkblad het mysterie nabespreken
en daarna linken aan lesstof

Leerlingen doen actief mee aan
klassengesprek

Verankeren van kennis en
informatie

Stelling
bespreken

K

Stelling voorleggen: ‘armoede is een keuze’

Leerlingen geven een beargumenteerde
mening (vanuit diverse invalshoeken)

Beargumenteerde
meningvorming

K

Klassikale bespreking; aansturen op
behandelen diverse invalshoeken
Kort afsluiten lessenreeks

Afsluiten les

Werkblad armoede
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Bijlage 3: PowerPoints
PowerPoint les 1
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PowerPoint les 2
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PowerPoint les 3

PowerPoint les 4
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Bijlage 4: Informatiebladen Bart
Groep A
Wetenschappelijk verklaring armoede
Vanuit de wetenschap is er veel onderzoek gedaan naar welke factoren meespelen voor het ontstaan
van armoede. Een deel van de onderzoekers heeft daarbij een individuele visie. Een factor die hierbij
bijvoorbeeld een rol speelt is persoonlijk gedrag. Er is vaak gebrekkig financieel beheer: mensen gaan
op een verkeerde manier met hun geld om en zo ontstaan er betalingsachterstanden. Dit kan komen
door het ontbreken van vaardigheden, zelfvertrouwen, een tekort aan motivatie of schaamte. Ook
persoonskenmerken vallen hieronder, zoals je persoonlijkheid, waarden en normen en intelligentie.
Deze persoonskenmerken kunnen bijvoorbeeld invloed hebben op de kortetermijnvisie en
spaarbehoefte van mensen (Soede e.a., 2014).
Mullainathan en Shafir (2013) concluderen met hun onderzoek echter dat armoede niet altijd
voortkomt uit karakterfouten van de betrokkenen (ongemotiveerdheid, luiheid, een tekort aan
zelfbeheersing of langetermijnvisie), maar dat het mechanisme ook andersom kan verlopen. Dit
onderzoek verklaart waardoor mensen die al niet veel te besteden hebben, uiteindelijk onder de
armoedegrens belanden.
Bij mensen die maar weinig te besteden hebben is er een grotere kans dat ze verkeerde beslissingen
nemen. Schaarste heeft een negatieve invloed op het probleemoplossend vermogen. Door geldzorgen
kunnen mensen zich vaak slecht concentreren op hun werk en zijn ze niet in staat goed doordachte
beslissingen te nemen. De zorgen en stress rondom werk nemen een groot gedeelte van hun
cognitieve vermogen (het vermogen om kennis op te nemen en te verwerken) in beslag. Daardoor
gaan ze eerder in zee met onbetrouwbare geldverstrekkers of doen ze onverstandige uitgaven. Op die
manier ontstaat gemakkelijk een vicieuze cirkel, waarbij mensen steeds verder wegzakken in armoede.
Mullainathan en Shafir staven hun visie met twee experimenten: In het eerste experiment moesten de
bezoekers van een Amerikaans winkelcentrum zich voorstellen dat ze onverwacht grote onkosten
hadden, bijvoorbeeld vanwege een autoreparatie. De armere bezoekers gingen dan beduidend lager
scoren op testen voor ‘logisch nadenken’ en ‘onverwachte omstandigheden het hoofd kunnen bieden’.
Bij de rijkere groep deed dit effect zich niet voor. Daarnaast keken Mullainathan en Shafir naar een
‘natuurlijk experiment’: Indiase boeren bleken vóór de oogst, wanneer ze krap bij kas zaten, slechter
te scoren op hun probleemoplossend vermogen dan erna (toen ze weer meer te besteden hadden).

