
INSPIRATIEWAAIER
samen op weg naar kansgelijkheid

Wij streven naar armoedevriendelijk

onderwijs - maatschappij - verenigingen - spelen!

DOE MEE!



Inleiding

Deze inspiratiewaaier is tot stand gekomen binnen een samenwerking tussen Kidzz &

Armoede en de school. Kidzz & Armoede is een project vanuit het Mafcentrum in

samenwerking met het KANSfonds, gemeente Peel en Maas en klankbordgroep Peel en

Maas 2020 armoedevrij.

Moeten opgroeien in armoede maakt sommige kinderen sterk en inventief. Veel kinderen

lijden evenwel schade voor hun leven. Van beide soorten ervaringen valt er een heleboel te

leren voor arme kinderen en hun gezinnen, de omringende samenleving, organisaties die

met kinderen te maken hebben als ook de gemeente. Binnen het project Kidzz en Armoede

wordt daarom gewerkt aan bewustwording, zingeving en empowerment van kinderen die te

maken hebben met armoede en de sociale omgeving, het maatschappelijke middenveld.

Het maatschappelijke middenveld is een belangrijke samenwerkingspartner in dit project. Zij

zijn namelijk de maatschappelijke antennes voor armoede en kunnen waar nodig als

vangnet fungeren. Het onderwijsveld is daarbij van groot belang om kinderen van jongs af

aan al mee te nemen op weg naar kansengelijkheid.

Deze inspiratiewaaier is dan ook bedoeld om leerkrachten en andere onderwijsprofessionals

een handreiking te bieden om dit onderwerp aan bod te laten komen binnen

burgerschapsvorming en het curriculum. De bedoeling hiervan is het voorwerk uit handen te

nemen waardoor de stap tot uitvoering makkelijker te realiseren is. Hiervoor hebben we

samengewerkt met de school waarbij we een beroep hebben gedaan op onze kennis die

voort is gekomen uit ervaring.

Een jaar heeft 52 weken waarvan kinderen 40 weken doorbrengen op school. Hierop is deze

inspiratiewaaier dan ook ingericht door 40 voorbeelden uit te werken waarbij wekelijks

aandacht kan worden besteed binnen dit thema. Zie dit dan ook niet als last maar lust;

vergeet niet dat je met deze inspiratiewaaier ook een taal- of rekenles kunt dienen!

Er is geen strakke planning gehanteerd waardoor een ieder die met dit product aan de slag

wil gaan, alle ruimte wordt geboden dit op eigen wijze in te passen binnen de wensen en

mogelijkheden. We willen jullie dan bovenal ook veel gouden momenten toewensen in de

hoop een bijdrage te leveren aan bewustwording, zingeving en empowerment rondom

armoede. In 40 stappen op weg naar een armoede-vriendelijke omgeving!

Annemiek en Caro
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Theorie

“Voordat je kunt leren over het belang van kansengelijkheid,

is het van belang over de juiste  basiskennis te beschikken”.

3



Bron: www.kinderrechten.nl

Kinderrechten

Kinderrechten zijn overal. Thuis, op school en op straat. Je ziet ze pas, als je ze kent. En als je

jouw  rechten kent, kun je  beter voor jezelf opkomen. Bijvoorbeeld als je wordt gepest op

school of als je  mee zou willen praten over belangrijke beslissingen in het leven. Daarom is

het belangrijk om te weten wat je rechten zijn. Tijd om je te verdiepen en nieuwe kennis op

te doen!

Op de website vind je niet alleen veel informatie over welke kinderrechten er allemaal zijn,

er wordt ook een werkboek beschikbaar gesteld om hier in de klas mee aan de slag te gaan.

Zo kunnen kinderen meer over dit onderwerp lezen en leren. De moppen, puzzels en

opdrachten maken het leren extra leuk!
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Bron:https://www.nibud.nl/beroepsmatig/nibud-meer-dan-helft-van-budget-op-aan-vaste-lasten/

Wat kost je bestaan?

We wonen allemaal ergens op deze aarde, we hebben allemaal mensen om ons heen en we

hebben allemaal behoeften, levensbehoeften. Dat zijn dingen die je nodig hebt om te

kunnen leven. Een huis om in te wonen, een bed om in te slapen maar ook eten om in leven

te blijven zijn daar voorbeelden van. Wat kost dat allemaal? En hoe kun je dat betalen? Wie

betaalt het leven voor jou? Je kunt er een hele rekenles mee vullen en ondertussen stilstaan

bij overeenkomsten en verschillen in de klas, in Nederland maar ook in de wereld. Wat is

bruto-inkomen en wat zou dan het netto-inkomen kunnen zijn? Hoeveel heeft een

gemiddeld gezin te besteden en welke vaste lasten moeten er allemaal betaald worden? Hoe

kan het dat wanneer je ouder(s) werken, ze misschien toch naar de voedselbank moeten

omdat ze geen geld overhouden om eten te kunnen kopen?
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Bron: http://www.jouwstad.nl/lespakketten/armoede

Overeenkomsten en verschillen

Het is waardevol om eens verder te kijken dan jezelf, jouw gezin en jouw vrienden. Hoe ziet

de wereld er voor een ander uit? Op bovenstaande website zie je verschillende fragmenten

van kinderen die leven in armoede. Er is niet altijd overal een oplossing voor maar samen

bereik je meer; dat is een feit! Kijk samen naar de videobeelden en ga in gesprek over

overeenkomsten en verschillen. Je zult zien dat iedereen wel iets anders herkent of leert.
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Onderzoek

“Spelen is de hoogste vorm van onderzoek”.
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Hoeveel speeltuinen telt jouw buurt?

Kan iedereen gratis spelen in jouw omgeving? Wat heb je nodig om fijn buiten te spelen? Is

er voor alle leeftijden een fijne plek? Liggen de speeltuinen goed verdeeld over de

gemeente? En ook belangrijk; is het veilig? Ontdek met elkaar waar en wat je allemaal kunt

spelen. Samen ontdek je nieuwe ideeën en wie weet komen deze ideeën wel terecht bij de

gemeente. Wist je dat de gemeente het vaak waardeert als kinderen meedenken hierover?
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Mag iedereen aansluiten bij verenigingen in jouw omgeving?

Onderzoek hoe toegankelijk de verenigingen zijn in jouw omgeving? Welke sportclubs zijn er

allemaal en welke hobby’s kun je in jouw buurt uitoefenen? Mag iedereen overal meedoen?

Kan iedereen overal meedoen? Wat is er voor nodig om lid te worden van een vereniging?

Welke oplossingen zijn er voor kinderen waarvan de ouders dit niet kunnen betalen? Beloon

de vereniging die toegankelijk is voor iedereen door hier bijvoorbeeld reclame  voor te

maken of een zelfontworpen sticker bij de ingang te plakken!
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