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Werkbundel over Armoedebestrijding
Verantwoording

Volksvertegenwoordigers kunnen onmogelijk alle beleidsthema’s volgen. Daarom verdelen ze 
binnen hun fractie in het parlement de taken. Zo kan elke Vlaamse volksvertegenwoordiger 
zich specialiseren in één of enkele thema’s. 

Ook leerlingen die een debat willen voeren over een maatschappelijk thema, voelen snel aan 
dat dossierkennis belangrijk is. Tijdens de dagprogramma’s in het Vlaams Parlement mer-
ken we vaak dat leerlingen weinig feitenkennis hebben over thema’s die in het simulatiespel 
‘Overstemmen’ aan bod komen. Huisvesting en woonbeleid, armoedebestrijding, mobiliteit, 
werkgelegenheid, over heel wat thema’s wordt vaak gedebatteerd met veel vooroordelen. 

Om leerlingen beter voor te bereiden, hebben we enkele informatiedossiers samenge-
steld. Deze werkbundels kunnen de leerkracht helpen om voorafgaand aan het spelen van 
‘Overstemmen’, de leerlingen zowel feitenkennis bij te brengen als hen te laten nadenken over 
‘beleid’.  

Deze bundel gaat over armoedebestrijding. Armoedebestrijding is echter geen thema dat op 
zichzelf staat. Huisvesting, werk, gezondheid, onderwijs, vrije tijd, enzovoort hangen samen 
met armoede en omgekeerd. Armoede is een complexe problematiek. Het is van belang dat 
leerlingen die samenhang ook inzien.

Verborgen armoede, ook in uw klas 

Armoede raakt veel mensen, ook bij ons. Maar wie erdoor getroffen is, laat dat liever niet 
blijken. Hierdoor blijft armoede vaak onder de radar en trekken mensen pas aan de alarmbel 
wanneer de situatie echt niet meer houdbaar is. Armoede gaat vaak gepaard met schaamte en 
schuldgevoel over de eigen situatie. 

Het praten over armoede in de klas kan dus voor sommige leerlingen confronterend zijn. De 
kans dat er leerlingen in uw klas zitten die in armoede leven is groot. De cijfers van de SILC-
enquête van 2018 tonen dat 1 op 5 kinderen onder 16 jaar in armoede leeft.1 Als leerkracht is 
het daarom erg belangrijk om voorzichtig om te springen met dit thema en een veilig klaskli-
maat te creëren. 

Het is belangrijk dat u als leerkracht de gevoeligheden van de klas kent en hierop inspeelt. 

(1) https://www.armoedebestrijding.be/wp-content/uploads/2020/04/cijfers_aantalarmen.pdf 
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Hieronder vindt u enkele zaken waar u als leerkracht over kunt nadenken alvorens u aan deze 
bundel begint. 
• Leerlingenpubliek: Heb ik leerlingen die opgroeien in een context van armoede? 
 De checklist die ‘Klasse’ opstelde kan een hulp zijn om hier zicht op te krijgen.2

• Klasklimaat: Is er een veilige omgeving waarin de leerlingen open kunnen praten? 
 Verplicht leerlingen niet om te praten over eigen ervaringen als ze dit niet willen. 
• Ikzelf als leerkracht: Hoe voel ik mij als leerkracht bij het thema armoedebestrijding? Kan ik 

hier zelf makkelijk over praten? 

Interessante bronnen

http://www.armoedebestrijding.be, de website van het Steunpunt tot bestrijding van armoede, 
bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting. 

Jaarboek Armoede en Sociale Uitsluiting 2020 van de Universiteit Antwerpen
In het ‘Jaarboek Armoede en Sociale Uitsluiting’ geeft het Onderzoekscentrum OASeS (onge-
lijkheid, armoede, sociale uitsluiting en de stad) van de Universiteit Antwerpen elk jaar een 
stand van zaken van (het onderzoek naar) armoede en sociale uitsluiting in Vlaanderen. https://
www.uantwerpen.be/nl/projecten/usab/onderzoek-usab/jaarboek-armoede/ 

Alle voorgaande jaarboeken zijn te vinden op: https://www.uantwerpen.be/nl/onder-
zoeksgroep/cresc/onderzoek-cresc/onderzoeksprojecten-cresc/jaarboek-armoede/
voorgaande-jaarboeken-armoede/ 

Meer informatie over armoede op school kunt u vinden op https://www.klasse.be/6821/
armoede-school-herkennen-aanpakken/ en https://www.schuldenopschool.be/ 

Getuigenissen in de media  

Getuigenissen over armoede kunnen leerlingen helpen bij het begrijpen van de armoedepro-
blematiek en de impact ervan. 
U vindt in deze bundel enkele suggesties om het thema armoede in te leiden of af te sluiten aan 
de hand van documentaires, krantenartikelen of films. 

(2) https://cdn.klasse.be/wp/wp-content/uploads/2015/09/Klasse_PVDK_signaallijst.
pdf?utm_source=Klasse+-+Nieuwsbrieven&utm_campaign=f9b38b60c5-Klasse_
schooldirect_2020_12_01&utm_medium=email&utm_term=0_b661ff641f-
f9b38b60c5-417248485 
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Arm Vlaanderen: 5 jaar later, documentaire, Pano, 40 min., Ned.
Regie: Pano-redactie 
De documentaire is te bekijken op: https://www.youtube.com/watch?v=-YNlVWHiTn8 of  
https://vrtnu.page.link/CrrkQfZKNNvaX8Fv5

Panorama volgde in 2013 enkele kinderen die samen met hun gezin onder de armoedegrens 
leefden. 5 jaar later zoeken ze 3 gezinnen terug op om te kijken hoe het nu met hen gesteld 
is. In een reeks getuigenissen van kinderen en hun ouders krijg je als kijker een beeld van wat 
leven in armoede betekent en welke impact dit heeft op het leven van kind en ouder. Het is een 
ontwapende documentaire die de gelaagdheid en complexiteit van armoede goed in beeld 
brengt.