Bart
Bart heeft van jongs af aan een grote droom; hij wil zijn eigen hondenschool openen. Op school heeft
Bart het lastig gehad, leren ging hem niet gemakkelijk af. Hij kwam qua ontwikkeling niet mee met zijn
leeftijdgenoten, waar hij zich erg voor geschaamd heeft. Bart was ook niet de makkelijkste op school;
zijn achterstand zorgde voor weinig motivatie op school. Hij werd dan ook regelmatig de klas
uitgestuurd. Volgens Bart was zijn best doen op school toch niet heel belangrijk. In zijn achterhoofd
heeft hij altijd zijn hondenschool gehad, waardoor hij heeft besloten te stoppen met de middelbare
school. ‘Waarom daar verder afzien als hij daar toch geen dingen leert wat hij nodig heeft om zijn eigen
onderneming te beginnen?’ Honden zullen hem tenslotte niet afrekenen op het hebben van een
middelbare school diploma of niet.
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Het opstarten van deze droom blijkt echter lastiger dan Bart had verwacht. Er is een flink kapitaal nodig
voor o.a. een ruimte om de honden kunnen trainen en om naamsbekendheid te verwerven. Bart is
opgegroeid in een gezin met 3 zusjes en zijn moeder is alleenstaand, vader is niet in beeld. Hierdoor
had hij geen back up om op terug te kunnen vallen qua financiën. Bovendien was op dat moment het
huis inmiddels vol; ma vond het hoog tijd dat Bart uit huis ging.
Vanaf dat moment moest Bart aan de bak, maar geen enkele werkgever zat te wachten op een jongen
zonder diploma’s. Ondertussen moest de huur wel gewoon betaald worden en de boodschappen
komen daar ook nog eens bovenop. Het voer voor zijn honden is bovendien ook niet erg goedkoop.
Het enige inkomen dat Bart heeft zijn van klusjes dat hij voor vrienden kan doen en een kleine
bijstandsuitkering. Hij heeft het erg krap en kan niks extra’s of onvoorziens uitgeven.
Na verloop van tijd ziet Bart een reclame langskomen waarin een lening voor jonge ondernemers
wordt aangeboden. Hij grijpt zijn kans; nu kan hij eindelijk zijn dromen waarmaken! Er wordt hem wel
verteld dat er risico’s aan een lening als deze zitten en dat de rentes voor het afbetalen erg hoog zijn,
maar dat ziet hij later wel. Zodra zijn hondenschool ‘up and running’ is, zal dat allemaal wel geen
probleem meer zijn..
We zijn inmiddels twintig jaar later, de hondenschool is geen succes geworden en is weer opgedoekt
en Bart zit met een enorme schuld. Hij zit onder budgetbeheer en moet leven van €70 in de maand.
Waardoor is Bart in de armoede geraakt?
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Groep B
Wetenschappelijke verklaring armoede
Vanuit de wetenschap is er veel onderzoek gedaan naar welke factoren meespelen voor het ontstaan
van armoede. Een deel van de onderzoekers heeft daarbij een institutionele visie. Vanuit deze visie
wordt er gekeken naar de directe omgeving van de persoon in armoede: het ‘maatschappelijke
middenveld’. Daar bevinden zich organisaties, verenigingen en andere vormen van samenleven die
betrokken zijn bij een persoon zoals kerken, vakbonden, scholen en universiteiten, bedrijven,
verenigingen, de buurt en de gemeenschap.
De institutionele benadering gaat er van uit dat armoede ontstaat door het niet goed functioneren van
instanties en groepen die zich bezighouden met beleid rondom armoede. Dit vindt op nationaal, maar
ook op lokaal niveau plaats. Voorbeelden van het niet goed functioneren zijn ontoegankelijke
regelingen of de vele regeltjes waarmee mensen die het niet breed hebben mee te maken hebben.
Mensen hebben het idee ‘van het kastje naar de muur’ te worden gestuurd. Ze komen niet door de
wirwar aan regels heen. Hierdoor kunnen ze aanvullende inkomensvoorzieningen mislopen waarop ze
wel recht hebben.
Een reden waardoor mensen die niet veel geld hebben de inkomensvoorzieningen mislopen, wordt
verklaard vanuit het ‘institutioneel ongevalmodel’. Dit model duidt op fenomenen zoals
stereotypering, stigmatisering, de wij-groep en de zij-groep en onvoldoende beleidsaandacht voor
minderheden. Wat uit onderzoek is gebleken, is dat er uitsluitingsproces plaats vindt bij het aanvragen
voor hulp bij geldgebrek.
Dit uitsluitingsproces wordt veroorzaakt door de vooroordelen die bestaan rondom uitkeringen en de
bijstand. Mensen in de bijstand staan vaak bekend als lui: het is volledig hun eigen schuld dat ze in de
armoede terecht zijn gekomen. Wanneer mensen een uitkering of bijstand moeten aanvragen, worden
zij ook ‘besmet’ met deze vooroordelen. Dit weerhoudt velen ervan om een beroep te doen op deze
dienst, waardoor zij niet of te laat de juiste hulp vragen of krijgen.
Zulke stigmatisering komt niet uit de lucht vallen, maar komt voort uit stevig ingebakken vooroordelen
en stereotypes in de samenleving. Door gebruik te maken van welzijnsvoorzieningen wordt er al snel
een etiket geplakt op deze mensen, terwijl onderlinge situaties erg kunnen verschillen. Deze
etikettering begint al vroeg; zo is bijvoorbeeld gebleken dat in het onderwijs gedragingen waaruit blijkt
dat je arm zou zijn, minder getolereerd worden (Vettenburg & Walgrave, 2009).
Bart
Bart heeft van jongs af aan een grote droom; hij wil zijn eigen hondenschool openen. Op school heeft
Bart het lastig gehad, leren ging hem niet gemakkelijk af. Hij kwam qua ontwikkeling niet mee met zijn
leeftijdgenoten, waar hij zich erg voor geschaamd heeft. In zijn achterhoofd heeft hij altijd zijn
hondenschool gehad, waardoor hij heeft besloten te stoppen met de middelbare school. ‘Waarom
daar verder afzien als hij daar toch geen dingen leert wat hij nodig heeft om zijn eigen onderneming
te beginnen?’ Honden zullen hem tenslotte niet afrekenen op het hebben van een middelbare school
diploma of niet.
Het opstarten van deze droom blijkt echter lastiger dan Bart had verwacht. Er is een flink kapitaal nodig
voor o.a. een ruimte om de honden kunnen trainen en om naamsbekendheid te verwerven. Bart is
opgegroeid in een gezin met 3 zusjes en zijn moeder is alleenstaand, vader is nooit in beeld geweest.

