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Economische diversiteit 

• Economische diversiteit: Leerlingen verschillen van elkaar in financiële mogelijkheden. Voor de één is 
het vanzelfsprekend dat er thuis voldoende geld is voor noodzakelijke én leuke dingen, bij de ander ligt 
dit moeilijk. 

• Burgerschap: Economische diversiteit roept vragen op over rechtvaardige verdeling en voorzieningen 
voor mensen die het minder hebben. Het is belangrijk dat leerlingen leren om hier zorgvuldig over na te 
denken. 

• SEL-vaardigheden: Besef van de ander 

 

Filmpje: Naar de bioscoop 
Een groepje jongeren gaat naar de film. Maaike verzint excuses en geeft uiteindelijk aan dat ze niet mee gaat 
omdat ze geen geld heeft. Haar ouders hebben ook geen twintig euro voor een avondje uit. ‘Wist je dat je van 
twintig euro twee warme maaltijden kunt betalen?’ vraagt ze aan de anderen. Uiteindelijk besluit de groep om 
bij iemand thuis een film te gaan kijken. 
 

Gesprek 
Wat denken de leerlingen: Komen dit soort situaties voor? Hoe zou jij ermee omgaan als je in de schoenen 
van Maaike stond? En als je een van de anderen was? 
 
LET OP: Het filmpje is voor leerlingen een veilig voorbeeld om over te praten, het is niet nodig dat ze iets 
zeggen over hun eigen situatie. Hun eigen situatie kan gevoelig liggen en is privé. Benoem dat en breng het 
gesprek op gang door nadrukkelijk te verwijzen naar het filmpje, bijvoorbeeld door te vragen: ‘Stel dat jij de 
rol van Maaike zou moeten spelen in dit filmpje, hoe zou je dat dan doen? Welke gezichtsuitdrukking vind je 
passen bij haar rol en waarom? En bij de rollen van de anderen?’ 
 

Uitleg 
In Nederland wonen honderdduizenden mensen die net genoeg of te weinig geld hebben om van rond te 
komen. Ook zijn er miljoenen mensen die ruim voldoende hebben. Verschillen tussen mensen kunnen op 
veel momenten aan de oppervlakte komen. Bijvoorbeeld als je samen iets leuks gaat doen en je hebt een 
verschillend budget. Het is belangrijk om je ervan bewust te zijn dat deze verschillen bestaan. 
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