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Waar kan je de werkelijkheid beter leren kennen 
dan in de werkelijkheid zelf? Ga met je leerlingen 
op verkenning in de buurt van de school, op zoek 
naar locaties die gelinkt kunnen worden aan het 
armoedeweb. Zo maak je de levensdomeinen 
van het armoedeweb heel concreet en leer je 
je leerlingen met andere ogen kijken naar hun 
omgeving.

• De leerling kan zijn eigen mening verwoorden en zich 
inleven in de gevoelens van anderen. 

• De leerling kan verworven inhoudelijke informatie 
omzetten in iets creatiefs. 

• De leerling kan kritisch nadenken over oorzaken en 
gevolgen van armoede. 

• De leerling kan zich verplaatsen in de situatie van 
iemand anders. 

• De leerling krijgt inzicht in de moeilijke 
leefomstandigheden van mensen in armoedesituaties.

• De leerling praat over ervaringen om de visuele 
waarneming en het beeldend geheugen te versterken. 

Algemene doelstellingen lesmethodiek

Deze buurtwandeling werd uitgewerkt door:

Kris Dom , Jolien Debraekeleer en Kusum Mertens

Lay-out: Joost Bert

Nog vragen? Kusum.mertens@welzijnszorg.be

Extra info en meer 
methodieken  

vind je op

www.ikbenpola.be
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deel 1

het armoedeweb

Hoe werkt het?
De leerkracht legt het armoedeweb 
uit zodat de leerlingen begrijpen 
dat armoede een ingewikkeld 
kluwen van oorzaken en gevolgen 
is waar je niet op eigen kracht 
uitgeraakt.

De leerkracht licht de doelstellingen 
van de buurtwandeling toe en 
bespreekt de eindopdracht voor de 
leerlingen (zie pagina 11). 

In deel 1 van het project (Pola en het 
armoedeweb) en op de Pola-website (te 
bereiken via de login) vinden jullie heel wat 
methodieken en inhoudelijke uitleg terug 
omtrent het armoedeweb (binnen- en 
buitenkant).

Het filmpje over Pola en haar familie 
raakt alle levensdomeinen aan en biedt 
zo een dankbaar startpunt om rond het 
armoedeweb te werken. 

naar  de 
website
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buurtwandeling

deel 2

Hoe werkt het?
Leg op voorhand vast binnen welke 
omgeving de leerlingen moeten 
blijven (bijvoorbeeld via Google 
Maps). Denk aan verschillende 
mogelijkheden per levensdomein 
en word verrast door de keuzes die 
de leerlingen maken (autonomie 
bevorderend).
 

Verdeel de klas in groepen van 
idealiter 4 leerlingen. 

• De leerlingen van de 2de en de 3de 
graad gaan in groepjes op stap. 

• De leerlingen van de 1ste graad 
kunnen samen met de leerkracht de 
wandeling maken en ondertussen in 
groepjes werken. 

Eén locatie kan betrekking hebben 
op verschillende levensdomeinen en 
sommige levensdomeinen kunnen 
aan verschillende locaties gelinkt 
worden. Je zal misschien niet alle 
levensdomeinen terugvinden in 
de schoolomgeving, maar ook de 
afwezigheid van een dienst biedt 
input voor de nabespreking.

Wanneer de leerlingen een locatie/dienst voorbijkomen die volgens hen bij één van de levensdomeinen hoort, scannen ze de QR-code van het 
levensdomein in kwestie. De leerlingen krijgen zo een scherm te zien met vragen en opdrachten. Ze noteren de antwoorden op een apart blad.