29

Hierdoor had hij geen back up om op terug te kunnen vallen qua financiën. Bovendien was op dat
moment het huis inmiddels vol; ma vond het hoog tijd dat Bart uit huis ging.
Vanaf dat moment moest Bart aan de bak, maar geen enkele werkgever zat te wachten op een jongen
zonder diploma’s. Ondertussen moest de huur wel gewoon betaald worden en de boodschappen
komen daar ook nog eens bovenop. Het voer voor zijn honden is bovendien ook niet erg goedkoop.
Het enige inkomen dat Bart heeft zijn van klusjes dat hij voor vrienden kan doen en een kleine
bijstandsuitkering. Hij heeft het erg krap en kan niks extra’s of onvoorziens uitgeven.
Bart wil wel een baan vinden, maar heeft geen idee hoe hij dit moet aanpakken. Zijn CV is zo goed als
leeg en hij weet niet bij welke werkgevers hij dan wel aan kan kloppen. Vanuit het UWV – een
organisatie die werklozen aan een baan helpt - wordt Bart een ‘jobcoach’ aangeboden en kan hij
cursussen volgen zoals het aanmaken van een LinkedIn profiel, cursus solliciteren en cursus
‘netwerken’. Bart vindt dit echter flauwekul, hij voelt zich als een klein kind behandeld. “Ik ben toch
niet zo dom dat ik zelf niet wat connecties kan maken, wat denken ze wel niet!” Bovendien moet hij
als hij met het UWV in zee gaat elke week verplicht drie keer solliciteren, waar veel tijd in gaat zitten.
Elke keer weer een brief schrijven, soms op sollicitatiegesprek en in ieder geval elke week een
schriftelijk verslag inleveren. Er zijn ook maar weinig vacatures die aansluiten bij zijn niveau, soms
schrijft hij dan maar op banen die veel te hoog gegrepen zijn, om toch aan die sollicitatieplicht te
kunnen voldoen. Hierdoor heeft hij geen tijd meer voor klusjes, wat zijn enige inkomensbron is. Van
zijn vrienden krijgt Bart te horen dat hij zich niet afhankelijk moet maken van het UWV, dat is niet voor
mensen als hem bedoeld. Hij kan beter gewoon hard en zwart werk gaan doen, waardoor hij
uiteindelijk zijn eigen hondenschool kan gaan openen. Dan kan je tenminste trots zijn op wat je hebt
bereikt!
We zijn inmiddels twintig jaar later, de hondenschool is geen succes geworden en Bart zit met een
enorme schuld. Hij zit onder budgetbeheer en moet leven van €70 in de maand.
Waardoor is Bart in de armoede geraakt?
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Groep C
Wetenschappelijke verklaring armoede
Vanuit de wetenschap is er veel onderzoek gedaan naar welke factoren meespelen voor het ontstaan
van armoede. Een deel van de onderzoekers heeft daarbij een conjuncturele benadering. Deze
benadering stelt schommelingen in de economie centraal. Een toe- of afname van de armoede wordt
dan verklaard door het feit of het goed of slecht gaat met de economie.
Tijdens een economische crisis worden de lonen en uitkeringen lager en krijgen zelfstandigen minder,
en minder goed betaalde opdrachten. In economisch betere tijden gebeurt juist het omgekeerde.
Tijdens een economische crisis neemt de werkloosheid toe en is er minder geld beschikbaar om
mensen in armoede te helpen. Hierdoor is het vangnet voor werklozen en hulpbehoevenden kleiner,
waardoor het aantal mensen in armoede stijgt. De meest kwetsbare groepen zijn volgens de
conjuncturele benadering zelfstandigen (mensen met een eigen bedrijf) en slecht geschoolde
arbeidskrachten. Slecht geschoolde arbeidskrachten zijn in een economische crisis de eerste die in de
werkloosheid belanden. Zelfstandigen krijgen er mee te maken dat ze steeds minder vaak ingehuurd
worden en minder betaald krijgen voor klussen. Hun tarieven moeten omlaag om te kunnen blijven
corrigeren, waardoor het moeilijk wordt om winst te blijven maken. Ten slotte verschilt het per sector
hoe gevoelig deze is voor de economische ontwikkeling.
Daarnaast zijn er nog maatschappelijke, culturele en demografische verklaringen waarom armoede
kan toenemen of afnemen. Maatschappelijke veranderingen, zoals technologische ontwikkelingen
(ICT, robotisering) en globalisering beïnvloeden de werkgelegenheid en de loonongelijkheid. Ook
sociale ongelijkheid als gevolg van modernisering, individualisering en polarisatie op de arbeidsmarkt
speelt hierbij een rol. De visie hierbij is dat de niet de mensen die in armoede leven het probleem
creëren, maar de structuur van de maatschappij de oorzaak van het probleem is.