Taboe over armoede, tv-programma, Taboe, Ned. 
Regie: Taboe-redactie
Te bekijken op: https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2018/02/16/-taboe--over-armoede/

In ‘Taboe’ op Eén heeft Philippe Geubels 4 mensen die in armoede leven uitgenodigd. Wat zijn 
hun angsten, hun verlangens en hun dromen? Enkele interessante citaten uit deze aflevering zijn:
“Als kind was ik erg gefrustreerd en machteloos. Andere kinderen hadden mooie kleren en een 
mooie boekentas. Ik wou dat ook, maar ik stond daar met mijn plastic zakje. Soort zoekt soort? 
Nee, aan de zijlijn kom je andere mensen aan de zijlijn tegen.”

“Ik wou dat mijn eigen kinderen niks tekortkwamen. Ik heb hen met kledij en speelgoed overla-
den en ik leerde hen met 2 woorden spreken. Alles om te vermijden dat ook zij zouden worden 
uitgesloten. Toch gebeurde het ook bij hen.”

“Ook mensen in armoede hebben verlangens en natuurlijk geven ze hun geld aan materiële 
zaken uit. Even kunnen ze een vreugdegevoel kopen, even kunnen ze die spullen kopen waar-
voor ze vroeger zijn uitgesloten.”

5In debat



Tandarts moet al 16 jaar wachten
Voor mensen in armoede is een bezoek 
aan de tandarts of specialist verre van 
evident. Want ondanks allerhande be-
schermingsmechanismen vallen velen van 
hen toch nog uit de boot. “Plots een grote 
som op tafel moeten leggen, is voor ons 
onmogelijk.”

Je ziet het niet echt, vindt Jurgen Vonck 
(48). De papa van drie gaat al zestien 
jaar noodgedwongen tandeloos door het 
leven. Iets wat hij handig weet te camou-
fleren met baard en snor. “Eten is moeilij-
ker”, zegt hij aan de telefoon. “Ik knab-
bel niet, ik verbrijzel mijn eten met mijn 
tandvlees. Ik ben het nu zo gewoon, maar 
aangenaam is het niet.”
Zestien jaar geleden ging het mis. Vonck 
moest alle tanden laten trekken omdat hij 
cystes had. Tegelijkertijd werd ook een 
hartafwijking bij hem vastgesteld, waarna 
hij twee openhartoperaties onderging. 
Door die operaties kwam hij niet toe aan 
een tandreconstructie. Na de operaties 
kon hij niet meer werken, zijn vrouw gaf 
noodgedwongen haar baan op om voor 
hem te zorgen. Het gezin raakte in finan-
ciële problemen. Vonck: “Het geld dat we 
hebben, gaat nu vooral naar de kinderen. 
Een van hen heeft ook veel medische zor-
gen nodig. En zowel mijn vrouw als mijn 
zoontje draagt een bril. Ik zou niet weten 
waar ik het geld moet halen om nieuwe 
tanden te kopen.”

Mensen die in armoede leven hebben het 
al langer moeilijk om noodzakelijke zorg 
te betalen. Uit een nieuw rapport van het 
Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg 
(KCE) blijkt dat de groep die omwille van 
de centen niet naar een tandarts of een 
specialist gaat stijgt.
De onderzoekers merkten ook dat een 
grote meerderheid van mensen die zorg 
uitstellen geen enkele buffer heeft om 
onverwachte uitgaven op te vangen. “Het 
gaat echt om een keuze maken tussen 
basisbehoeften als eten en gezondheids-
zorg”, stelt Nicolas Bouckaert, expert-
onderzoeker bij het KCE. “In 2016 kon 36 
tot 54 procent van deze mensen zich niet 
om de andere dag een warme maaltijd 
veroorloven. Bijna de helft van hen valt 
terug op een leefloon of een invaliditeits-
uitkering.”
Het KCE-rapport somt ook enkele oor-
zaken op voor die situatie. Zo moet een 
Belgische patiënt nog altijd een groot 
aandeel van de kosten voor zorg zelf beta-
len. Veel meer dan in het buitenland. De 
onderzoekers stelden ook vast dat in 2018 
ongeveer 4 procent van de gezinnen te 
maken had met ‘catastrofale’ eigen beta-
lingen. “Dan hebben we het over uitgaven 
voor zorg die meer dan 40 procent uitma-
ken van de totale gezinsuitgaven.” (…)
Bron: De Morgen 

Dinsdag 15 december 2020 

Auteur: Cathy Galle
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Ik heb mijn hele jeugd stress gevoeld
“Ook al kreeg ik gratis schoolgerief en 
soms zakjes soep omdat ik geen boter-
hammen bij had, toch kon ik me in de 
klas niet concentreren. Ik kon alleen 
maar aan mijn mama denken die thuis zat 
te huilen omdat ze onze problemen niet 
opgelost kreeg. Dat heeft me veel stress 
bezorgd.” De 21-jarige Snow getuigt open-
hartig over hoe het is om in armoede op 
te groeien.

“Mijn jeugd is een ingewikkeld verhaal”, 
begint Snow (een pseudoniem, want ze 
gebruikt haar echte naam liever niet). 
“Ik was 2 toen ik bij een pleeggezin ben 
terechtgekomen. Mijn mama stond er 
helemaal alleen voor en kon de zorg 
voor mij niet aan. Ik vond dat een goede 
regeling. In de week vond ik rust bij mijn 
pleeggezin en tijdens het weekend zag ik 
mijn mama. Dan kon ze voor mij zorgen 
en ik voor haar.”
“Het is misgelopen op het moment dat 
mijn pleegouders gingen scheiden. Ik was 
toen 10. Er moest een oplossing voor mij 
worden gezocht, ik moest ergens naartoe. 
Ik herinner me dat me werd gevraagd: 
hou je van je mama? Natuurlijk hou ik van 
mijn mama, dat doen toch alle kinderen? 
Toen ik dat had gezegd, moest ik terug 
naar huis. Ik wilde dat natuurlijk heel 
graag, maar voor mijn mama was dat heel 
moeilijk. Ze wilde wel voor mij zorgen, 
maar had haar financiële problemen nog 
niet kunnen oplossen. Ik begreep dat wel. 
Voor een kind is het heel verwarrend als 
er boven je hoofd beslissingen over jou 
worden genomen.”

