
Hoe herken 
je armoede 
in de klas?
Nederland is één van de rijkste landen ter 
wereld. Toch groeien ruim 272.000 kinderen 
en jongeren op in een gezin dat moet 
rondkomen van een bestaansminimum,  
dat zijn zo’n 2 á 3 kinderen per klas. 

De kans is dus groot dat er ook in jouw klas 
kinderen zitten die niet de kansen krijgen die 
voor leeftijdsgenootjes vanzelfsprekend zijn. 

Er is thuis geen geld voor lidmaatschap 
van een voetbalclub, streetdance, muziek, 
judo of zwemles. Iets doen aan sport of 
cultuur helpt een kind zich fysiek, mentaal 
en sociaal optimaal te ontwikkelen. Kinderen 
doen nieuwe vaardigheden op, maken 
nieuwe vriendjes en vriendinnetjes, leren 
samenwerken en om te gaan met winnen en 
verliezen. 

Kortom: een kind dat lekker in zijn vel zit, doet 
het beter. Ze zijn vrolijker, kunnen zich beter 
concentreren en zijn socialer.  
Ook in de klas!



Als je niet weet of er kinderen in je klas zitten die opgroeien in 
armoede, is het belangrijk signalen te herkennen. De volgende 
signalen kunnen erop wijzen dat er sprake is van armoede:

4 Het kind gaat niet mee op schoolreisjes of andere uitjes die 
geld kosten;

4 Schoolgeld betalen is niet verplicht, maar als ouders het niet 
betalen, is dat vaak een signaal dat rondkomen lastig is;

4 Het kind draagt het hele jaar door dezelfde kleren: winter 
of zomer;

4 Het kind eet niet gezond, ‘vergeet’ zijn/haar boterhammen, 
heeft een lege broodtrommel;

4 Het kind vertelt tijdens het kringgesprek nooit over activiteiten 
die hij/zij buiten school heeft gedaan;

4 Het kind zit niet op een sportclub, een dans- of muziekschool; 

4 Het kind neemt zelden vriendje mee naar huis; 

4 Als het kind jarig is, trakteert het niet en wordt er thuis geen 
feestje gevierd;

4 Het kind doet niet mee aan feestelijke schoolactiviteiten;

4 Het kind wordt regelmatig gepest, heeft weinig vriendjes;

4 Het kind mist vaak de ondersteuning van thuis. Komt niet, 
te laat of onregelmatig op school en huiswerk wordt meer 
niet dan wel gemaakt;

4 Het kind vertoont gedragsproblemen, kan zich moeilijk 
concentreren, heeft zorgen;

4 Het kind heeft weinig zelfvertrouwen en vertrouwen in 
anderen.
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Mogelijke signalen 
van armoede
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