Bart
Bart heeft van jongs af aan een grote droom; hij wil zijn eigen hondenschool openen. Op school heeft
Bart het lastig gehad, leren ging hem niet gemakkelijk af. Hij kwam qua ontwikkeling niet mee met
zijn leeftijdgenoten, waar hij zich erg voor geschaamd heeft. In zijn achterhoofd heeft hij altijd zijn
hondenschool gehad, waardoor hij heeft besloten te stoppen met de middelbare school. ‘Waarom
daar verder afzien als hij daar toch geen dingen leert wat hij nodig heeft om zijn eigen onderneming
te beginnen?’ Honden zullen hem tenslotte niet afrekenen op het hebben van een middelbare school
diploma of niet.
Het opstarten van deze droom blijkt echter lastiger dan Bart had verwacht. Er is een flink kapitaal
nodig voor o.a. een ruimte om de honden kunnen trainen en om naamsbekendheid te verwerven.
Bart is opgegroeid in een gezin met 3 zusjes en zijn moeder is alleenstaand, vader is nooit in beeld
geweest. Hierdoor had hij geen back up om op terug te kunnen vallen qua financiën. Bovendien was
op dat moment het huis inmiddels vol; ma vond het hoog tijd dat Bart uit huis ging.
Vanaf dat moment moest Bart aan de bak, maar geen enkele werkgever zat te wachten op een
jongen zonder diploma’s. Ondertussen moest de huur wel gewoon betaald worden en de
boodschappen komen daar ook nog eens bovenop. Het voer voor zijn honden is bovendien ook niet
erg goedkoop. Het enige inkomen dat Bart heeft zijn van klusjes dat hij voor vrienden kan doen en
een kleine bijstandsuitkering. Hij heeft het erg krap en kan niks extra’s of onvoorziens uitgeven.
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Na verloop van tijd ziet Bart een reclame langskomen waarin een lening voor jonge ondernemers
wordt aangeboden. Hij grijpt zijn kans; nu kan hij eindelijk zijn dromen waarmaken! Het begin is
moeilijk geweest, maar na een tijd krijgt de hondenschool van Bart steeds meer naamsbekendheid
en krijgt hij positieve recensies. De vraag is groot en Bart kan uitbreiden van het geven van puppy en
gehoorzaamheidscursussen naar cursussen aan huis en privélessen. In 2008 wordt echter alles
anders. De economische crisis hakt er in als een bom. Het trainen van honden wordt gezien als een
luxe welke, door gezinnen die moeten bezuinigen door de crisis, als eerst geschrapt wordt. Het
klantenaantal loopt snel achteruit en Bart ziet zich genoodzaakt om zijn tarieven flink omlaag te doen
om toch nog klanten te kunnen behouden en aan te trekken. Aangezien Bart nog niet zo lang zijn
bedrijf had en vooral nog bezig was met investeren, heeft hij geen reserves opgebouwd om dit
verlies op te vangen.
We zijn inmiddels twintig jaar later, de hondenschool is geen succes geworden en is weer opgedoekt
en Bart zit met een enorme schuld. Hij zit onder budgetbeheer en moet leven van €70 in de maand.
Waardoor is Bart in de armoede geraakt?
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Groep D
Wetenschappelijke verklaring armoede
Vanuit de wetenschap is er veel onderzoek gedaan naar welke factoren meespelen voor het ontstaan
van armoede. Een deel van de onderzoekers heeft daarbij een visie gericht op persoonlijke
gebeurtenissen in iemands leven.
Een voorbeeld van een persoonlijke gebeurtenis die kan bijdragen aan armoede is een scheiding.
Eenoudergezinnen zitten meestal krap bij kas of leven zelfs in pure armoede. Arm zijn legt bovendien
extra druk op relaties: geldstress is een factor bij echtscheiding. En andersom. Na een scheiding
worden mensen armer en verhuizen zij noodgedwongen naar een arme wijk. ‘Mensen die scheiden,
zien hun inkomen dalen, en met dat lage inkomen kunnen ze vaak alleen terecht in armere wijken’,
zegt Marjolijn Distelbrink, onderzoeker bij het Verwey-Jonker Instituut.
Vooral op kinderen heeft een scheiding vaak grote impact, ook op langere termijn. Dat lot treft
honderdduizenden kinderen in Nederland. Extra schrijnend is het wanneer een van de ouders uit beeld
raakt. Zoals de Britse psychiater Theodore Dalrymple onlangs schreef over Britse kinderen: er zijn er
meer met een televisie op de kamer dan met een vader in huis. Dat is niet bevorderlijk voor een veilige
hechting.
In een wetenschappelijk rapport van het Nederlands Jeugdinstituut (NJI) is vastgesteld dat een
scheiding de volgende negatieve gevolgen heeft voor kinderen: het leidt op langere termijn tot een
lager opleidingsniveau, minder inkomen, een groter risico op depressie, een groter risico op alcoholen drugsgebruik en een zwakkere band met de ouders.
Er is nog een heel belangrijk effect van scheiding op kinderen. Als ze later volwassen zijn, scheiden zij
ook weer vaker. Volgens het CBS is de kans op scheiding twee keer zo groot als een van beide partners
gescheiden ouders heeft. De kans op scheiding is zelfs drie keer zo groot als beide partners gescheiden
ouders hebben. Kortom, net als armoede worden ook relatieproblemen van generatie op generatie
doorgegeven. Armoede en slechte relaties, het is een vicieuze cirkel.
Volgens onderzoekers stijgt het aantal scheidingen vaak in crisistijd. Wanneer het economisch minder
voor de wind gaat, komen relaties onder druk te staan. Een scheiding levert vaak schulden op, met
name door moeizaamheden bij het verkopen van het huis.