1

2
3

4

naar  de 
QR-Codes

De armoedewandeling wordt doorlopen aan de hand van 
QR-codes. Om de QR-codes te scannen, dient elk groepje 
over minstens 1 smartphone of tablet met mobiele data 
te beschikken. Om foto’s te nemen, is ook een werkende 
camera vereist. Houd er steeds rekening mee dat dit niet 
voor elke leerling vanzelfsprekend is. Voorzie indien nodig 
een alternatief vanuit de school.

let op!
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Voorzie voor elk groepje een
• wegbeschrijving of kaart
• het blad met QR-codes
• een doosje met krijtjes
• een kaartspel
• pen & papier

Voor de wandeling worden goede afspraken gemaakt: 

• Er wordt een telefoonnummer 
meegegeven waarop de leerkracht te 
bereiken is bij noodgevallen

• Groepsleden blijven altijd samen

• Iedereen houdt zich aan de 
verkeersregels 

• We hebben respect voor elkaar
• We hebben respect voor de buurt en 

haar inwoners

De leerlingen nemen minstens 
één foto bij elke tussenstop/bij 
elk levensdomein*. De lens van de 
camera helpt hen om bewuster naar 

de reeds bekende omgeving te kijken. Niet alleen 
het fotograferen zelf is activerend, maar ook het 
selecteren, framen en analyseren van de foto’s 
achteraf. Leerlingen gaan zo bewust op zoek naar 
informatie, patronen en betekenissen. Ook past 
het bij hun steeds visueler wordende leefwereld – 
denk aan Snapchat, Instagram, TikTok.

benodigdheden  

& Afspraken

5

6

7

Maak je een gericht beeld van een persoon, 
dan dien je eerst toestemming te vragen 
aan de geportretteerde. Neem je een foto 
in de publieke ruimte, bijvoorbeeld van een 
monument, waar toevallig ook personen 
mee op afgebeeld staan, is om toestemming 
vragen in principe niet nodig. Stel jezelf echter 
wel steeds de vraag of het beeld ook ethisch 
verantwoord is. Schend ik niemand in zijn 
waardigheid? Het antwoord op deze vraag is 
veelal subjectief, toch is het belangrijk om je 
leerlingen hier attent voor te maken.

let op!
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voorbeelden

Hiernaast vind je enkele 
voorbeelden van locaties die 
je aan de 10 levensdomeinen 
kan linken. Geef in de 
eerste graad voldoende 
voorbeelden zodat de 
opdracht duidelijker wordt. 
 

Sociale contacten 
speeltuin, pleintje, 
park, café, kerk, Welzijnsschakel, 
jeugdbeweging, …

Gezondheid  
apotheek, veel groen, rustig, 
dokterspraktijk, tandarts, wijk-
gezondheidscentrum,  
mutualiteit, …

Hulpverlening  
OCMW, CAW, JAC, 
Kind en Gezin, …

Gezin  
veel groen, veel ruimte om 
te wonen, weinig verkeersdrukte, speel-
straat, Huis van het Kind, Kind en Gezin, 
kinderopvang, …

Inkomen
OCMW, bedrijven, 
scholen, winkels, rusthuizen, …

Justitie
politie, gemeentehuis, 
rechtbank, advocatenkantoor, … 

Onderwijs
school, CLB, muziekschool, 
academie, …

Arbeid en werk  
VDAB, vakbond, interimkantoor,  
bedrijven, scholen, winkels, …

Huisvesting  
woonhuis, sociale woonwijk, 
woonzorgcentrum, serviceflats, appartementen, 
interieurwinkel, kringloopwinkel, …
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1. Superbuurt?!

Fysieke aanwezigheid 
• Welke levensdomeinen hebben jullie allemaal 

gevonden? 
 » Ontbraken er levensdomeinen?

• Welke locaties koppelden jullie aan welke domeinen? 
• Welk gevoel hou je over aan de buurt? 

 » Denk je dat de inwoners graag in deze buurt leven? 
 » Zou je zelf graag in deze buurt wonen? 
 » Licht je antwoord toe aan de hand van 
de verschillende levensdomeinen. Welke 
levensdomeinen zijn belangrijk voor jou? 

• Heeft een tekort bij één domein ook invloed op de 
andere domeinen?

