
 

Nieuwsuur in de klas 
Steeds meer daklozen 
 
Leeftijd: 13-15 jaar 16-18 jaar 
Niveau:  VO onderbouw/ bovenbouw 
 
Samengevat 
Het aantal daklozen neemt in Nederland sterk 
toe. Dat komt vooral door de zogenaamde 
‘nieuwe daklozen’: mensen die hun baan 
verliezen, hoge schulden maken en daardoor 
uiteindelijk hun huis niet meer kunnen betalen. 
Daarnaast zijn er meer psychiatrische daklozen 
die door de bezuinigingen op de 
gezondheidszorg niet de hulp krijgen die zij 
nodig hebben . 
 
Vakgebied 
Economie: bestaansminimum, schulden 
Maatschappijleer: sociale rechten 
 
Kernbegrippen 
Daklozenopvang, beslagvrije voet 
 
Eindtermen 
Deze video sluit aan bij het volgende domein in 
het examenprogramma: 
Economie: G: Risico en informatie 
Maatschappijleer: D2: Sociale rechten 
 
Verdieping 
Deze video is onderdeel van de serie ‘Nieuwsuur 
in de klas’. Op de site van Schooltv.nl is meer te 
vinden over schulden. Bijvoorbeeld de 
aflevering Leven onder het bestaansminimum. 
 
Antwoorden 
1 Financiële problemen na ontslag en daardoor 
je huis kwijtraken. 2 B 3 Belastingdienst houdt 
vaak geen rekening met de beslagvrije voet en 
int teveel geld bij schuldenaar. Hierdoor houdt 
schuldenaar te weinig over voor huur en wordt 
uiteindelijk door verhuurder uit huis gezet. 4 
Het minimale bedrag dat volgens overheid nodig 
is om te kunnen overleven.  
5 Werkloosheidswet, Ziektewet, Algemene 
Ouderdomswet. 6 (1) Midden (2) hoge (3)  
ontslag (4) echtscheiding (5) beslagvrije (6) 
nieuwe (7) daklozenopvang. 7 Voor: er zijn 
regelingen en toeslagen voor mensen met 
weinig inkomsten en schulden. Tegen: Schulden 
kunnen buiten jouw schuld om ontstaan. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Kijkvragen 
 
1 Wat is de voornaamste oorzaak van de 
stijging van het aantal oudere daklozen in 
Nederland? 
 
2 Wat is de beslagvrije voet? 
A het deel van je inkomen waarover je geen 
belasting hoeft te betalen 
B het deel van je inkomen waar schuldeisers 
niet aan mogen komen 
C het deel van je inkomen waar je leuke dingen 
van kunt doen 
 
3 In de video krijgt de belastingdienst deels de 
schuld van het stijgende aantal daklozen. Leg 
aan de hand van het begrip ‘beslagvrije voet’ 
uit welke rol de belastingdienst hierin speelt.  
 
Verdiepingsvragen 
 
4 Wat wordt bedoeld met het 
bestaansminimum? 
 
5 Nederland kent verschillende sociale 
verzekeringen om mensen tegen extreme 
armoede te beschermen. Noem minstens twee 
van deze regelingen. 
 
6 Vul de ontbrekende woorden bij de cijfers in 
de onderstaande tekst in: 
Het aantal daklozen stijgt nog steeds. Niet 
alleen onder de lage inkomens maar juist ook 
onder de (1) en (2) inkomens.  
Twee grote oorzaken van hoge schulden bij 
deze groep mensen zijn (3) en (4). Doordat 
schuldeisers vaak te weinig rekening houden 
met de (5) voet, lopen de schulden verder op. 
Hierdoor kan de huur of hypotheek niet 
betaald worden en worden mensen uit hun 
huis gezet. Deze mensen worden (6) daklozen 
genoemd. Ze kunnen terecht bij de (7) maar 
alleen als er genoeg plek is.  
 
7 Gebruik de volgende stelling voor het voeren 
van een discussie in de klas. 
Stelling: 
“Nederland kent veel sociale voorzieningen en 
verzekeringen. Als je op straat komt te staan 
omdat je je schulden niet kunt terugbetalen, 
dan ben je onverantwoord met je geld 
omgegaan en is het je eigen schuld.”  
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