
Kansen voor kinderen in armoede



Inhoud

• Kinderarmoede; omvang en gevolgen
• Handreiking voor scholen
• Alliantie kinderarmoede
• Vragen



Omvang kinderarmoede



Gevolg 1: niet kunnen meedoen

CBS, 2014



Gevolg 2: gezondheid en welbevinden 

• Ongezonde leefstijl
• Onveilige hechting
• Sociale uitsluiting

Kinderen in armoede geven hun leven een 
6,6/ 5,5 (problemen thuis). Anderen 7,5

Wiersma & van der Kooi, 2017



Gevolg 3: chronische
stress

 Hersenen ontwikkelen
zich minder goed

(11-13 IQ punten)
 Minder goede keuzes kunnen maken
 Lange termijnperspectief ontbreekt
 Gevoel van machteloosheid (out-of-control)

Luby et al., 2013; Shafir & Mullanaithan, 2013



Gevolg 4: toekomstperspectief

Lagere schoolprestaties 
(4-7 punten lager op standaardtests)

 Meer probleemgedrag (ADHD, jeugdcriminaliteit)
Voortijdig schoolverlaten
 Later achterstand arbeidsmarkt 
 Kans op toekomstige armoede 

Pollak, 2015



Handreiking voor scholen



Het signaleren van armoede

De rol van school in het signaleren armoede in gezinnen vraagt van 
leerkrachten/scholen om:
- kennis
- attitude
- heldere rolverdeling in de school
- doorgaande lijn (vve, po, vo)

Maar vooral om vertrouwen: 
- ken je leerlingen en hun achtergrond 
- ga een relatie aan met alle ouders 
- laagdrempelig zijn, kennismakingsgesprekken, huisbezoeken



Sociale steun aan gezinnen in armoede

• luisteren naar kinderen 
kind-gesprekken, huiskamer, klassengesprekken, arm-rijkspel

• ondersteunen van ouders
ouderkamer, ouders voor ouders, netwerk versterken 

• doorverwijzen van ouders 
relatie met ouders verbreden in de school, korte lijnen in de   
school, rolverdeling tussen leraren, directie, zorgfunctionarissen,    
brugfunctionaris/medewerker ouderbetrokkenheid



Financiële steun aan gezinnen in armoede

• het beheersen van de kosten 
vereenvoudigen ouderbijdrage, heroverwegen schoolreizen,   
structurele deelname van alle kinderen waarborgen, collectieve 
regeling vaste kosten (buiten)schoolse activiteiten (niet innen via 
ouders)

• omgaan met armoede in de klas 
schoolpotje, traktatie/broodtrommel/ kledingkast voorhanden 
inzet ervaringsdeskundige, onopvallende hulp

• toegankelijkheid van regelingen en fondsen
spil in school, levellen met ouders, overzicht en directe toegang



Waar gaat kinderarmoede over?

• Honger naar liefde en eten;
• Gemiste kansen, minderwaardigheid;
• (Kinder)armoede is een gevoel, een gevoel van 

‘schuld’, ‘schaamte’, ‘onzekerheid’, ‘niet goed 
genoeg zijn’, wat ontstaat vanuit een gemis. Wat 
vaak wordt doorgegeven van generatie op 
generatie.



Waar hebben ze de meeste last van?
• Thuis is een onrustige en onveilige rustige plek, dat 

maakt onzeker;
• Bij niemand je verhaal kwijt kunnen (thuis noch elders); 
• De beleving dat je/je gezin anders bent/is, dat brengt 

onzekerheid met zich mee en een gevoel van 
minderwaardigheid. Dit leidt in voorkomende gevallen tot 
dienstbaarheid/-gedrag naar anderen;

• Nauwelijks leuke dingen doen (vakantie, uitje);
• Vooringenomenheid van en onder stimulatie door 

school: kom je uit een arm gezin dan zal het wel niet 
veel worden.



Waarom een landelijke Alliantie Kinderarmoede?



Uitkomst van de expertmeeting Kinderarmoede 



Pledgetekst: wat beloven wij?



Alleen samen kunnen we het verschil maken 



Werkwijze & uitgangspunten Alliantie Kinderarmoede

 



Lancering Alliantie Kinderarmoede 26 maart



Publiekscampagne/Publieksacademie Kinderarmoede



Stadsschouwburg Groningen 3 juni jl.

2128-6-2019



Hoe nu verder?

• Themasessies organiseren nav analyseren 
formats van partners;

• Kansrijke verbindingen tot stand brengen;
• Ervaringsdeskundigen inzetten op 

scholen(voorlichting/brugfunctionaris);
• Regionale publiekscampagnes

publieksacademies initiëren;
• Plan van aanpak maken.



Vragen/discussie

• Wat doet de Inspectie van het Onderwijs met 
signalen over een maatschappelijk thema als 
kinderarmoede? Kan zij ook een 
adviesfunctie vervullen?

• Omgaan met verschillen tussen scholen 
(arm in rijke vs arme buurt)



Hans Christiaanse
Hans.christiaanse@allesisgezondheid.nl

Annelies Kassenberg
a.kassenberg@pl.hanze.nl
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