Beker bouillon
Snow doet haar verhaal heel openhartig. 
Ze benadrukt dat dat niet evident is. “Ik 
heb lange tijd niet durven praten over 
mijn thuissituatie. Uit schaamte, maar 
ook omdat ik loyaal was tegenover mijn 
mama. En angstig om opnieuw bij haar 

te worden weggehaald. Mijn mama heeft 
altijd haar best gedaan om ons hoofd bo-
ven water te kunnen houden. Maar er was 
geen geld. Dat probeerde ze te verbergen. 
Maar als ik in bed lag, hoorde ik haar 
huilen. Ze heeft zo vaak het eten uit haar 
mond gespaard voor mij. Dikwijls was dat 
maar een beker bouillon, met in het beste 
geval nog een stukje brood: als ze in de 
was toevallig een euro had gevonden om 
brood te kopen. Op mijn 16de ben ik thuis 
weggegaan en ben ik met woonbegelei-
ding alleen in een studiootje gaan wonen. 
Voor mijn moeder en voor mij was dat het 
beste.”

CO-vergiftiging
Snow is intussen 21 en vindt sinds 
enkele jaren steun bij Betonne Jeugd, 
een jeugdwerking voor maatschappelijk 
kwetsbare jongeren. “Toen ik 18 was en 
geen onderdak had, ben ik bij Betonne 
Jeugd terechtgekomen. Ik was ook ziek: 
ik had een CO-vergiftiging opgelopen op 
het appartementje waar ik toen woonde, 
een hele slechte woonst. Ik was totaal 
op en kon niet meer verder. Bij Betonne 
Jeugd voelde ik me veilig genoeg om dat 
ook luidop te zeggen. Zij waren de enigen 
die mij begrepen en me hebben geholpen 
mijn problemen op te lossen.”
“Ik heb een leefloon en hoop snel mijn 
opleiding als ervaringsdeskundige bij De 
Link te kunnen afmaken. Door wat ik heb 
meegemaakt, heb ik voelsprieten voor 
wat er in andere mensen omgaat. Ik hoop 
in de hulpverlening te kunnen werken. 
Dan kan ik duidelijk maken dat kinder-
armoede niet bestaat: er bestaat alleen 
armoede. Een kind is niet alleen arm, het 
hele gezin is arm en juist dat maakt het 
zo moeilijk om eruit te geraken.”
Bron: Gazet van Antwerpen/Kempen

Maandag 19 Oktober 2020

Auteur: KvH
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Films en documentaires 

Miss Homeless, speelfilm, 61 min., zwart/wit, Engels.
Regie: Daniel Lambo en Peter De Maegd 
België, 2009
Om de hoofdrol te krijgen in de film van haar man, trekt een Amerikaanse 
actrice de straat op waar ze tussen de Brusselse daklozen probeert te 
leven. Wanneer dit avontuur fout dreigt te gaan belandt de vrouw in de 
Miss Homeless-verkiezing. 
Miss Homeless is een project dat ontstaan is met medewerking van 
enkele Brusselse daklozen. Zij improviseren samen met enkele acteurs 
rond waargebeurde feiten uit hun leven. Hierdoor is Miss Homeless 
een uiterst sympathieke, bijzonder grappige maar ook een naar de keel 
grijpend portret van de mensen aan de marge van onze samenleving. 

Rosetta, speelfilm, 90 min., Frans/Ned.              
Regie: Luc & Jean-Pierre Dardenne 
België, 1999 
Rosetta woont met haar moeder, die aan alcohol verslaafd is, in een 
caravan op een afgelegen camping. Ze wil, zoals iedereen, een nor-
maal leven kunnen leiden en een waardige plaats in de samenleving 
verwerven. Daar heeft ze alles voor over. 
Rosetta is een film over de soms uitzichtloze strijd van een jong meisje 
tegen de armoede en de uitsluiting. Rosetta werd in 1999 bekroond 
met de Gouden Palm in Cannes. 
Emilie Dequenne kreeg de Prijs voor de Beste Vrouwelijke Vertolking.

‘Rabot’, documentaire/film, Nederlands
Regie: Christina Vandekerckhove
België, 2017
De documentaire ‘Rabot’ vertelt het verhaal van een sociaal woonblok 
in Gent dat afgebroken moet worden. De film volgt een aantal bewo-
ners tijdens de laatste maanden van hun leven in de woontoren. De 
film handelt over liefde, eenzaamheid en armoede in het hart van onze 
Westerse samenleving. ‘Rabot’ oogstte niets dan lovende kritieken en 
kaapte op het Filmfestival in Gent de Publieksprijs weg.
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‘The Missing Link’, documentaire, Nederlands 
Regie: Fabio Wuytack
België, 2011
De documentaire ‘The Missing Link’ belicht de psycholo-
gische kant van armoede aan de hand van ontroerende 
en fascinerende gesprekken met mensen die armoede aan 
den lijve ondervonden hebben. Hun aangrijpende levens-
ervaringen zijn een voorbeeld van de impact die sociale 
uitsluiting heeft.
 

‘Arm Vlaanderen’
Pano maakte in 2013 de reportage ‘Arm Vlaanderen’. Op de website ‘vrt.nu’ staat de vervolg-
documentaire die bekijkt hoe het vijf jaar later met de toenmalige kansarme kinderen gaat.  
https://www.vrt.be/vrtnu/a-z/pano/2018/pano-s2018a11/. 
 

Op de website ‘Why Poverty’ vindt u een reeks documentaires en korte filmpjes over armoede. 
Het hele gamma is online te bekijken en gratis beschikbaar om het debat rond armoede aan te 
wakkeren. https://www.thewhy.dk/projects/why-poverty 
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Eindtermen

Dit dossier helpt u rond de eindtermen Basisvorming te werken in de tweede en derde graad 
van het secundair onderwijs.

