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Kinderen in armoede: risicogroepen

In 2019 groeide ongeveer 1 op de 13 kinderen (7,8%) op in armoede (>1 

jaar). Langdurig ( > 4 jaar) is dat 3,2%. 

• ‘Niet-westerse migrantengezinnen’ ruim 25% kans op armoede en langdurig 13%.

• Vluchtelingengezinnen: bijna 46,8% laag inkomen. Grootste risico Syrië en Eritrea.

• Alleenstaande moeders met minderjarige kinderen ook groot risico (23% en langdurig 

8%).

• Kinderen met werkende ouders minder kans om in armoede op te groeien, maar in 

absolute aantallen de meeste kinderen. 



Armoede: participatie en welbevinden kinderen

• Doen minder mee in samenleving: vrije tijd, sport.

• Kan negatieve invloed op welbevinden hebben:
• Dagelijks met armoede geconfronteerd.

• Thuis spanningen en stress, ruzie tussen ouders. 

• Zorgen over de geldproblemen, maar ook angst. 

• Gevoel dat ze niets aan hun situatie kunnen veranderen, voelen schaamte, 

jaloezie of uitsluiting. 

• Ongeveer een kwart had fysieke of psychische klachten.

Hoe langer in armoede, hoe meer angstgevoelens en ongelukkig zijn.
(Steketee e.a., 2013, Wiersma en Van der Kooi, 2017)



Tevredenheid over hun leven

• Kinderen in armoede 6,6  - andere kinderen 7,5.

• Wanneer naast armoede andere problemen, lager cijfer: 5,5. 

• Echter: grote verschillen. Er zijn ook kinderen en jongeren in armoede 

die tevreden zijn over hun leven. 
(Wiersma en Van der Kooi, 2017)

• Hoe meer problemen er thuis zijn, hoe minder gelukkig de kinderen 

en jongeren zijn. 20% niet tevreden aandacht thuis.
(Hopman en De Jong, 2019)



Armoede en hersenontwikkeling (1)

• Onderzoek VS: samenhang inkomen en hersenontwikkeling en 

samenhang opleiding ouders en hersenontwikkeling.

• Vooral bij taal, geheugen en zelfcontrole.

(Nobel en Sowell, 2015)

Chronische stress eerste jaren kind 

kan flinke negatieve 

gevolgen hebben.



Armoede en hersenontwikkeling (2)

Maar grote verschillen tussen ouders met 

vergelijkbaar inkomen of opleiding:

• aandacht en stimulering spelen belangrijke rol.

Als arme mensen hun kind veel ondersteuning 

en stimulering geven is de hersenontwikkeling 

even goed als bij kinderen gezinnen hogere SES.

(Stallen, 2019)



Armoede en minder goede onderwijskansen (1)

• Ouders met (langdurige) geldzorgen gemiddeld lager opgeleid. Dan in 

mindere mate een:

• stimulerende omgeving (voorlezen, spelen, uitstapjes).

• ondersteunende ouder-kindinteractie (minder vaak positief reageren 

en structuur bieden).

• Jonge kinderen daardoor groter risico op onderwijsachterstand. 

• Belang steunende en stimulerende ouders (thuissituatie).

(Vanhee 2007, van Tuijl 2017)



Armoede en minder goede onderwijskansen (2)

• Verband tussen een minder goede eindtoets met zowel de opleiding van 

ouders als het inkomen van ouders, (in de schuldsanering zitten). 

• Naarmate inkomen en opleiding ouders hoger is, vaker hoger onderwijs. 
(CBS, Posthumus e.a., 2019) 

• Grotere kans op voortijdig schoolverlaten. 

Maar: met ondersteunende ouders 50% minder 

kans op voortijdig schoolverlaten.
(Traag, 2012)



Armoede, stress en ouderschap

• Aantal ouders redt zich, vooral als armoede kortdurend is en ze 

praktische hulp en steun hebben.

• Als armoede lang duurt, veel stress. Zeker als er meer problemen zijn. 

• Zorgen, soms ook schuldgevoelens, gevoelens van falen en 

incompetentie. Schaamte en stigmatisering.

• Maar ook weerbaarheid en kracht. 

(Vanhee 2007, Rose &McAuley 2019, Wiersma & Van der Kooi, 2017)



Langdurige armoede en opvoedstijl

• Ouders met langdurige geldzorgen (gemiddeld) eerder geïrriteerd 

en vaker boos. 

• Zien soms méér probleemgedrag bij kind > stress.

• Vaker autoritaire of inconsistente opvoedstijl > negatieve invloed 

ontwikkeling kind. 