 » Licht de verwevenheid van de domeinen toe met een 
voorbeeld. 

deel 3

nabespreking
Hoe werkt het?
Na de wandeling nemen de 
groepjes plaats in de klas. De 
leerkracht start de nabespreking 
van de wandeling. 
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BEGRIJPBAARHEID
• Wordt er gecommuniceerd in eenvoudige taal die 

geen voorkennis vereist?
• Is de informatie ook beschikbaar in een andere 

taal en/of wordt er gebruik gemaakt van duidelijke 
beelden en pictogrammen om de informatie te 
ondersteunen?

• Wordt de informatie ook mondeling/persoonlijk 
verspreid via netwerken en/of brugfiguren? 

BRUIKBAARHEID
• Voldoet het aanbod aan de wensen en behoeften 

van de verschillende leden van de vooropgestelde 
doelgroep?

• Is het aanbod voldoende gebruiksvriendelijk? Kunnen 
mensen ermee aan de slag?  

• Is het resultaat in verhouding tot de inspanningen die 
geleverd moeten worden? Is het sop de kolen waard?

BEKENDHEID
• Weet iedereen dat het aanbod bestaat? 
• Is er voldoende kennis over het aanbod?  

Voorbeeld: wie, wat, waar, wanneer ...
• Zijn er verschillende informatiedragers voorhanden 

Voorbeeld: folders, affiches, website, facebookpagina, …
• Kan je de informatie gemakkelijk raadplegen? 

Voorbeeld: niet alleen via schriftelijke communicatie, 
maar ook via brugfiguren en/of samenwerking met 
andere (laagdrempelige) organisaties. 

BESCHIKBAARHEID
• Zijn de openingsuren voor iedereen haalbaar?
• Gaat een inschrijving gepaard met een overmaat 

aan administratie? 
• Kan de inschrijving via verschillende kanalen 

verlopen? Bijvoorbeeld niet enkel via de website of 
via e-mail.

• Zijn er wachtlijsten?
• Is er een duidelijk en laagdrempelig 

aanspreekfiguur?

BETAALBAARHEID
• Is het aanbod gratis? 
• Zijn er nog extra (verborgen) kosten?  

Voorbeeld: het vervoer ernaartoe, schrijfgerief, uniform, 
uitstapjes, financiële verwachtingen zoals inzamelacties, 
eetfestijnen, …

• Moeten mensen in armoedesituaties minder betalen? 
Wees dan ook waakzaam voor stigmatisering. 
Voorbeeld: je ziet geen verschil tussen een UiTPAS aan 
kansentarief en een UiTPAS zonder kansentarief (geen 
andere kleur, geen logo of opschrift).

• Wie krijgt korting en wie niet?  
Zijn er ook mensen die uit de boot vallen, maar wel 
steun en hulp kunnen gebruiken? 

BEREIKBAARHEID
• Is het aanbod bereikbaar voor mensen die afhankelijk 

zijn van openbaar vervoer of die kampen met een 
verminderde mobiliteit? Voorbeeld: treinstation, 
bushaltes, een carpoolsysteem, …

• Zijn er psychologische drempels die overwonnen 
moeten worden om het gebouw te betreden? 
Voorbeeld: imposante/luxueuze gebouwen die mensen 
klein doen voelen, een gesloten deur met bel en camera, ...

Hoe voel je je hierbij? 
• Formuleer 1 of 2 gevoelens na het onderzoeken 

en bespreken van de 6 B’s. 
• Is je gevoel ten opzichte van de buurt veranderd? 

• Waarom?

Tijdens de wandeling onderzochten de leerlingen de fysieke aanwezigheid van een locatie/
dienst. In de nabespreking onderzoeken we ook de toegankelijkheid. Niet voor iedereen is 
het bezoek aan een bepaalde locatie/dienst even vanzelfsprekend. Waarom niet?  
Dat is afhankelijk van verschillende factoren. 

De 6 B’s van 
toegankelijkheid B

B
B

B
B
B
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2. De binnenkant van 
armoede 

Laat de leerlingen kennismaken met de 
binnenkant van het armoedeweb. Vergelijk de 8 
gevoelsdomeinen met de besproken gevoelens 
van de leerlingen. 

