
 

Tegenlicht in de klas 
Gratis geld 
 

Leeftijd: 16-18 jaar 
Niveau:  VO bovenbouw  
 
Samengevat 
Zou het niet fijn zijn als we allemaal een 
basisinkomen zouden krijgen, zonder 
enige voorwaarde? Want de wereld is 
razendsnel aan het veranderen en onze 
banen worden steeds vaker overgenomen 
door robots en slimme software. Hoe gaan 
we dan nog ons geld verdienen? Kan een 
basisinkomen voor iedereen de oplossing 
bieden voor een nieuw economisch 
systeem? 
 
Vakgebied 
Maatschappijleer / economie 
 
Kernbegrippen 
Beroepsbevolking – innovatie – sociale 
zekerheid – sociale voorzieningen –
arbeidsparticipatie 
 
Kerndoelen 
H/V: Maatschappijwetenschappen: 
domein E mens en werk. 
Maatschappijleer: subdomein D3. 
Vmbo: Maatschappijleer II: ML2/K/5 Mens 
en werk 
 
Verdieping 
Deze video is onderdeel van de serie 
‘Tegenlicht in de klas’. Voor verdieping 
over robotisering van de samenleving: 
bekijk het fragment van Nieuwsuur  
 
Antwoorden 
1 Mensen die routinematig informatie 
verwerken. 2 Je werkt vaker voor jezelf, 
of deels voor jezelf en voor een baas of 
voor elkaar. 3 Bij een uitkeringsstelsel 
moet je over (bij)verdiensten/inkomen uit 
arbeid meteen 100% belasting betalen. 4 
Betere innovatie – hogere 
arbeidsproductiviteit – zachte baten – 
mensen worden gelukkiger. 5a VVD  b 
PvdA  c VVD  d beide 6 Ter beoordeling 
docent 
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Kijkvragen 
1 Welk soort werk wordt het hardst 
getroffen tijdens ‘the second machine 
age’?   
 
2 Hoe zien volgens Marcel Canoy de 
arbeidsverhoudingen er over pakweg 10 
jaar uit? 
 
3 Welk argument noemt Ron Hikel voor het 
feit dat uitkeringen een negatief effect 
hebben op de bereidheid van mensen om te 
werken? 
 
4 Welke vier maatschappelijke 
opbrengsten noemt Marcel Canoy als het 
basisinkomen wordt ingevoerd?.     

 
Verdiepingsvragen 
5 In de politiek hebben zowel de traditioneel 
linkse partijen zoals PvdA als rechtse 
partijen zoals VVD hun eigen argumenten 
om tegen invoering van een basisinkomen 
te zijn. Hieronder staan diverse uitspraken.  
Welke uitspraak past bij welke partij? 
a Het is geen taak van de overheid om voor 
inkomens te zorgen. 
b Een basisinkomen van pakweg € 600 per 
maand is veel te laag. 
c Hogere inkomens meer belasting laten 
betalen om het basisinkomen te 
financieren is een slecht idee. 
d Het is heel normaal dat mensen iets 
moeten doen voor hun geld.     

 
       

6 Kan een basisinkomen de oplossing 
bieden voor een nieuw economisch 
systeem? Deze vraag staat centraal tijdens 
de aflevering. Probeer in een kort betoog 
antwoord te geven op deze vraag, waarbij 
je de mogelijke voor- en nadelen van een 
basisinkomen benoemt.   
 

 
 

http://www.schooltv.nl/programma/tegenlicht-in-de-klas/
http://www.npo.nl/nieuwsuur/08-04-2014/NPS_1241371

