
Opgroeien in armoede:
wat doet dat met jongeren en 
wat kunnen wij doen?
Woensdag 7 december 2022



Welkom en programma

• 09.00 – 09.05 Opening, voorstellen en context door Jetta Spaanenburg

• 09.05 – 09.20 Presentatie Ellen Donkers (NJi)

• 09.20 - 09.35 Presentatie Anna Vreugdenhil, Regenboog (Unicoz) 

• 09.35 – 09.50 In gesprek met Stephanie Boer

• 09.50 – 10.05 In gesprek met Carlijn Cock en Bram Geven (gemeente 
Utrecht)

• 10.05 – 10.20 Panelgesprek en vragen vanuit de studio

• 10.20 – 10.30 Afronding en aankondiging datum volgende 
netwerkbijeenkomst



In gesprek met…

Stephanie Boer 





‘Ik vind het goed dat kinderen de kans krijgen om op school te ontbijten’, vertelt 
Lilith. ‘Maar het is slechts een pleister op de wonden, het lost armoede niet op. 
Ik denk wel dat het een kans biedt om het gesprek aan te gaan. En samen met 
de kinderen na te denken over hoe het anders en beter kan.’

Lilith Smidts-Lefever

[FILMPJE]
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Wat volgt

• Gevolgen armoede voor de ontwikkeling van kinderen

• Beschermende factoren

• De rol van de school

• Signaleren, bespreekbaar maken, doorverwijzen



Gevolgen op welbevinden kinderen

• Stress in gezinnen

• Minder meedoen: vrije tijd, sport

• Minder veilige en kwalitatieve omgeving

• Voelen zich anders en buitengesloten

→ Hoe langer in armoede, hoe sterker deze gevolgen



Gevolgen op gezondheid

• Eten, bewegen en gewicht

• Stress en hersenontwikkeling



Gevolgen op ouderschap

• Stress, zorgen, schuldgevoelens, gevoelens van falen 

• Schaamte en stigmatisering



Gevolgen in het onderwijs

• Stress staat leren in de weg

• Minder goed in organiseren, 

plannen en impulscontrole

• Minder stimulerende 

thuisomgeving





Beschermende factoren kinderen

• Veilig, ondersteunend en stimulerend gezin
• Goede band ouders
• Steun andere volwassenen
• Sociale binding

• Deelnemen aan basisvoorzieningen, o.a. vrije tijd

• Steun voelen bij basisvoorzieningen



De rol van de school 

1. Signaleren, bespreekbaar maken en doorverwijzen

2. Inzetten op de beschermende factoren



Signaleren

• Zonder ontbijt naar school

• Geen eten mee naar school

• Fysieke klachten

• Geen passende kleding of schoenen

• Niet meedoen met activiteiten die geld kosten/ ouders betalen 

niet

• Afwezig zijn op verjaardag

• Gedragsproblemen in de klas

Signalenkaart armoede | Armoede zie je soms pas als je het door hebt.

https://www.signalenkaartarmoede.nl/


Bespreekbaar maken

• Signalen bespreken

• Hoe kan ik je helpen?

• Zelf geldzorgen noemen

• Met alle ouders bespreken: 

zijn er belemmeringen voor

deelname aan activiteiten? 



Doorverwijzen

• De school kan armoede niet oplossen

• Overzicht van waar ouders terecht kunnen 

→ Handreiking omgaan met armoede op school



Inzetten op de beschermende factoren

• Sociale steun en binding voor ouders

• Veerkracht kinderen versterken

• Pedagogisch klimaat

• Luisterend oor bieden

• Wereld van kinderen vergroten



En verder

• Alles kost geld (denk hierover na bij het organiseren van 

activiteiten)

• N.a.v. stijgende kosten bericht in nieuwsbrief of op de website

• Gebruiken van het schoolgebouw (koffiemoment, langer blijven na 

schooltijd..) 



Samenwerking rond gezinnen in armoede

• Zoek als school of samenwerkingsverband ook de samenwerking 

met gemeente, sociale partners en informele circuit in de wijk. 

• Samen een plan maken: signaleren, bespreekbaar maken, 

doorverwijzen



xxxxxx

Meer informatie

Kijk op: https://www.nji.nl/armoede

Opgroeien en opvoeden in armoede | Publicaties | Nji

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


Presentatie 
Anna Vreugdenhil, Regenboog (Unicoz)





In gesprek met…

Carlijn Cock en Bram Geven 
Gemeente Utrecht



In gesprek met…

Carlijn, Bram, Stephanie, Anna, Ellen