• Hoe voelen mensen in armoedesituaties zich in 
deze buurt?
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Noodhulp kan bestaan uit materiële of 
financiële bijdragen en speelt in op een korte 
termijnaanpak. Wanneer je eten geeft aan 
een dakloze, zal die op dat moment geholpen 
zijn, maar de volgende dag opnieuw honger 
hebben.

Armoede is een structureel probleem, dat 
mensen in armoede niet zelf kunnen oplossen. 
Mensen in armoedesituaties hebben hulp nodig 
om uit het armoedeweb te geraken.  
Die hulp is zowel structureel, zoals een leefbaar 
inkomen of een betaalbare woning, als steun 
om bijvoorbeeld ingewikkelde administratie in 
orde te brengen.

Structurele hulp werkt aan de oorzaken en 
zet structuren op om armoede en uitsluiting te 
voorkomen en te bestrijden. Armoede moet als 
samenleving bestreden worden, niet eenmalig.

Hoe kan je mensen in armoedesituaties helpen?  
Er is een duidelijk onderscheid tussen structurele en noodhulp. 

3. Wat kan ik zelf doen?

Noodhulp Structurele hulp

Samen Tegen Armoede zet in op 
structurele hulp omdat deze veel meer 
impact heeft op langere termijn. Onze 
initiatieven vind je terug op de website:  
www.samentegenarmoede.be/wie-help-je 
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Synthese-opdracht 
(groepswerk)

deel 4

Hoe werkt het?
De leerlingen brengen de 
informatie die ze verzamelden 
tijdens de wandeling en bespraken 
in de klas op een creatieve manier 
samen. Ze gaan in hun groepjes 
aan de slag met de zelfgenomen 
foto’s en bieden zo een tastbare 
blik op hoe zij de buurt hebben 
waargenomen.

2. De ideale plattegrond  
De leerlingen tekenen een plattegrond van de 
buurt die ze verkend hebben en plakken hun foto’s 
op de juiste plaats. Met kleurpotloden/stiften en/
of afbeeldingen uit magazines/vanop het internet 
vullen ze hun plattegrond verder aan: wat kan er 
beter? Hoe ziet de ideale buurt eruit?

1. Van poëzie tot hiphop 
De leerlingen gieten hun foto’s in een 
slideshow of fotocollage. Per foto/
levensdomein schrijven ze een strofe van een 
gedicht of een (hiphop-)liedje. 

voorbeelden...
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3. Een creatief betoog 
De leerlingen nemen een beargumenteerd standpunt in 
ten aanzien van de volgende stelling: 

Onze buurt is een superbuurt!
 
In een betoog met een inleiding, 
een midden en een slot, kijken 
ze kritisch naar hun anders zo 
vanzelfsprekende omgeving. Aan 
de hand van de zelfgenomen foto’s, 
nemen ze het publiek mee op reis. 
Ze trekken de aandacht door hun 
betoog op een originele manier te 
openen (uit de actualiteit vertrekken, 
een fictief personage voorstellen, 
een anekdote vertellen, het publiek 
een vraag stellen, inspelen op 

emoties, …). In het middenstuk 
geven ze aan de hand van minstens 
1 argument per levensdomein aan 
waarom de buurt momenteel wel of 
niet een superbuurt is. Indien niet, 
geven ze ook aan hoe het volgens 
hen beter kan. Het betoog wordt 
afgerond met een krachtige slotzin 
die de kern van het betoog samenvat 
en een blijvende indruk achterlaat bij 
het publiek. 
 

Variant: 

Het grote verkiezingen-debat 
Tijdens het grote verkiezingen-debat nemen twee groepjes het tegen elkaar op: wie 
wordt de nieuwe burgemeester, wie maakt van deze buurt een echte superbuurt? 
De overige leerlingen vertegenwoordigen de buurtbewoners (let op: respecteer de 
diversiteit in de buurt. Mensen in armoede mogen hier zeker niet ontbreken).