Bart
Bart heeft van jongs af aan een grote droom; hij wil zijn eigen hondenschool openen. Op school heeft
Bart het lastig gehad, leren ging hem niet gemakkelijk af. Hij kwam qua ontwikkeling niet mee met zijn
leeftijdgenoten, waar hij zich erg voor geschaamd heeft. Door de vele ruzies van zijn ouders en de
uiteindelijke scheiding die daarop volgde, vond Bart het lastig zich op school te concentreren.
Uiteindelijk besluit Bart te stoppen met de middelbare school. In zijn achterhoofd heeft hij altijd zijn
hondenschool gehad. ‘Waarom daar verder afzien als hij daar toch geen dingen leert wat hij nodig
heeft om zijn eigen onderneming te beginnen?’ Honden zullen hem tenslotte niet afrekenen op het
hebben van een middelbare school diploma of niet.
Het opstarten van deze droom blijkt echter lastiger dan Bart had verwacht. Er is een flink kapitaal nodig
voor o.a. een ruimte om de honden kunnen trainen en om naamsbekendheid te verwerven. Bart is
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opgegroeid in een gezin met 3 zusjes en zijn moeder is alleenstaand, zijn vader is na de scheiding
vertrokken en heeft nooit meer iets van zich laten horen. Het gezin kon elke maand maar net
rondkomen. Bart heeft daardoor geen back up om op terug te kunnen vallen qua financiën. Bovendien
had zijn moeder haar handen vol aan de opvoeding van zijn drie zusjes; ma vond het daarom hoog tijd
dat Bart uit huis ging.
Vanaf dat moment moest Bart aan de bak, maar geen enkele werkgever zat te wachten op een jongen
zonder diploma’s. Ondertussen moest de huur wel gewoon betaald worden en de boodschappen
komen daar ook nog eens bovenop. Het voer voor zijn honden is bovendien ook niet erg goedkoop.
Het enige inkomen dat Bart heeft zijn van klusjes dat hij voor vrienden kan doen en een kleine
bijstandsuitkering. Hij heeft het erg krap en kan niks extra’s of onvoorziens uitgeven.
Na verloop van tijd ziet Bart een reclame langskomen waarin een lening voor jonge ondernemers
wordt aangeboden. Hij grijpt zijn kans; nu kan hij eindelijk zijn dromen waarmaken! Het begin is
moeilijk geweest, maar na een tijd krijgt de hondenschool van Bart steeds meer naamsbekendheid en
krijgt hij positieve recensies. De vraag is groot en Bart kan uitbreiden van het geven van puppy en
gehoorzaamheidscursussen naar cursussen aan huis en privélessen. Ook vindt Bart een leuke vrouw
met wie hij gelukkig samenwoont.
In 2008 wordt echter alles anders. Door economisch zware tijden krijgt Bart steeds vaker ruzie met zijn
vrouw. Hij vindt dat ze veel te makkelijk geld uitgeeft aan kleding, schoenen en tassen; met zijn
zuurverdiende geld! Uiteindelijk besluiten Bart en zijn vrouw te scheiden. Bart moet daardoor
noodgedwongen opzoek naar een andere woning 50 kilometer verwijderd van zijn oude woonplaats.
Het klantenaantal loopt daarna snel achteruit: trouwe klanten haken af en stappen over op een
hondenschool die nog wel in de buurt zit. Bart probeert in zijn nieuwe woonplaats weer klanten te
trekken, maar in deze wat armere wijken kan Bart maar moeilijk klanten vinden. Het trainen van
honden wordt gezien als een luxe, die door armere gezinnen niet betaald kan worden.
We zijn inmiddels twintig jaar later, de hondenschool is geen succes geworden en is weer opgedoekt.
Bart zit met een enorme schuld. Hij zit onder budgetbeheer en moet leven van €70 in de maand.
Waardoor is Bart in de armoede geraakt?
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Groep E
Wetenschappelijke verklaring armoede
Vanuit de wetenschap is er veel onderzoek gedaan naar welke factoren meespelen voor het ontstaan
van armoede. Een deel van de onderzoekers heeft daarbij een visie gericht op maatschappelijke
ontwikkelingen.
Een voorbeeld van een maatschappelijke ontwikkeling die bij kan dragen aan armoede is
automatisering. Volgens Anna Salomons, die als econoom verbonden is aan de universiteit van
Utrecht, zorgt automatisering en robotisering uiteindelijk juist voor en toename in werkgelegenheid.
Door nieuwe technieken ontstaan allemaal nieuwe banen. Maar het zorgt daarnaast ook voor
polarisatie (grotere tegenstellingen tussen groepen mensen). Banen die zullen verdwijnen zijn namelijk
vooral administratieve banen, waarvoor een lagere of gemiddelde opleiding nodig is.
Laaggeschoolde werknemers worden het grote slachtoffer van de opkomst van robots, volgens recent
wetenschappelijk onderzoek. Werk aan de onderkant van de arbeidsmarkt wordt namelijk
overgenomen door robotisering en daar komen er juist geen banen bij. Bij hoger opgeleiden dus wel.
‘Het succes van de een is de pijn van een ander’, zegt econoom Robert Inklaar van de Rijksuniversiteit
Groningen. ‘In mijn ogen zijn robots niets anders dan banenslopers. Het werk wordt als het ware naar
boven geduwd’. Sociale ongelijkheid groeit door robotisering en automatisering.

