Nieuwsuur in de Klas
Hulp aan jongeren met
schulden
Leeftijd:
Niveau:

16-18 jaar
VO bovenbouw

Samengevat
Ongeveer de helft van alle jongeren
tussen de 18 en 27 heeft schulden of
schulden gehad. Soms gaat het om een
paar tientjes, maar anderen hebben
grotere geldzorgen. Verschillende
gemeentes en bedrijven helpen mensen
om van deze schulden af te komen.
Vakgebied
Economie
Kernbegrippen
Schulden, geld, zorgverzekering
Kerndoelen
Deze video sluit aan bij de volgende
kerndoelen in het voortgezet onderwijs:
Mens en maatschappij: 36, 38 en 46.

Kijkvragen
1 Sommige mensen hebben schulden.
a Hoe kun je in de schulden raken?
b En hoe kom je er weer uit?
2 Op een bepaald moment ben je ‘financieel
volwassen’.
a Wat betekent dat?
b Wanneer ben je financieel volwassen?
3 Waar of niet waar?
a Ongeveer de helft van de jongeren tussen
de 18 en 27 jaar heeft schulden (gehad).
b In sommige steden helpt de gemeente
jongeren met schulden.
c Schulden hoef je vaak niet terug te
betalen.
d Mensen kunnen pas op hun 24e goede
financiële beslissingen nemen, blijkt uit
onderzoek.
4 Een incassobureau wordt door bedrijven
naar mensen met schulden gestuurd om
het geld op te halen. Waarom is dit volgens
steeds meer mensen niet een goede manier
om de schuldproblematiek aan te pakken?

Verdieping
Deze video is onderdeel van de serie van
‘Nieuwsuur in de klas’, met
achtergronden bij het nieuws. Op
Schooltv.nl staan nog meer video’s over
soortgelijke onderwerpen, zoals: ‘Onder
het bestaansminimum’.
Antwoorden
1a Je kunt in de schulden raken op het
moment dat je rekeningen niet op tijd
betaalt, zodat bedrijven en instanties
geld van je tegoed hebben. b Door alle
schulden die je hebt af te betalen of door
hulp te krijgen van bedrijven of de
gemeente. 2a Dat je zelf verantwoordelijk
bent voor je financiën, dus ook voor
leningen en schulden. b Als je 18 wordt.
3a Waar b Waar c Niet waar d Waar 4
Mensen krijgen misschien psychische
problemen en willen of kunnen op den
duur helemaal niks meer betalen,
waardoor de problemen steeds erger
worden. 5 Eigen antwoord 6 Eigen
antwoord.

Verdiepingsvragen
5 Mensen die een schuld hebben bij de
zorgverzekeraar CZ krijgen hulp van CZ. Ze
hoeven niet meteen alles te betalen of
krijgen een regeling. Wat vind je hiervan?
Is dat wel eerlijk tegenover de mensen die
netjes alles op tijd betalen? Leg uit.
6 In de aflevering komen verschillende
methodes naar voren om schulden te
voorkomen en om jongeren met schulden
te helpen. Welke vind je van deze twee de
belangrijkste? Leg uit waarom.
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