Verloop
1. Openingsspeech door de woordvoerder (zie creatief betoog) 
2. Open debat: argumenten van de andere groep op een respectvolle manier 

weerleggen en de eigen argumenten versterken. Alle groepsleden nemen deel.
3. De buurtbewoners brengen hun stem uit.

UITBREIDING 
Leren in, van en met de (school)omgeving: maak het geleerde betekenisvol

Laat ook de nieuwe kennis van je 
leerlingen buiten de schoolmuren 
treden en wakker hun sociaal 
engagement aan. Laat hen 
bijvoorbeeld in gesprek gaan met het 
gemeentebestuur of met een lokale 
Welzijnsschakel. 

• Wat kan er beter? 
• Wie kan daar voor zorgen?
• Wat gebeurt er al? 
• Wat kan ik zelf doen als burger? 

Elk groepje krijgt de opdracht om 
minstens één kritische vraag te 
formuleren bij het eindproduct van 
de andere groepjes. Naargelang 
de gekozen opdracht, kunnen 
de leerlingen deze mondeling of 
schriftelijk (bijvoorbeeld via een post-it) 
verwoorden.
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opdrachten
& oplossingen 
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JUSTITIE

ARBEID

GEZIN

GEZONDHEID

HULPVERLENING

HUISVESTING

INKOMEN

SOCIALE CONTACTEN

VRIJE TIJD

ONDERWIJS

QR-codes naar de online opdrachten
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ONDERWIJS 

“1 op 5 loopt school in de buitenbaan”
Kinderen uit gezinnen in armoede hebben meer kans op slechtere schoolresultaten, 
op zittenblijven, op schoolmoeheid. Hebben ze minder talent? Of vertrekken ze van 
een slechtere startpositie en moeten ze meer afstand afleggen dan kinderen in de 
binnenbaan? 

Waar sta je?  ……………………………………………………………………………………………..................…………….

Neem een foto. 

Waarom koppelde je deze locatie aan het levensdomein ‘onderwijs’? 
…………………………………..............…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………..............…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………..............…………………………………………………………………………………………………..

Quizvraag 

Schat de taalachterstand in van een kleuter uit een kansarm gezin. 

Antwoord:  
Een kind van 4 jaar in een armoedesituatie, heeft een dubbele taalachterstand op 
woordenschat. 
Noël Slangen, zelf in armoede opgegroeid, citeert een onderzoek: een kind van 
vier in een gezin in armoede hoort 600 verschillende woorden en onthoudt er maar 
liefst 525, een straffe prestatie. Een kind uit de hogere sociale klasse hoort er 2200 
verschillende. Het onthoudt er maar de helft van, maar dat zijn er uiteindelijk twee 
keer zoveel als het kind dat in een armoedesituatie moet opgroeien.

Opdracht 

Maak twee groepen. De ene groep krijgt een volledig doosje krijtjes. De 
andere groep krijgt slechts 1 krijtje. De groepen proberen zoveel mogelijk 
onderwijswoorden neer te schrijven. 

 



HUISVESTING
Je woont in een appartement van slechte kwaliteit. Vocht en kou zorgen voor 
gezondheidsproblemen. Omdat je met z’n allen op een kleine oppervlakte leeft, is 
er stress en zijn er spanningen. En hoe kan je studeren als er lawaai is en je amper 
plaats hebt voor je boeken?

Waar sta je?  ………………………………………………………………………………………………………………………….

Neem een foto. 

Waarom koppelde je deze locatie aan het levensdomein ‘wonen’? 
…………………………………..............…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………..............…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………..............…………………………………………………………………………………………………..

Quizvraag

Welke woningen bestaan er voor wie huren op de private markt te duur is? 

Antwoord: 
Sociale woningen

Opdracht
Kies één van deze opdrachten of doe ze allebei. 

Optie 1

Spreek een inwoner aan en vraag waarom hij/zij/die hier wel of niet graag 
woont. Schrijf het antwoord neer.

Optie 2

Bouw een zo hoog mogelijk kaartenhuisje en neem een foto.

