Eén op de tien Nederlandse kinderen leeft in armoede, meldt het Sociaal en Cultureel Planbureau.
Maar volgens de Europese rekenaars van Eurostat is het nog veel erger: 1 op 6 Nederlandse kinderen
gaat een zeer schamele jeugd tegemoet.
Verdrag Kinderrechten Ieder kind heeft recht op basisvoorzieningen om veilig en gezond te kunnen
opgroeien, zoals onderdak, kleding en voldoende eten en drinken. Dat staat in het
Kinderrechtenverdrag van de Verenigde Naties, dat ook door Nederland is ondertekend. Dit is in de
eerste plaats de verantwoordelijkheid van de ouders. Maar de overheid moet wel helpen als het ze
niet lukt. Het percentage kinderen dat in armoede opgroeit, is al jaren min of meer constant. Het
risico op armoede is het grootst bij kinderen uit eenoudergezinnen en gezinnen van niet-westerse
afkomst.
Armoede heeft een grote impact op kinderen. Niet alleen omdat materiële zaken ontbreken, maar
vooral omdat ze niet kunnen meedoen. Dit kan leiden tot stress, sociale uitsluiting, slechtere
schoolprestaties en probleemgedrag. Armoede wordt hierdoor vaak van generatie op generatie
doorgegeven.

Wat doet armoede met kinderen?
Margrite Kalverboer: ‘Kinderen die jarig zijn, melden zich ziek op school omdat ze geen traktatie
hebben. Of ze zeggen dat ze er niks aan vinden om naar de film te gaan, terwijl de waarheid is dat
daar gewoon geen geld voor is. De schaamte is groot onder kinderen uit arme gezinnen. Vaak vinden
ze zichzelf ook minder waard dan andere kinderen.’
Margrite Kalverboer is sinds april 2016 Kinderombudsman. Zij is eveneens bijzonder hoogleraar Kind,
(Ortho)pedagogiek en Vreemdelingenrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen. In 1996 promoveerde
ze op een onderzoek naar de wijze van rapporteren over opvoedings- en verzorgingsproblematiek bij
de Raad voor de Kinderbescherming Directie Noord.
De Kinderombudsman is een onafhankelijk instituut dat sinds april 2011 bestaat. De
Kinderombudsman ziet er op toe dat in Nederland de rechten van het kind worden nageleefd. De
eerste Nederlandse Kinderombudsman was Marc Dullaert. www.dekinderombudsman.nl

