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Opgave 8: Lezen en Schrijven
Lees het artikel en beantwoord de vragen IN HET NEDERLANDS.
Schrijf 200–300 woorden. Maak de opgave in eigen woorden.
Als je meer dan vijf woorden achter elkaar overneemt, worden er punten afgetrokken.
[Totaal: 50 punten]
ARMOEDE
Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) constateerde dat de armoede in Nederland de laatste
jaren is toegenomen. Meer dan 10 procent van de huishoudens viel in de categorie ‘laag inkomen’
volgens de definitie van het SCP. Het SCP berekent de armoedegrens voor Nederland als volgt.
Eerst stelt het een eenvoudig pakket basisbehoeften vast. Daarbovenop komt ‘iets extra’s’ voor
overige noden. Zo wordt een échte armoedegrens bepaald, die jaarlijks opnieuw wordt berekend.
Het basispakket bestaat uit genoeg geld voor voeding, kleding en wonen. Extra’s zijn de
mogelijkheid voor recreatie, lidmaatschap van een bibliotheek, één vereniging, een huisdier, het
internet en een tijdschrift. Voor alcohol en tabak is geen budget. Veel mensen zeggen dat het
minimumniveau voor wezenlijke dingen moet zijn; roken is voor velen niet essentieel. Met een
biertje ligt dat misschien anders. Maar er is ook een klein budget voor recreatie. Daar kunnen
mensen misschien die borrel van betalen. Natuurlijk is het maar een rekenmethode, men kan
het geld dus ook anders uitgeven. Uit studies blijkt dat mensen op minimumniveau relatief veel
uitgeven aan recreatie, vakantie en tabak en juist besparen op andere basale uitgaven.
Het basispakket moet niet als iets statisch beschouwd worden. Zo zat vroeger de krant erbij, maar
nu worden een computer en internet belangrijker gevonden.
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