 



GEZONDHEID
Arm maakt ziek en ziek maakt arm. Wie in armoede leeft, heeft het moeilijker om 
gezond te kunnen leven. Gezonde maaltijden kosten al snel veel geld of vragen heel 
wat kennis en energie. Sporten is gezond, maar kost ook geld. Wie in armoede leeft, 
kan vaak geen lidgeld betalen of aangepaste kledij kopen. Wie ziek is, krijgt te maken 
met medische kosten. Mensen in armoedesituaties stellen een bezoek aan de dokter 
wel eens uit om te besparen. Vaak leidt dat net tot grotere gezondheidsproblemen en 
nog hogere kosten. 

Waar sta je? ……………………………………………………………………………………………………………………………

Neem een foto. 

Waarom koppelde je deze locatie aan het levensdomein ‘gezondheid’? 
…………………………………..............…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………..............…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………..............…………………………………………………………………………………………………..

Quizvraag

Een Wijkgezondheidscentrum (WGC), wat is dat precies?

Antwoord:  
Een wijkgezondheidscentrum is een centrum waar huisartsen, verpleging, kinesisten, 
logopedisten en sociale diensten onder hetzelfde dak worden ondergebracht.  
De diensten van dit centrum zijn gratis voor de gebruikers (het werkt met een 
forfaitair systeem rechtstreeks met de ziekteverzekering).

Opdracht 

Kies één van deze opdrachten of doe ze allebei. 

Optie 1  
Los de rebus op.

Antwoord:  
Armoede schaadt de gezondheid. 

Optie 2  
Noem zoveel mogelijk mutualiteiten op.

Antwoord:  
Vlaams & Neutraal Ziekenfonds, Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen, Helan 
Onafhankelijk Ziekenfonds, Christelijke Mutualiteit, Liberale Mutualiteit, Solidaris 
(vroeger: Bond Moyson), Socialistische Mutualiteiten Brabant, De Voorzorg Limburg, 
De Voorzorg Antwerpen.



ARBEID

Je hebt werk en toch leef je in armoede. Een goede baan vinden is niet gemakkelijk 
wanneer je laaggeschoold bent, een beperking hebt of een andere origine. 

Waar sta je?  …………………………………………………………………………………………………………………………

Neem een foto. 

Waarom koppelde je deze locatie aan het levensdomein ‘arbeid’? 
…………………………………..............…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………..............…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………..............…………………………………………………………………………………………………..

Quizvraag 

Wat betekent VDAB en RVA? Wat is het verschil?

Antwoord: 
De Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding, kortweg VDAB, is 
een Vlaamse overheidsdienst die vraag en aanbod op de arbeidsmarkt samenbrengt 
en vooral als taak heeft werkzoekenden te bemiddelen en te begeleiden naar werk.
De hoofdtaak van de (federale) Rijksdienst Voor Arbeidsvoorziening (RVA) is het 
toekennen en controleren van werkloosheidsuitkeringen.

Opdracht 

Link volgende beroepsspecifieke attributen aan het juiste beroep:

houten hamertje - rechter, notaris, veilingmeester, …
forceps - verlostang gynaecoloog
lintmeter - kleermaker, dokter, …
speekselzuiger - tandarts 
 



VRIJE TIJD 
De jeugdbeweging, sportclub, muziekacademie, ... Je zou je vrije tijd graag invullen 
met leuke activiteiten, maar je hebt minder keuzes. Bovendien voel je je vaak 
uitgesloten. Je kan niet meepraten over die spectaculaire nieuwe game. En omdat 
je nooit eens een vriend kan uitnodigen, word je uiteindelijk ook nergens meer 
gevraagd.

Waar sta je?……………………………………………………………………………………………………………………………

Neem een foto. 

Waarom koppelde je deze locatie aan het levensdomein ‘vrije tijd’? 
…………………………………..............…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………..............…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………..............…………………………………………………………………………………………………..

Quizvraag

Wat is een UiTPAS?