Sleutelcompetentie: Burgerschapscompetenties met inbegrip van 
competenties inzake samenleven. 
De leerlingen: 
2. Gaan respectvol en constructief om met individuen en groepen in een diverse samenle-

ving. (Attitudinaal)
3. Hanteren strategieën om respectvol en constructief om te gaan met individuen en groepen 

in een diverse samenleving. 
4. Hanteren strategieën om met vooroordelen, stereotypering, machtsmisbruik en groeps-

druk om te gaan. 
5. Reflecteren kritisch over de voordelen en de uitdagingen verbonden aan diversiteit. 
7. Zijn bereid om in dialoog hun mening te ontwikkelen en bij te sturen. 
8. Hanteren strategieën om op een geïnformeerde en beargumenteerde wijze in dialoog te 

gaan over maatschappelijke uitdagingen. 

Sleutelcompetentie: Economische en financiële competenties. 
De leerlingen: 
3. Stellen een gezinsbudget op. 

Sleutelcompetentie: Leercompetenties met inbegrip van 
onderzoekscompetenties, innovatiedenken, creativiteit, probleemoplossend 
en kritisch denken, systeemdenken, informatieverwerking en samenwerken.
De leerlingen:
4. Gebruiken verklarende en oriënterende overzichten om informatie in een digitale en niet-

digitale bron terug te vinden. 
6 Verwerken kritisch digitale en niet-digitale informatie uit verschillende bronnen tot een samen-

hangend en bruikbaar geheel rekening houdend met mogelijk tegenstelde informatie.

Dit dossier helpt u ook om in te gaan op de volgende eindtermen Basisvorming in de tweede 
graad van het secundair onderwijs:

Sleutelcompetentie: Burgerschapscompetenties met inbegrip van 
competenties inzake samenleven. 
De leerlingen: 
19. De leerlingen illustreren uitdagingen met betrekking tot sociale rechtvaardigheid en 

onrechtvaardigheid binnen een welvaartstaat aan de hand van concrete voorbeelden. 
(Arbeidsmarkt finaliteit) 

20. De leerlingen illustreren sociale rechtvaardigheid en onrechtvaardigheid aan de hand van 
concrete voorbeelden. (Doorstroom en dubbele finaliteit) 
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Wat betekent armoede? 

Iedereen heeft recht op een menswaardig leven: recht op werk, onderwijs, een goede gezondheid, 
een degelijk huis, vrije tijd … Bij mensen in armoede zijn die rechten niet of niet allemaal vervuld. 

Armoede heeft verschillende oorzaken. Sommige mensen zijn opgegroeid in armoede. 
Anderen zijn in armoede terechtgekomen door een stukgelopen relatie, het faillissement van 
een bedrijf, een te laag inkomen, een ernstige ziekte, omdat ze gevlucht zijn uit hun geboorte-
land, enzovoort. 

Mensen die in armoede leven kiezen daar niet voor. Armoede wordt vaak verborgen. En al zien 
we het niet altijd, er zijn in onze rijke samenleving heel wat mensen arm. 

Armoede betekent niet alleen het ontbreken van voldoende geld om een menswaardig bestaan 
te hebben. Het is veel meer dan dat. Armoede is een combinatie van factoren die elkaar vaak 
nog versterken. Mensen in armoede wonen in slechte omstandigheden, worden sneller ziek en 
stellen een doktersbezoek zo lang mogelijk uit. Ze nemen minder deel aan de maatschappij en 
moeten besparen op uitgaven die participatie mogelijk maken zoals mobiliteit of deelname aan 
sport of cultuuractiviteiten. Wie armoede niet kent, staat er niet bij stil, maar arm zijn betekent 
vaak heel gewone dingen moeten missen.
De materiële uitsluiting vormt de buitenkant van armoede. Maar armoede heeft ook psycho-
logisch-emotionele gevolgen zoals het gebrek aan zelfvertrouwen, schaamte en een negatief 
zelfbeeld. 
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Het recht op een leefloon

Een leefloon wordt toegewezen aan mensen die geen of weinig inkomen hebben. Het is een 
minimumbudget dat toegekend wordt door het OCMW. Mensen hebben recht op een leefloon 
wanneer hun inkomen onvoldoende is en ze niet in staat zijn deze toestand te veranderen. Het 
bedrag van het leefloon is afhankelijk van de familiale toestand van de persoon.3 

In juli 2020 ontvingen 37.851 Vlamingen een leefloon. Daarnaast ontvingen nog eens 3.243 
personen, die omwille van diverse redenen niet in aanmerking komen voor een leefloon, een 
equivalent leefloon.4

Tabel: Bedrag leefloon op basis van familiale toestand (maart 2020)

Categorie 1: Samenwonende 639,27 euro per maand

Categorie 2: Alleenstaande 958,91 euro per maand

Categorie 3: Samenwonende met gezinslast 1.295,91 euro per maand

Opdracht: Maandbudget opstellen

Bij deze opdracht hoort leerlingenfiche 1. 

Laat de leerlingen een uitgavenstaat voor 1 maand opstellen en dit vergelijken met een leef-
loon. Komen ze toe met het leefloon? Zorg ervoor dat de leerlingen rekening houden met alle 
mogelijke uitgaven: huur, verwarming, elektriciteit, water, telefoon, vervoer, eten, kledij, vrije tijd, 
medische kosten… 
STAP 1: 

• Deel de leerlingen in groepjes op.
• Geef elk groepje een gezinssituatie (alleenstaande, eenoudergezin of een gezin met 

kinderen).
• Laat elk groepje zijn maanduitgaven schatten aan de hand van de uitgavenstaat in 

de leerlingenfiche. De leerlingen noteren hun geschatte maanduitgaven in de kolom 
‘Oorspronkelijk budget’.

STAP 2:
• Geef elk groepje een bepaalde situatie uit de leerlingenfiche die overeenkomt met 

zijn gezinssituatie uit stap 1.
• Vanuit deze situatie vergelijken de leerlingen hun geschatte uitgaven voor een maand 

(uit stap 1) met het reële inkomen in hun gezinssituatie. 