Bart
Bart heeft van jongs af aan een grote droom; hij wil zijn eigen hondenschool openen. Op school heeft
Bart het lastig gehad, leren ging hem niet gemakkelijk af. Hij kwam qua ontwikkeling niet mee met zijn
leeftijdgenoten, waar hij zich erg voor geschaamd heeft. Uiteindelijk besluit Bart te stoppen met de
middelbare school. In zijn achterhoofd heeft hij altijd zijn hondenschool gehad. ‘Waarom daar verder
afzien als hij daar toch geen dingen leert wat hij nodig heeft om zijn eigen onderneming te beginnen?’
Honden zullen hem tenslotte niet afrekenen op het hebben van een middelbare school diploma of
niet.
Het opstarten van deze droom blijkt echter lastiger dan Bart had verwacht. Er is een flink kapitaal nodig
voor o.a. een ruimte om de honden kunnen trainen en om naamsbekendheid te verwerven. Bart is
opgegroeid in een gezin met 3 zusjes en zijn moeder is alleenstaand; zijn vader is niet in beeld. Bart
heeft daardoor geen back up om op terug te kunnen vallen qua financiën. Bovendien had zijn moeder
haar handen vol aan de opvoeding van zijn drie zusjes; ma vond het daarom hoog tijd dat Bart uit huis
ging.
Vanaf dat moment moest Bart aan de bak, maar geen enkele werkgever zat te wachten op een jongen
zonder diploma’s. Ondertussen moest de huur wel gewoon betaald worden en de boodschappen
komen daar ook nog eens bovenop. Het voer voor zijn honden is bovendien ook niet erg goedkoop.
Het enige inkomen dat Bart heeft zijn van klusjes dat hij voor vrienden kan doen en een kleine
bijstandsuitkering. Hij heeft het erg krap en kan niks extra’s of onvoorziens uitgeven.
Uiteindelijk lukt het Bart om een baan te vinden als brugwachter. Dat werk bevalt hem goed. Zo kan
hij geld verdienen, maar heeft hij tussendoor ook tijd om verder na te denken over zijn plan om een
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hondenschool te openen. Zodra hij dan genoeg heeft gespaard, kan hij eindelijk gaan doen waar hij
altijd al van droomt! Na een paar jaar krijgt hij echter slecht nieuws. De brug wordt geautomatiseerd:
er zijn niet langer mensenhanden nodig om de brug te openen en te sluiten. Bart verliest zijn baan op
een moment dat hij nog niet genoeg geld had opgespaard voor het realiseren van zijn droom.
Na verloop van tijd ziet Bart een reclame langskomen waarin een lening voor jonge ondernemers
wordt aangeboden. Hij grijpt zijn kans; nu kan hij eindelijk zijn dromen waarmaken! Er wordt hem wel
verteld dat er risico’s aan een lening als deze zitten en dat de rentes voor het afbetalen erg hoog zijn,
maar dat ziet hij later wel. Zodra zijn hondenschool ‘up and running’ is, zal dat allemaal wel geen
probleem meer zijn..
We zijn inmiddels twintig jaar later, de hondenschool is geen succes geworden en is weer opgedoekt
en Bart zit met een enorme schuld. Hij zit onder budgetbeheer en moet leven van €70 in de maand.
Waardoor is Bart in de armoede geraakt?
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Groep F
Wetenschappelijke verklaring armoede
Vanuit de wetenschap is er veel onderzoek gedaan naar welke factoren meespelen voor het ontstaan
van armoede. Een deel van de onderzoekers heeft daarbij een visie gericht op vooroordelen vanuit
instanties.
Een voorbeeld is de vooroordelen die op scholen bestaan over kinderen uit lager opgeleide gezinnen.
Het doet er dus toe op welke school je zit. Dat is medebepalend voor de kansen die je als leerling krijgt
in je verdere schoolloopbaan. Eén van de momenten waarbij kansenongelijkheid zichtbaar wordt, is
de adviesprocedure naar het voortgezet onderwijs en de plaatsing in de eerste leerjaren van het
voortgezet onderwijs. Het opleidingsniveau van ouders speelt hierbij een grote rol. Basisscholen geven
leerlingen met lager opgeleide ouders vaak een lager middelbare schooladvies dan leerlingen met
hoger opgeleide ouders.
Ook leerlingen met een ‘rugzakje’ krijgen over het algemeen sneller een lager middelbare
schooladvies. In achterstandswijken zitten vaak relatief veel kinderen met een ‘rugzakje’: leerlingen
komen binnen met een leerachterstand en hebben vaak te maken met armoede of geweld. Het zijn
intelligente kinderen, maar ze hebben wat meer aandacht nodig. De achterstanden van deze kinderen
zijn in te halen, maar vaak ontbreekt het bij scholen aan de middelen of er bestaan vooroordelen.
De Rotterdamse directeur Eric van 't Zelfde - alom geprezen om zijn innovatieve werk bij OSG Hugo de
Groot in de Rotterdamse achterstandswijk Charlois - noemt de situatie schrijnend. 'Ons soort scholen
vormt het laatste vangnet voor die kinderen. De enige kans op een toekomst. Als de school
tekortschiet, valt alles voor ze weg.'

