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Verrijk de leeromgeving!  
Over armoede, leren en ontplooiing 

 
"De ondersteuning door Leergeld betekent voor mij echt enorm veel omdat mijn kinderen 
ermee geholpen zijn" en "Door het huisbezoek zag ze hoe erg onze situatie was"   

Twee opmerkingen van gezinnen die geïnterviewd werden door de Hogeschool van 
Amsterdam die onderzoek deed naar de effecten en de resultaten van de inzet van 

Leergeld Amsterdam (zie www.leergeldamsterdam.nl).  

De resultaten van dit onderzoek wil Leergeld Amsterdam met u delen tijdens een 

symposium. We nodigen u uit om samen na te denken over hoe we de effecten van 
armoede op kinderen zoveel mogelijk kunnen beperken. 
 

- Leergeld en geldrust  

‘Waarom (materiële) ondersteuning van gezinnen met kinderen bijdraagt aan hun algemene welzijn’. 

Door Roeland van Geuns, lector armoede interventies Hogeschool van Amsterdam 

- Verrijk de leeromgeving! Over armoede, leren en ontplooiing 

Door prof. Jelle Jolles, hoogleraar neuropsychologie Vrije Universiteit Amsterdam en 

Universiteit Maastricht en oprichter van het Centrum Brein & Leren. 

- Waar ligt de bal? Over scholen en armoede 

Door Ariëlle de Ruijter, directeur-bestuurder Samenwerkingsverband Voortgezet 

Onderwijs Amsterdam-Diemen. 
 

Na de inleidingen volgt een paneldiscussie onder leiding van Pieter Hilhorst. 

Aan de discussie nemen, naast de inleiders, deel:  

- Staatssecretaris van SZW, Tamara van Ark en  
- Wethouder van onderwijs, armoede en inburgering van Amsterdam, Marjolein Moorman.  

 De zaal zal ruim de gelegenheid krijgen om deel te nemen aan de discussie.  

 

Het symposium zal plaatsvinden op maandagmiddag 30 september  

van 13 tot 17 uur (inloop vanaf 12.30 uur), IPABO, Jan Tooropstraat 136, Amsterdam 

 
Aanmelden voor dit symposium kunt u doen door uw gegevens (naam, achternaam, 

organisatie, functie, mailadres, telefoonnummer) te mailen naar: 
m.salomons@leergeldamsterdam.nl 
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