(3) https://www.vlaanderen.be/leefloon 

(4) https://www.mi-is.be/nl/studies-publicaties-statistieken 
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• De leerlingen overleggen op welke uitgavenposten ze kunnen besparen om rond 
te komen met hun toegewezen inkomen. Ze voeren de besparingen door wanneer 
ze de aangepaste bedragen noteren in de uitgavenstaat in de kolom ‘Aangepast 
budget’. 

STAP 3: 
• Reflecteer klassikaal over de opgestelde uitgavenstaten.
• Hebben de leerlingen bepaalde uitgaven moeten schrappen of verminderen omdat 

het inkomen niet voldoende was? Welke uitgaven waren dit? Welke overwegingen 
speelden daarbij een rol? 

STAP 4:
• De leerlingen vergelijken hun geschrapte uitgaven met de gegevens van de SILC-

enquête in de leerlingenfiche. Welke uitgaven kunnen de meeste mensen zich niet 
veroorloven volgens de SILC-enquête? Komen deze overeen met de uitgaven die de 
leerlingen hebben geschrapt? 

Doel van de opdracht: 
• De leerlingen hebben inzicht in maandelijkse gezinsuitgaven. 
• De leerlingen weten hoeveel een leefloon bedraagt. 
• De leerlingen zijn zich bewust van de invloed die armoede kan hebben op het dage-

lijks leven. 

Rol van de leerkracht: 
De leerlingen inleiden in het thema armoede op basis van de achtergrondinformatie. Aspecten 
die zeker aan bod moeten komen: 

• Wat is een leefloon? 
• Armoede is niet enkel een tekort aan geld. 

De opdracht in goede banen leiden. Dit kan door: 
• De voorkennis van de leerlingen te activeren. 
• De verschillende stappen van de opdracht uit te leggen. 
• De leerlingen de argumenten die een rol hebben gespeeld bij het maken van keuzes 

te laten benoemen.  

De leerlingen ondersteunen in het opstellen van een uitgavenstaat voor een maand en het 
reflecteren hierover. 

• De leerlingen aanzetten om keuzes te maken bij het opstellen van een uitgavenstaat.
• Nagaan of alle uitgaven in rekening worden gebracht (energie, water, gas, huur, ver-

zekering, voeding, eventuele schoolkosten, eventuele vrijetijdskosten…).
• Nagaan of de uitgaven realistisch zijn. De voorbeeldfacturen in leerlingenfiche 1 kun-

nen hierbij helpen. 
• Nagaan of de leerlingen het mogelijk achten om te leven met het budget dat ze toe-

gewezen kregen. 
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Het risico op armoede: enkele berekeningen

De armoededrempel is gelijk aan 60% van de mediaan van het beschikbare inkomen op indi-
vidueel niveau. 

Dat wordt als volgt berekend: 
de mediaan van het beschikbare inkomen op individueel niveau is € 24.608 per jaar. 
60% van € 24.608 per jaar maakt voor een alleenstaande een drempel van € 14.765 per jaar of 
afgerond € 1.230 per maand.5 

De berekening voor een gezin: 
De drempel voor een alleenstaande wordt voor gezinnen niet zomaar vermenigvuldigd met het 
aantal gezinsleden. Vanuit het principe dat gezinsleden kosten en bestedingen delen wordt 
een tweede volwassene in een gezin maar voor de helft meegerekend (vermenigvuldigen met 
een factor 0.5) in de berekening van de armoededrempel. Voor kinderen (<14 jr.) is dat maar 
voor een factor 0.3. 

Een gezin met twee ouders en twee kinderen jonger dan 14 jaar: 
De armoededrempel voor een gezin bestaande uit twee volwassenen en twee kinderen wordt 
bekomen door de drempel voor alleenstaanden te vermenigvuldigen met een factor 2.1  
((€ 14.765*2.1)/12 = € 2.584 per maand). 
Die 2.1 is het resultaat van volgende optelsom: een ‘gewicht’ van 1 wordt toegekend aan het 
gezinshoofd, 0.5 aan de tweede volwassene in het gezin en uiteindelijk 0.3 aan elk kind.

Hoeveel mensen leven in armoede? 

In 2018 behoort 16,4% van de Belgische bevolking tot de groep met een armoederisico op 
basis van het inkomen. In absolute cijfers komt dit overeen met ongeveer 1.865.000 personen. 
België scoort daarmee net iets beter dan het Europese gemiddelde: 17,1%. 
In geld uitgedrukt betekent dit dat 16,4% van de Belgische bevolking niet beschikt over een 
netto maandinkomen van € 1.184 voor een alleenstaande of een netto maandinkomen van € 
2.487 voor een gezin met 2 volwassenen en 2 kinderen jonger dan 14 jaar. 
Het armoederisico is hoger voor vrouwen dan voor mannen: namelijk 17,1% van de alleen-
staande vrouwen lopen het risico op armoede, terwijl dit voor de alleenstaande mannen 15,6% 
bedraagt. 
Ook de leeftijd speelt een rol: jongeren lopen een hoger risico dan het gemiddelde name-
lijk 20,5% (tegenover een gemiddelde van 16,4%). Armoede bij kinderen bedraagt 19,9%, bij 
65-plussers is dit 16,6%.6  

(5) https://statbel.fgov.be/nl/themas/huishoudens/armoede-en-levensomstandigheden/faq  

(6) https://www.armoedebestrijding.be/wp-content/uploads/2020/04/cijfers_aantalarmen.pdf 
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Onderstaande tabel geeft het armoederisico-percentage van de Belgische bevolking weer 
doorheen de jaren. Zoals u ziet is dit percentage de afgelopen jaren gestegen.7

Tabel: Armoederisico-percentage van de Belgische bevolking

SILC 
2010 

(inkomen 
2009)

SILC 
2011 

(inkomen 
2010)

SILC 
2012 

(inkomen 
2011)

SILC 
2013 

(inkomen 
2012)

SILC 
2014 

(inkomen 
2013)

SILC 
2015 

(inkomen 
2014)

SILC 
2016 

(inkomen 
2015)

SILC 
2017 

(inkomen 
2016)

SILC 
2018 

(inkomen 
2017)

Vrouwen 15,2 16,0 15,9 15,5 15,9 15,6 16,6 17,0 17,1

Mannen 13,9 14,6 14,7 14,6 15,0 14,1 14,5 14,8 15,6

Totaal 14,6 15,3 15,3 15,1 15,5 14,9 15,5 15,9 16,4

Opdracht: Leefloon en armoededrempel

Bij deze opdracht hoort leerlingenfiche 2. 
Vraag de leerlingen om de tabel Bedrag leefloon op basis van familiale toestand (maart 2020) 
erbij te nemen. De leerlingen vergelijken het leefloon met de armoededrempel. 