Antwoord: 
In verschillende steden en gemeentes in Vlaanderen vind je de UiTPAS. UiTPAS is een 
voordeelkaart voor verrassende vrije tijd buitenshuis. Via de UiTPAS hebben mensen 
in armoede recht op het kansentarief aan de kassa. 

Opdracht

Zoek online op of de inwoners van deze buurt een UiTPAS kunnen 
aanvragen. Bij welke instellingen krijgen mensen in armoede korting?



INKOMEN
Je hebt moeite om vaste kosten als huur, elektriciteit en schoolkosten te 
betalen. Het meeste geld is al op voor de maand is begonnen. Daardoor stel je 
gezondheidskosten uit of maak je schulden. Met de toekomst ben je niet bezig. Je 
denkt aan de volgende rekening, de volgende maaltijd.

Waar sta je? …………………………………………………………………………………………………………………………..

Neem een foto. 

Waarom koppelde je deze locatie aan het levensdomein ‘inkomen’? 
…………………………………..............…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………..............…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………..............…………………………………………………………………………………………………..

Quizvraag

Vanwaar komt het woord salaris? 

Antwoord:
In de oudheid werd zout als betaal- en ruilmiddel gebruikt. Denk ook even aan het 
Franse woord voor zout. 

Opdracht

De Nederlandse taal zit vol verwijzingen naar armoede, rijkdom en geld. 
Sommige spreekwoorden hebben heel wat waarheid in pacht. Andere 
spreekwoorden bevestigen dan weer clichés over armoede.

HINTS
Iemand beeld één van onderstaande spreekwoorden uit zonder geluid te gebruiken. 
De andere leerlingen raden.

• Geen nagel hebben om aan zijn gat te krabben.
• Op zwart zaad zitten.
• Geld maakt niet gelukkig.
• Een gat in je hand hebben.
• Al draagt een aap een gouden ring, het is en blijft een lelijk ding.

 



HULPVERLENING
België heeft heel wat systemen voor mensen in armoede: het OCMW, CAW, CLB, ... 
Toch lukt het ze niet om jou te helpen. Je voelt je niet begrepen door hulpverleners 
die zelf nooit in armoede hebben geleefd. Ook heb je voor elk probleem een andere 
hulpverlener. Je moet telkens opnieuw je verhaal aan onbekenden vertellen en 
ingewikkelde formulieren invullen. Uiteindelijk haak je af.

Waar sta je? ……………………………………………………………………………………………………………………………

Neem een foto. 

Waarom koppelde je deze locatie aan het levensdomein ‘hulpverlening’? 
…………………………………..............…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………..............…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………..............…………………………………………………………………………………………………..

Quizvraag

Waar staan de letters OCMW voor? 

Antwoord: 
Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn

Opdracht 

Beeld de letters OCMW uit. Gebruik handen en voeten.



GEZIN

Armoede drukt op het hele gezin. Je leeft dicht op elkaar. Je kan niet doen wat andere 
gezinnen doen. Je staat voor moeilijke keuzes. Komt Sinterklaas dit jaar of betaal je 
de schoolrekening? Die zorgen leiden tot spanningen en soms tot ruzie. Dat maakt 
samenleven niet simpel.

Waar sta je? ……………………………………………………………………………………………………………………………

Neem een foto. 

Waarom koppelde je deze locatie aan het levensdomein ‘gezin’? 
…………………………………..............…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………..............…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………..............…………………………………………………………………………………………………..

Opdracht 

Voor hoeveel mensen dek je de tafel? Opgelet: er zijn niet zo veel mensen 
als het lijkt want een persoon kan zowel opa als vader zijn.  

• 1 opa 
• 1 oma 
• 2 vaders 
• 2 moeders 
• 5 kinderen 
• 4 kleinkinderen 
• 2 broers 

• 2 zussen 
• 3 zonen 
• 2 dochters 
• 1 schoonvader 
• 1 schoonmoeder 
• 1 schoondochter 

Tip: Oma en opa hebben 1 zoon. Hij heeft 4 kinderen: 2 zonen en 2 dochters. 
De schoondochter van oma en opa is dus de moeder van de 4 kinderen. 