Bart
Bart heeft van jongs af aan een grote droom; hij wil zijn eigen hondenschool openen. Op school heeft
Bart het lastig gehad, leren ging hem niet gemakkelijk af. Hij kwam qua ontwikkeling niet mee met zijn
leeftijdgenoten, waar hij zich erg voor geschaamd heeft. Al op de basisschool kreeg Bart het advies dat
het maar beter was om ‘iets met zijn handen’ te gaan doen.
Bart had het thuis moeilijk met de vele ruzies tussen zijn ouders. Die ruzies gingen altijd om geld. Door
de laaggeschoolde baantjes van zijn ouders was het moeilijk rondkomen voor het gezin. Uiteindelijk
volgde er een scheiding. Bart kon daar maar moeilijk mee omgaan, waardoor hij probleemgedrag
begon te vertonen. Ook op school. Binnen de school kreeg Bart daarom een zorgcoördinator
toegewezen, die een aantal keer met Bart heeft gesproken. Met nog 500 andere leerlingen op school
en maar één zorgcoördinator was het alleen moeilijk om het probleemgedrag van Bart op tijd op te
merken en de juiste hulp te bieden.
Uiteindelijk besluit Bart te stoppen met de middelbare school. In zijn achterhoofd heeft hij altijd zijn
hondenschool gehad. ‘Waarom daar verder afzien als hij daar toch geen dingen leert wat hij nodig
heeft om zijn eigen onderneming te beginnen?’ Honden zullen hem tenslotte niet afrekenen op het
hebben van een middelbare school diploma of niet.
Het opstarten van deze droom blijkt echter lastiger dan Bart had verwacht. Er is een flink kapitaal nodig
voor o.a. een ruimte om de honden kunnen trainen en om naamsbekendheid te verwerven. Bart is
opgegroeid in een gezin met 3 zusjes en zijn moeder is alleenstaand; zijn vader is niet meer in beeld.
Bart heeft daardoor geen back up om op terug te kunnen vallen qua financiën. Bovendien had zijn
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moeder haar handen vol aan de opvoeding van zijn drie zusjes; ma vond het daarom hoog tijd dat Bart
uit huis ging.
Vanaf dat moment moest Bart aan de bak, maar geen enkele werkgever zat te wachten op een jongen
zonder diploma’s. Ondertussen moest de huur wel gewoon betaald worden en de boodschappen
komen daar ook nog eens bovenop. Het voer voor zijn honden is bovendien ook niet erg goedkoop.
Het enige inkomen dat Bart heeft zijn van klusjes dat hij voor vrienden kan doen en een kleine
bijstandsuitkering. Hij heeft het erg krap en kan niks extra’s of onvoorziens uitgeven.
Na verloop van tijd ziet Bart een reclame langskomen waarin een lening voor jonge ondernemers
wordt aangeboden. Hij grijpt zijn kans; nu kan hij eindelijk zijn dromen waarmaken! Er wordt hem wel
verteld dat er risico’s aan een lening als deze zitten en dat de rentes voor het afbetalen erg hoog zijn,
maar dat ziet hij later wel. Zodra zijn hondenschool ‘up and running’ is, zal dat allemaal wel geen
probleem meer zijn..
We zijn inmiddels twintig jaar later, de hondenschool is geen succes geworden en is weer opgedoekt
en Bart zit met een enorme schuld. Hij zit onder budgetbeheer en moet leven van €70 in de maand.
Waardoor is Bart in de armoede geraakt?