Antwoord: De conclusie van de opdracht is dat het leefloon duidelijk onder de armoededrempel 
ligt. Het leefloon van een alleenstaande is bijvoorbeeld € 958,91. Dit ligt volgens de EU-SILC 
2019 onder de armoededrempel van € 1.230 per maand voor een alleenstaande.8  
Merk daarbij op dat de armoededrempel slechts 60% bedraagt van het mediaan netto inkomen. 

Wat betekent deze vaststelling voor mensen die moeten rondkomen met een leefloon?

Antwoord: Het nettobedrag van het leefloon voor een alleenstaand persoon is lager dan 60% 
van het mediaan netto inkomen en dus lager dan de armoederisicodrempel. Het recht op een 
leefloon betekent dus niet dat mensen een leven kunnen lijden boven de armoededrempel. Dit 
heeft gevolgen op alle vlakken van het leven (gezondheid, huisvesting, vrije tijd, participatie…).

Doel van de opdracht: 
• Leerlingen begrijpen dat het leefloon onder de armoededrempel ligt. 
• Leerlingen denken na over de gevolgen van het feit dat het leefloon lager is dan de 

armoededrempel. 
• Leerlingen zien in dat het ingrijpende gevolgen heeft op het dagelijkse leven van 

mensen. 

(7) https://www.armoedebestrijding.be/wp-content/uploads/2020/04/cijfers_aantalarmen.pdf   

(8) https://statbel.fgov.be/nl/themas/huishoudens/armoede-en-levensomstandigheden/faq
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Rol van de leerkracht: 
Uitleggen wat de armoededrempel is en hoe deze berekend wordt. 

 Het berekenen van de armoededrempel kan gebeuren in de wiskundeles.

Opdracht : Armoede bestrijden

STAP 1: De leerlingen sommen naast het tekort aan geld nog drie bijkomende kenmerken op 
die armoede typeren. 

STAP 2: De leerlingen denken in groepjes na over maatregelen die de school zou kunnen 
nemen om armoede tegen te gaan. 

STAP 3: De groepjes leerlingen stellen hun maatregel(en) aan elkaar voor en debatteren er 
samen over. Na de gedachtewisseling en het debat beslist de klas welke maatregel ze zouden 
aanbevelen aan de Vlaamse overheid door er over te stemmen. De maatregel die een meerder-
heid (de helft +1) van de stemmen behaalt, wordt de ‘aanbevolen maatregel’ door klas X van 
school Y. De leerlingen krijgen de opdracht om die maatregel zo uit te schrijven zodat hij als 
formele aanbeveling voor de Vlaamse overheid kan dienen. 

Doel van de opdracht: 
• Leerlingen denken na over wat armoede betekent. 
• Leerlingen zien in dat armoede meer is dan enkel een tekort hebben aan geld. 
• Leerlingen zien in dat armoede invloed heeft op verschillende aspecten van het 

dagelijkse leven. 
• Leerlingen denken na over hoe armoede structureel bestreden kan worden op 

school. 
• Leerlingen gaan op een respectvolle manier met elkaar in debat en overstijgen daar-

bij stereotypen rond armoede. 

Rol van de leerkracht: 

STAP 1
• Trachten om de opgesomde kenmerken te clusteren (gezondheidszorg, huisvesting, 

onderwijs, tewerkstelling…).
• Aangeven hoe de opgesomde kenmerken elkaar vaak versterken en niet los van 

elkaar kunnen gezien worden. 

 Let erop dat u in het bordschema bij deze oefening geen eenrichtingspijlen gebruikt. Die wij-
zen immers op oorzaak en gevolg. In armoedesituaties is het vaak een samenspel van factoren 
dat tot bepaalde situaties leidt. Het is dus beter om dubbele pijlen te gebruiken om de interactie 
tussen verschillende domeinen weer te geven. 
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STAP 2
• Leerlingen stimuleren om na te denken over maatregelen op lange termijn. 
• Uitleggen aan leerlingen wat het verschil is tussen structurele en niet-structurele 

maatregelen om armoede te bestrijden. Onderstaande voorbeelden kunnen hierbij 
helpen. 

School A: 
School A tracht haar maaltijden zo goedkoop mogelijk te maken voor iedereen. Daarnaast 
is er ook sprake van een sociaal tarief. Door het sociaal tarief kunnen leerlingen die 
het thuis financieel moeilijk hebben een warme maaltijd aan € 2 krijgen. Aangezien de 
warme maaltijden betaald worden via de schoolfactuur weet niemand van de medeleer-
lingen wie er aan sociaal tarief eet en wie niet. 

➜ Deze school probeert het middageten betaalbaar te maken voor alle leerlingen. 
Door het toepassen van een sociaal tarief, krijgen alle leerlingen die recht hebben 
op steun een maaltijd aan verlaagd tarief. Het invoeren van een sociaal tarief is een 
maatregel die niet eenmalig is, maar resultaat heeft op lange termijn. 

School B: 
School B stimuleert de leerlingen van de derde graad om tijdens de middag de school 
te verlaten en elders te lunchen wegens plaatsgebrek in de refter. Vele leerlingen gaan 
elke middag een belegd broodje kopen bij de slager om de hoek of frietjes halen bij de 
frituur. Een leerkracht merkte recent op dat een leerling uit het 5e middelbaar vaak wei-
nig energie had na de middag en enkele keren flauwviel. Toen de leerkracht de leerling 
hierop aansprak, gaf de leerling toe dat hij geen middageten at omdat dit te duur was. 
De leerkracht kaartte dit aan bij het schoolbestuur en de directie. Zij besloten daarop om 
voor die ene leerling de maaltijden op school te voorzien tegen verlaagd tarief. 

