
  
 
  

Nieuwsuur in de klas 
Voedselbank 
 

Leeftijd: 13-15 jaar 16-18 jaar 
Niveau:  VO onder- en bovenbouw 
 
 
Vakgebied 
Economie 
 
Kernbegrippen 
Armoede, welvaart, inkomensverdeling 
 
Kerndoelen 
Deze video sluit aan bij economie, kerndoel 46: De 
leerling leert over de verdeling van welvaart en 
armoede over de wereld, hij leert de betekenis daarvan 
te zien voor de bevolking en het milieu en relaties te 
leggen met het (eigen) leven in Nederland. 
 
Verdieping 
Deze video is onderdeel van de serie ‘Nieuwsuur in de 
klas’. Op Schooltv.nl vind je meer video’s die aansluiten 
bij dit onderwerp, bijvoorbeeld: Tegenlicht in de klas: 
Globalisering en ongelijkheid in India, Een bezeten 
wereld in de klas: Welvaart in de jaren twintig en 
ZappDoc: Hagelslag 4-ever. 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
Antwoorden 
1 B 
2 a) Een samenleving waarin burgers elkaar zo veel mogelijk 
helpen en dus niet alleen met zichzelf bezig zijn.  
b) Bijvoorbeeld: 
Nee, want het individualisme voert hoogtij.  
Ja, want de overheid biedt veel sociale zekerheid.  
Nee, want Nederland is een kapitalistische samenleving.  
3 Er is genoeg welvaart in Nederland, maar deze welvaart is 
niet eerlijk verdeeld. De overheid zou hier verandering in 
moeten brengen, maar doet dit niet (genoeg) en de 
doorsnee burger is machteloos. 
4 A 
5 Nederland kent steeds meer economische groei, maar de 
opbrengst hiervan gaat naar een steeds kleiner percentage 
van de bevolking. Oftewel: de kloof tussen arm en rijk groeit.  

Samengevat 
Heb je weinig geld, dan is er de voedselbank om gratis 
eten en drinken te halen. Veel van dit soort initiatieven 
worden gerund door particulieren, die zonder subsidie 
of steun ervoor zorgen dat de armste mensen een 
gezonde maaltijd kunnen krijgen. 
 
Kijkvragen 
 
1 Wat voor soort mensen komen er naar de 
Voedselbank? 
A) Mensen uit de middenklasse 
B) Mensen die niet rond kunnen komen 
C) Mensen die geen werk hebben 
 
2 a) Hoe ziet een participatiesamenleving eruit, volgens              

        de mensen in deze aflevering? 
   b) Is Nederland een participatiesamenleving, volgens          
        jou? 
 

 
 
3 "Eigenlijk had het in zo’n welvaartsstaat niet nodig 
moeten zijn. Maar wie zijn wij?” Wat bedoelt de man uit 
deze aflevering hiermee? 
 
4 Hoeveel mensen leven in Nederland in armoede? 
   A) Ongeveer 1 miljoen 
   B) Ongeveer 2 miljoen 
   C) Ongeveer 3 miljoen 
 
5 "Het gaat in beeld steeds beter in Nederland, maar in 
de gaarkeuken wordt het alleen maar drukker." Wat 

bedoelt de vrouw uit deze aflevering hiermee?  
 
Verdiepingsvraag 
 
Zou jij kunnen rondkomen van 12,50 euro per week? 
Bedenk wat je dan allemaal niet meer zou kunnen doen. 
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Nieuwsuur in de klas 
Voedselbank 
 

Leeftijd: 13-15 jaar 16-18 jaar 
Niveau:  VO onder- en bovenbouw 
 
Vakgebied 
Economie 
 
Verdieping 
Deze video is onderdeel van de serie ‘Nieuwsuur 
in de klas’. Op Schooltv.nl vind je meer video’s die 
aansluiten bij dit onderwerp, bijvoorbeeld: 
Tegenlicht in de klas: Globalisering en 
ongelijkheid in India, Een bezeten wereld in de 
klas: Welvaart in de jaren twintig en ZappDoc: 
Hagelslag 4-ever. 
 
Profielwerkstuk 
Vind je dit een interessant onderwerp en wil je dit 
gebruiken voor je profielwerkstuk? 
Het thema ‘armoede’ is te gebruiken als 
onderwerp voor je profielwerkstuk bij het vak 
economie.  
 
Studiekeuze 
Ben je benieuwd welke studies passen bij de 

video? Je zou bijvoorbeeld het volgende kunnen 
studeren: 
 
MBO: 
Budgetcoach 
Maatschappelijke zorg 
 
HBO: 
Social Work 
Financieel management 
 
WO: 
Sociologie 
Economie 

Samengevat 
Heb je weinig geld, dan is er de voedselbank om gratis 
eten en drinken te halen. Veel van dit soort initiatieven 
worden gerund door particulieren, die zonder subsidie of 
steun ervoor zorgen dat de armste mensen een gezonde 
maaltijd kunnen krijgen. 
 
Kijkvragen 
 
1 Wat voor soort mensen komen er naar de 
Voedselbank? 
A) Mensen uit de middenklasse 
B) Mensen die niet rond kunnen komen 
C) Mensen die geen werk hebben 
 
2 a) Hoe ziet een participatiesamenleving eruit, volgens              

        de mensen in deze aflevering? 
   b) Is Nederland een participatiesamenleving, volgens          
        jou? 
 

 
 
3 "Eigenlijk had het in zo’n welvaartsstaat niet nodig 
moeten zijn. Maar wie zijn wij?” Wat bedoelt de man uit 
deze aflevering hiermee? 
 
4 Hoeveel mensen leven in Nederland in armoede? 
   A) Ongeveer 1 miljoen 
   B) Ongeveer 2 miljoen 
   C) Ongeveer 3 miljoen 
 
5 "Het gaat in beeld steeds beter in Nederland, maar in 
de gaarkeuken wordt het alleen maar drukker." Wat 

bedoelt de vrouw uit deze aflevering hiermee?  
 
Verdiepingsvraag 
 
Zou jij kunnen rondkomen van 12,50 euro per week? 
Bedenk wat je dan allemaal niet meer zou kunnen doen. 
 
 

© NTR 2022 

Leerlingenversie 

http://www.schooltv.nl/
https://schooltv.nl/programma/nieuwsuur-in-de-klas/
https://schooltv.nl/programma/nieuwsuur-in-de-klas/
https://schooltv.nl/video/tegenlicht-in-de-klas-globalisering-en-ongelijkheid-in-india/
https://schooltv.nl/video/tegenlicht-in-de-klas-globalisering-en-ongelijkheid-in-india/
https://schooltv.nl/video/een-bezeten-wereld-in-de-klas-welvaart-in-de-jaren-twintig/
https://schooltv.nl/video/een-bezeten-wereld-in-de-klas-welvaart-in-de-jaren-twintig/
https://schooltv.nl/video/zapp-echt-gebeurd-mensjesrechten-hagelslag-4-ever/
https://schooltv.nl/video/zapp-echt-gebeurd-mensjesrechten-hagelslag-4-ever/