38

Bijlage 5: Werkblad boek Bart
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Bijlage 6: Werkblad armoede
Naam:

Klas:

1. Maatschappelijke problemen, zoals armoede, kunnen bestudeerd worden vanuit een
micro, meso en/of macro perspectief. Daarbij wordt op het microniveau naar het individu
gekeken, bij meso naar het niveau van instanties en groepen en bij macro op het niveau
van de samenleving.

Geef voor elk niveau een mogelijke oorzaak van armoede:
Micro:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Meso:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Macro:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

2. Joost Eerdmans (fractievoorzitter van de politieke partij Leefbaar Rotterdam) zei eens;
“armoede is een keuze”. Geef aan of je het eens of oneens bent met deze uitspraak en
beargumenteer je antwoord.
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
40

3.
A. Even terug naar de vraag waardoor Bart volgens jou in de armoede is geraakt. Hoe ben
je bij deze vraag tot je antwoord gekomen?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
B. We hebben deze eerste vraag ook gesteld aan het begin (na filmpje over Bart). Is je
antwoord nu anders? Ja / Nee
 Zo ja, waardoor komt dat?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

4. Wat heb je van de afgelopen lessen over het maatschappelijk probleem armoede geleerd?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
5. Wat vond je van de lessen over armoede?
- Geef aan wat nuttig, leerzaam of positief is geweest
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
-

Geef aan wat minder goed is bevallen en wat beter kan

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
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