➜ Deze school is zich niet bewust van de gevolgen voor bepaalde leerlingen als ze 
gestimuleerd worden de school te verlaten om te gaan lunchen. Er wordt niet nage-
dacht over hoe ze in de toekomst gelijkaardige situaties kunnen vermijden. De 
maatregel wordt enkel toegepast voor één leerling en zorgt er ook voor dat de leer-
ling mogelijk gescheiden wordt van zijn vrienden tijdens de middagpauze. Dit kan 
leerlingen in dezelfde situatie weerhouden om een soortgelijk probleem in de toe-
komst te melden. 
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STAP 3

• Het debat in goede banen leiden en daarbij het principe woord en wederwoord 
bewaken. 

• Indien de leerlingen stereotype argumenten gebruiken kunt u hen in een korte nabe-
spreking van het debat hierop wijzen. 

Leerlingen ondersteunen in het formuleren van een formele aanbeveling. De resoluties van het 
Vlaams Parlement die hierbij kunnen helpen zijn terug te vinden op de website van het Vlaams 
Parlement.9

Het armoedebeleid van de Vlaamse overheid

De gemeenten spelen een belangrijke rol in de bestrijding van armoede. Heel wat steden en 
gemeenten voeren een actief armoedebeleid. Ze geven premies voor huur of energie, zetten 
projecten op met buddy’s en organiseren buurtwerking en huiswerkbegeleiding voor kinderen 
in een moeilijke thuissituatie. Maar de gemeenten kunnen het niet alleen. Het optrekken van 
de minimumuitkeringen is een federale bevoegdheid en investeringen in bijvoorbeeld sociale 
huisvesting of het aanpakken van de energiearmoede zijn een verantwoordelijkheid van de 
Vlaamse Regering. Elke nieuwe Vlaamse Regering is decretaal verplicht een actieplan armoe-
debestrijding op te stellen dat loopt over een periode van vijf jaar. Zo een actieplan komt tot 
stand met participatie van de doelgroepen en het Netwerk tegen Armoede. De minister voor 
Armoedebestrijding coördineert dat plan.10 

Elk actieplan start met een analyse van het probleem om dan over te gaan tot de acties die de 
verschillende betrokken ministers de volgende vijf jaren zullen ondernemen.
In Vlaanderen leeft in 2020 (voor de coronacrisis) één op tien mensen met een inkomen onder 
de Europese armoedegrens, dat zijn 680.000 Vlamingen met een armoederisico. In Brussel, 
waar Vlaanderen mee bevoegd is voor de gemeenschapsmateries, bedraagt het armoederi-
sico één op drie. In het Waalse Gewest gaat het om 22% van de bevolking. 
Bepaalde groepen lopen ook een veel hoger risico dan anderen. Zo zijn werklozen de laatste 
jaren veel kwetsbaarder geworden om onder de armoederisicodrempel te belanden, net als 
personen in een gezin met zeer lage werkintensiteit en personen geboren buiten de EU.

De Vlaamse Regering beschikt over heel wat bevoegdheden waarbinnen de juiste maatre-
gelen armoede kunnen bestrijden en voorkomen. Het actieplan 2020 bevat dan ook heel wat 

(9) Een voorbeeld van een resolutie vindt u op: https://www.vlaamsparlement.be/
parlementaire-documenten/parlementaire-initiatieven/1449049 

(10) https://armoede.vlaanderen.be/sites/default/files/media/VAPA_2020_2024.pdf 
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maatregelen van de verschillende ministers met telkens een tijdspad en budget. De Vlaamse 
Regering deelt ieder jaar aan het Vlaams Parlement een rapport mee over de voortgang van de 
uitvoering van het actieplan. Het is aan het Vlaams Parlement om te controleren of de regering 
zijn werk goed doet.

Meer informatie

Op de website www.armoedebestrijding.be kunt u terecht voor meer informatie over de thema-
tiek armoede. Volgende veel gestelde vragen worden onder andere beantwoord. 

➜ Hoeveel mensen in België leven in armoede?
➜ Hoe groot is de inkomensongelijkheid in België?
➜ Op welke plaats staat België in de lijst van rijkste landen van de wereld?
➜ Hoeveel bedragen de minimumuitkeringen en het minimumloon?
➜ Hoeveel personen in België hebben te kampen met schuldoverlast?
➜ Hoeveel bedraagt het leefloon en hoeveel mensen moeten ermee rondkomen?
➜ Hoeveel werklozen telt ons land?
➜ Biedt tewerkstelling voldoende bescherming tegen armoede?
➜ Hoeveel sociale woningen zijn er in België en hoeveel mensen staan op een wachtlijst?
➜ Hoeveel procent van de bevolking leeft in een woning van slechte kwaliteit?
➜ Van hoeveel mensen is de energie geheel of gedeeltelijk afgesloten?
➜ Hoeveel daklozen zijn er in België?
➜ Is er meer armoede in de stad dan op het platteland?
➜ Bestaat er een sociale gezondheidskloof ?
➜ Hebben laaggeschoolden een hoger risico om in armoede te belanden?
➜ Hoeveel mensen in België zijn laaggeletterd?
➜ Hoeveel mensen doen beroep op voedselbedeling?
➜ Is er werkelijk een digitale kloof?
➜ Verouderen personen die lange tijd in armoede leven sneller?
➜ Welke omvang heeft armoede bij ouderen?
➜ Welke omvang heeft armoede bij zelfstandigen in België?
➜ Hebben vrouwen een hoger risico op armoede en bestaansonzekerheid dan mannen?
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Leerlingenfiche 1 

Uitgavenstaat (geschatte uitgaven in een maand)

Oorspronkelijk budget Aangepast budget

Huur € €

Energie € €

Verwarming (gas, stookolie…) € €

Telefonie € €

Internet € €

Televisie € €

Water € €

Vrije tijd € €

School € €

Voeding € €

Vervoer € €

Kledij € €

Reizen en dagtrips € €

Medische kosten € €

Sport € €

Verzekeringskosten € €

Onverwachte kosten € €

… € €

… € €

… € €

… € €

… € €
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Situaties maanduitgaven met gelimiteerd budget 
Situatie gezin met kinderen 1: Rita en Timur hebben recent hun werk verloren. Samen met hun 
twee kinderen wonen ze in een appartement in Limburg. Doordat ze beiden werkloos zijn, 
moeten ze samen toekomen met een leefloon van € 1.295,91 per maand. 