Antwoord:  
Er zijn 2 meisjes en 2 jongens, hun ouders en hun grootouders van vaders kant. Dus in 
totaal 8 mensen.

Quizvraag 

Wanneer mensen samenleven, noemen we dit een gezin of familie. Dieren 
die samenleven noemen we anders. 

Vissen > school
Wolven > roedel
Herten > kudde
Uilen > parlement



JUSTITIE

Je bent het niet eens met een beslissing van het OCMW. Je hebt schulden of een 
conflict met de huisbaas. Een advocaat kan je niet betalen en een pro-deo advocaat 
is er niet voor iedereen. Bovendien brengt een rechtszaak nog meer kosten met zich 
mee, zeker als je verliest. Je besluit het risico niet te nemen. Je verliest op voorhand.

Waar sta je? …………………………………………………………………………………………………………………………... 

Neem een foto. 

Waarom koppelde je deze locatie aan het levensdomein ‘gezin’? 
…………………………………..............…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………..............…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………..............…………………………………………………………………………………………………..

Quizvraag

Wat is een pro-deo advocaat? 

Antwoord:  
Een pro-deo advocaat is een advocaat die volledig gratis of aan een verminderd 
tarief werkt voor wie onder een bepaalde inkomensgrens blijft. 
Pro-deo = voor God 

Opdracht
In het dagelijks leven krijgt iedereen te maken met brieven van overheidsdiensten, 
banken, verzekeringsmaatschappijen, scholen en de politie. In het beste geval is de 
boodschap meteen duidelijk, helaas is dat niet altijd zo. 

Het voorbeeld hieronder komt uit het parkeerreglement van een Vlaamse 
centrumstad. Het gaat over parkeren op de openbare weg, maar weet jij 
wat de schrijver van de tekst nu precies bedoelt? Kan jij het eenvoudiger? 
Herschrijf de tekst in eigen woorden.

Overwegende dat deze retributie een vergoeding vormt voor het individuele 
voordeel dat men haalt uit het feit dat men tijdelijk op de openbare weg mag 
stationeren, hetgeen een gebruik van de openbare weg betreft dat normaal niet is 
toegestaan, en waarvoor in uitvoering van het reglement aangaande de politie op 
het wegverkeer bijzondere controle- en toezichtskosten worden gemaakt.
Bron: Heerlijk Helder? | Radio 1

 



SOCIALE CONTACTEN
Je voelt je door alles en iedereen in de steek gelaten. Dat is niet altijd zo, maar zo 
ervaar je het. En dat gevoel bemoeilijkt sociale contacten. Het maakt dat je snel 
kwaad wordt of anders reageert dan mensen verwachten. Dat zorgt dan weer voor 
nóg meer uitsluiting. Een vicieuze cirkel.

Waar sta je?  …………...........................……………………………………………………………………………………… 

Neem een foto. 

Waarom koppelde je deze locatie aan het levensdomein ‘sociale contacten’? 
…………………………………..............…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………..............…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………..............…………………………………………………………………………………………………..

Quizvraag

Wat is een welzijnsschakelgroep? 

Antwoord:
Een welzijnsschakelgroep is een lokale groep van vrijwilligers met en zonder 
armoede-ervaring die zich samen inzetten voor een rechtvaardige en duurzame 
samenleving waarin iedereen meetelt. Zij willen kansen bieden aan iedereen 
die uitsluiting ervaart door armoede of afkomst, en dat doen ze terwijl ze elkaar 
ontmoeten in hun eigen buurt. 
In totaal zijn er 188 welzijnsschakelgroepen.
Meer info: https://welzijnsschakels.be/over-ons

Opdracht

Random Act of Kindness

Zeg op weg naar de volgende stop beleefd ‘goedendag/goedenavond’ 
tegen voorbijgangers. Bespreek op het einde van de wandeling de reacties 
die je kreeg (verwacht of onverwacht) en wat het effect hiervan op jou was.

 

EXTRA INFO?
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