(Vanhee 2007, van Tuijl 2017,  Prevoo & Tamis-Le Monde 2018)



Langdurige armoede, opvoeden en ontwikkeling
• Maar: tussen ouders met vergelijkbaar inkomen zijn er verschillen in 

opvoedpraktijken. Inkomen alleen bepaalt niet het opvoeden.

• Verder: de meeste ouders, zelfs in de meest arme gezinnen, tonen 
opmerkelijk veel veerkracht en opvoedvaardigheden.

• Meer risicofactoren en minder beschermende factoren grotere kans 
op problemen in de opvoeding en voor de ontwikkeling kinderen.

(Prevoo & Tamis-Le Monda, 2018)



Armoede bestrijden: ouders (1)

Inkomenspositie gezinnen versterken:

• Landelijk overheid vergroot armoede: bijstand komende jaren minder 

en hoge boetes bij niet-betalen. 

• Gemeenten: inkomenssteun en schuldhulpverlening.
(Huls e.a., 2019)

Particulier initiatieven:

• Voedselbanken

• Stichting Leergeld e.d.



Armoede bestrijden: ouders (2)

Er is meer aandacht in gemeenten nodig voor:

• Vergroting van kennis en vaardigheden ouders: budgetteren, 

zelfsturing, vaardigheden en steun gericht op opgroeien en 

opvoeden.

• Bevorderen van netwerken van ouders: 

- vangnet

- informele steun

- zelfvertrouwen opvoeden

(Huls e.a., 2019)



Armoede bestrijden: kinderen (1)

Vooral gericht op verminderen gevolgen van armoede voor de 

participatie van kinderen (Kindpakket).

Kinderombudsman, meer aandacht nodig voor:

• Immateriële steun aan kinderen

• De rol van basisvoorzieningen 

bij armoede

(Hopman & De Jong, 2019)



Armoede bestrijden: kinderen (2)

Integraal beleid: door verminderen risicofactoren en versterken 

beschermende factoren.

Alle domeinen:

• het persoonlijk leven (gezin, buurt).

• maatschappelijk leven (school, werk, gebruik voorzieningen).

• sociale leven (vrije tijd, sociale netwerken).

(Ince e.a. 2018)



Beschermende factoren kinderen (1)

• Veilig, ondersteunend en stimulerend gezin. Goede band.

• Steun andere volwassenen om hen heen. Goede sociale binding.

(Ince e.a. 2018)



Beschermende factoren kinderen (2)

Belangrijk dat jeugdigen:

• Deelnemen aan basisvoorzieningen, o.a. vrije tijd.

• Steun voelen bij basisvoorzieningen (kinderopvang -voorschoolse 

educatie, school) en ook in de buurt/omgeving.

• Bijdrage kunnen leveren. Kans voor participatie > versterken sociale 

vaardigheden.

(Ince e.a. 2018)



Wat voor hulp willen kinderen? 

Bij 1 of 2 problemen: 

• De problemen moeten opgelost worden. 

Bij 3 of meer problemen:

• Band met ouder versterken. 

• Ouders helpen bij de opvoeding. 

• Specifieke problemen thuis oplossen. Dat geeft hun ouders meer 

ruimte om er voor hun kinderen te zijn.

(Hopman en de Jong, 2019)



xxxxxx

Signaleren, ondersteunen, stimuleren

Door: lector Annelies Kassenberg

Hanzehogeschool Groningen

xxxxxx



Beleid

• Alle kinderen kansrijk

• Participatie en kansengelijkheid

• 85 Miljoen extra voor gemeenten (sinds (2017)



→Ondersteunen kinderen, jongeren, oudersteunen

→Intensief samenwerken

• Educatieve professionals

• Sociaal professionals

• Professionals in de jeugdgezondheid

De rol van de jeugdprofessional



Goede praktijken in 
beeld



Drie categorieën werkwijzen



Signaleren: elk kind wordt gezien



Ondersteunen: elk kind doet mee



Stimuleren: elk kind krijgt kansen



Handreiking Onderwijs

Zie:
Omgaan met armoede op scholen 
(hanze.nl)

https://www.hanze.nl/nld/onderzoek/kenniscentra/hanzehogeschool-centre-of-expertise-healthy-ageing/lectoraten/lectoraten/jeugd-educatie-en-samenleving/organisatie/actueel/13-februari-presentatie-handreiking-omgaan-armoede-scholen


Beweging rond armoede genereren



xxxxxx

Meer informatie

Kijk op: Dossier Armoede | Nji

Opgroeien en opvoeden in armoede | Publicaties | NJi

https://www.nji.nl/nl/Kennis/Dossier/Armoede
https://www.nji.nl/nl/Kennis/Publicaties/NJi-Publicaties/Opgroeien-en-opvoeden-in-armoede