Situatie gezin met kinderen 2: Julie werkt voltijds, haar partner Liesbeth is momenteel werkloos. 
Ze wonen samen met hun 2 zonen in een rijhuis in Oost-Vlaanderen. Samen hebben ze een 
maandinkomen dat net op de armoedegrens ligt, dat is € 2.584. 

Situatie alleenstaande 1: Sofie woont alleen in een appartementje in Antwerpen. Wegens 
gezondheidsredenen kan ze momenteel niet werken. Ze heeft wel recht op een leefloon van  
€ 958,91 per maand. 

Situatie alleenstaande 2: Omar woont in een studio in Vlaams-Brabant. Hij werkt halftijds en 
heeft een inkomen van € 1.200 (net onder de armoedegrens). Zijn wasmachine is deze maand 
stuk gegaan. Hij overweegt om een nieuwe wasmachine van € 300 te kopen.

Situatie eenoudergezin 1: Fatma woont met haar drie kinderen in een appartement in West-
Vlaanderen. Ze heeft een maandbudget van € 1.900. Deze week is de auto stuk gegaan. De 
kostprijs om de auto te herstellen is € 1.500. Er is geen mogelijkheid om met het openbaar 
vervoer naar haar werk te gaan, dus moet de auto hersteld worden. 

Situatie eenoudergezin 2: Theo is een alleenstaande vader met 2 kinderen. Samen wonen 
ze in een rijhuis in Vlaams-Brabant. Theo is momenteel werkloos en krijgt een leefloon van  
€ 1.295,91 per maand. 
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Informatie en voorbeeldfacturen voor het opstellen van de uitgaven voor een maand

Semestriële gemiddelde huurprijs per maand voor een woning per provincie11 

2018 S1 2018 S2 2019 S1 2019 S2 2020 S1
Evolutie 

t.o.v.
2019 S2

Antwerpen 768 770 780 789 802 1,62%

Rijhuizen 880 881 856 894 881 -1,53%

Halfopen bebouwingen 937 955 920 969 1.005 3,73%

Vrijstaande woningen 986 1.054 1.107 1.078 1.065 -1,24%

Appartementen 734 743 749 758 768 1,29%

Studio’s 503 471 513 524 550 4,98%

Limburg 680 698 700 718 720 0,33%

Rijhuizen 761 721 780 764 788 3,15%

Halfopen bebouwingen 784 780 803 820 840 2,50%

Vrijstaande woningen 797 826 845 846 844 -0,28%

Appartementen 646 671 669 688 682 -0,89%

Oost-Vlaanderen 706 714 733 727 755 3,84%

Rijhuizen 732 749 791 760 781 2,71%

Halfopen bebouwingen 798 825 817 814 840 3,17%

Vrijstaande woningen 870 860 893 876 915 4,43%

Appartementen 677 692 693 699 722 3,28%

Studio’s 492 495 498 494 517 4,65%

Vlaams-Brabant 876 911 949 962 971 0,88%

Rijhuizen 955 1.078 1.019 1.027 1.081 5,35%

Halfopen bebouwingen 1.065 1.115 1.103 1.223 1.200 -1,89%

Vrijstaande woningen 1.239 1.292 1.298 1.414 1.414 -0,02%

Appartementen 768 786 805 828 829 0,18%

Studio’s 498 482 512 508 529 4,08%

West-Vlaanderen 666 678 682 694 702 1,19%

Rijhuizen 695 685 705 717 725 1,19%

Halfopen bebouwingen 745 765 753 806 798 -1,01%

Vrijstaande woningen 795 789 835 821 818 -0,37%

Appartementen 647 659 678 676 683 1,10%

Studio’s 449 452 464 464 470 1,18%

(11) https://www.cib.be/actua/57181081-795c-4108-85b6-0c3b428c4240/
cib-huurbarometer-voorjaar-2020-impact-corona-gigantisch-herstel-nog-niet-volledig
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Voorbeeldfactuur telefonie, internet en televisie voor 1 maand
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Voorbeeldfactuur water voor 4 maanden
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Voorbeeldfactuur energie voor een gezin met 5 personen voor 1 jaar 

26 In debat



Voorbeeldfactuur gas voor een gezin met 5 personen voor 1 jaar 
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Gegevens SILC-enquête 201812

(12) https://statbel.fgov.be/nl/nieuws/materiele-deprivatie-2018
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Leerlingenfiche 2 

Tabel: Bedrag leefloon op basis van familiale toestand (maart 2020)13

Categorie 1: Samenwonende 639,27 euro per maand

Categorie 2: Alleenstaande 958,91 euro per maand

Categorie 3: Samenwonende met gezinslast 1.295,91 euro per maand

(13) https://www.vlaanderen.be/leefloon 
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Colofon

De Kracht van je Stem is de educatieve dienst van het Vlaams Parlement. Het educatieve aanbod 
bestaat uit les- en spelmateriaal, vormingen voor leraren, programma’s voor leerlingen in het 
Vlaams Parlement en een website voor leraren.

Eindredactie: Kris Van den Bremt, educatieve dienst Vlaams Parlement

Datum van afsluiting: januari 2021

Dank aan Maud Vanderbeck, studente pedagogie en stagiaire bij De Kracht van je Stem.

Vlaams Parlement 
De Kracht van je Stem
02 552 45 34
dekrachtvanjestem@vlaamsparlement.be
www.dekrachtvanjestem.be
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