
  
 
  

Tegenlicht in de klas 
Een basisinkomen voor iedereen  
 

Leeftijd: 13-15 jaar 16-18 jaar 
Niveau:  VO onder- en bovenbouw 
 
Vakgebied 
Maatschappijleer en Economie 
 
Kernbegrippen 
Economie, inkomen, armoede, welvaart  
 
Kerndoelen 
Deze video sluit aan bij het kerndoel van  
Economie Domein H Concept welvaart en groei: 
De leerling kan in contexten analyseren wat op 
nationaal en op mondiaal niveau de oorzaken zijn 
van economische groei en van de verdeling van 
inkomen en welvaart. Keuzes op microniveau 
werken door op macroniveau in elke economie 
die gekenmerkt wordt door wederzijds 
afhankelijke markten. 
 
Verdieping 
Deze video is onderdeel van de serie ‘Tegenlicht 
in de klas’. Op Schooltv.nl vind je meer video’s uit 
deze serie, bijvoorbeeld over: de economie van de 
toekomst, een nieuwe wereldorde, de verovering 
van de Noordpool en de kleding van de toekomst.  
----------------------------------------------------------------- 
 
Antwoorden 
1 een gegarandeerd geldbedrag van de overheid 
dat iedereen naar eigen inzicht mag besteden.  
2 Mensen zouden minder stress hebben om in 
hun basisbehoeften (geld voor boodschappen, 
huur e.d.) te voorzien en niet tegen hun zin werk 
te hoeven doen waarin ze zich ongelukkig voelen. 
Mensen zouden meer tijd hebben om voor elkaar 
te zorgen, hun eigen ritme te volgen etc.  
3 Dat mensen de financiële ruimte krijgen om 
dingen te proberen die ze willen doen.  
4 1/2/3: ˅(omlaag) en  4/5/6: ˄ (omhoog)  
5 B Een baan waarin iemand niet daadwerkelijk 
iets toevoegt aan de maatschappij.  
6 Omdat ze dan afhankelijk van de machthebber 
zijn. 
 
 

 
Samengevat 
Het basisinkomen is een gegarandeerd geldbedrag 
voor iedereen en wordt verstrekt door de overheid. 
Iedereen mag het naar eigen inzicht besteden. Over 
de hele wereld is men er al mee aan het 
experimenteren. Historicus Rutger Bregman denkt 
dat we aan de vooravond staan van een definitieve 
doorbraak van het basisinkomen.  
 
Kijkvragen 
1 Leg uit wat met een basisinkomen bedoeld wordt? 
 
2 Volgens onderzoek zouden door het basisinkomen 
de zorgkosten omlaag gaan en de mentale 
gezondheid van mensen verbeteren. Leg dit uit. 
 
3 Bregman noemt het basisinkomen ‘durfkapitaal 
voor de gewone man’. Wat bedoelt hij hiermee? 
 
4 Het basisinkomen zou de overheid zowel geld 
kosten als opleveren. Zet een ˅ bij de onderdelen 
waarvan de kosten omlaag gaan en een ˄ bij de 
onderdelen waarvan de baten zullen stijgen: 
1. Uitkeringen voor ouderen, zieken en werklozen 
2. Misdaad, stress en verslavingen 
3. Geld voor controleurs en administratie  
4. Opleidingsniveau van mensen  
5. Geestelijke gezondheid 
6. Innovatie en creativiteit  
 
5 Wat wordt er bedoeld met een ‘bullshitjob’? 
A. Een baan waarbij je een hoop ‘shit’ moet 
oplossen. 
B. Een baan waarin iemand niet daadwerkelijk iets 
toevoegt aan de maatschappij.  
 
6 Waarom willen machthebbers volgens Bregman 
graag dat mensen elkaar wantrouwen? 
 
Verdiepingsvraag 
Stel dat jij na je middelbare school een 
basisinkomen zou krijgen, wat zou je dan doen? Zou 
je andere keuzes maken dan zonder basisinkomen? 
 
Bespreek de antwoorden klassikaal. 
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Verdieping 
Deze video is onderdeel van de serie ‘Tegenlicht 
in de klas’. Op Schooltv.nl vind je meer video’s uit 
deze serie, bijvoorbeeld over: de economie van de 
toekomst, een nieuwe wereldorde, de verovering 
van de Noordpool en de kleding van de toekomst.  
 
Profielwerkstuk 
Vind je dit een interessant onderwerp en wil je dit 
gebruiken voor je profielwerkstuk? 
Het thema ‘basisinkomen’ is te gebruiken als 
onderwerp voor je profielwerkstuk bij de vakken 
maatschappijleer en economie.    
 
Studiekeuze 
Ben je benieuwd welke studies passen bij de 
beroepen uit de video? Je zou bijvoorbeeld het 
volgende kunnen studeren: 
 
MBO: 
Maatschappelijk werk 
 
HBO: 
Gedrag en maatschappij  
Sociologie 
 
WO: 
Politics, Psychology, Law and Economics 
Sociologie  

Samengevat 
Het basisinkomen is een gegarandeerd geldbedrag 
voor iedereen en wordt verstrekt door de overheid. 
Iedereen mag het naar eigen inzicht besteden. Over 
de hele wereld is men er al mee aan het 
experimenteren. Historicus Rutger Bregman denkt 
dat we aan de vooravond staan van een definitieve 
doorbraak van het basisinkomen.  
 
Kijkvragen 
 
1 Leg uit wat met een basisinkomen bedoeld wordt? 
 
2 Volgens onderzoek zouden door het basisinkomen 
de zorgkosten omlaag gaan en de mentale 
gezondheid van mensen verbeteren. Leg dit uit. 
 
3 Bregman noemt het basisinkomen ‘durfkapitaal 
voor de gewone man’. Wat bedoelt hij hiermee? 
 
4 Het basisinkomen zou de overheid zowel geld 
kosten als opleveren. Zet een ˅ bij de dingen 
waarvan de kosten omlaag gaan en een ˄ bij de 
dingen waarvan de baten zullen stijgen: 
1. Uitkeringen voor ouderen, zieken en werklozen 
2. Misdaad, stress en verslavingen 
3. Geld voor controleurs en administratie  
4. Opleidingsniveau van mensen  
5. Geestelijke gezondheid 
6. Innovatie en creativiteit  
 
5 Wat wordt er bedoeld met een ‘bullshitjob’? 
A. Een baan waarbij je een hoop ‘shit’ moet 
oplossen. 
B. Een baan waarin iemand niet daadwerkelijk iets 
toevoegt aan de maatschappij.  
 
6 Waarom willen machthebbers volgens Bregman 
graag dat mensen elkaar wantrouwen? 
 
Verdiepingsvraag 
Stel dat jij na je middelbare school een 
basisinkomen zou krijgen, wat zou je dan doen? Zou 
je andere keuzes maken dan zonder basisinkomen? 
 
Bespreek de antwoorden klassikaal. 

 
 

© NTR 2019 
 

Leerlingenversie 

http://www.schooltv.nl/
https://schooltv.nl/programma/tegenlicht-in-de-klas/
https://schooltv.nl/programma/tegenlicht-in-de-klas/

