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BRON 1 
 
Waar haal jij je geld vandaan? 
 
Geld hebben is belangrijk. Niet alleen voor volwassenen, maar 
zeker ook voor jongeren. Uit het Nationaal Scholierenonderzoek, 
uitgevoerd door het Nibud, blijkt dat geld voor jongeren een hot 
item is. Als je geld hebt, tel je mee. Jongeren krijgen een groot 
deel van het geld van hun ouders, maar ze willen er ook voor 
werken. 
 
Jongeren van twaalf en dertien hebben een bedrag van gemiddeld 44 euro 
per maand te besteden, terwijl een scholier van zestien of zeventien over 
zo'n 164 euro per maand beschikt. Zoals je in het diagram kunt zien, is dat 
bedrag opgebouwd uit verschillende onderdelen. Jongens op het vmbo zijn 
het rijkst. Zij krijgen meer geld van hun ouders en hebben vaker een 
baantje. Van alle scholieren heeft 48 procent een bijbaantje. Gemiddeld 
werkt iemand van vijftien zo'n zeveneneenhalf uur per week. 
In Nederland zijn wetten gemaakt voor werkende jongeren. Zo heb je vanaf je vijftiende recht op 
het minimumjeugdloon. Er zijn ook wetten die bepalen wat je wel en niet mag. Niet elk baantje is 
geschikt voor scholieren. Bovendien mag je, afhankelijk van je leeftijd, maar een paar uur per dag 
werken. 
 
Wettelijk minimum voor jeugdlonen (tot 1 juli 2003) 
 

Leeftijd Bijbaantjes Aantal uren maximaal 
Bruto 

minimuminkomen per 
maand  

Bruto 
minimuminkomen per 

uur 

13 jaar • folders rondbrengen 

• vakken vullen 

• auto wassen 

• fruit plukken 

• oppassen 

• op schooldagen mag je maximaal 

2 uur werken 

• je mag niet op zondag werken 

• tijdens je vakantie mag je 

maximaal 7 uur per dag werken  

• er is geen 

minimuminkomen 

vastgesteld 

• er is geen 

minimuminkomen 

vastgesteld 

14 jaar hier gelden dezelfde regels als 

bij 13 jaar 

hier gelden dezelfde regels als bij 13 

jaar 

hier gelden dezelfde 

regels als bij 13 jaar 

hier gelden dezelfde 

regels als bij 13 jaar 

15 jaar • je mag nu ook kranten 

rondbrengen 

• je baantje mag niet slecht 

zijn voor je gezondheid en 

het mag niet gevaarlijk zijn 

• je mag maximaal 12 uur per week 

werken 

• je mag maximaal 8 uur per dag 

werken 

• je mag niet op zondag werken 

€ 354,75 € 2,16 

16 jaar  hier gelden dezelfde regels als 

bij 15 jaar 

• je mag maximaal 45 uur per week 

werken 

• je mag maximaal 9 uur per dag 

werken 

• je mag op zondag werken, maar 

dan moet je zaterdag vrij zijn 

€ 430,95 € 2,49 

17 jaar hier gelden dezelfde regels als 

bij 15 jaar 

hier gelden dezelfde regels als bij 16 

jaar 

€ 493,45 € 2,85 

18 jaar hier gelden dezelfde regels als 

bij 15 jaar  

hier gelden dezelfde regels als bij 16 

jaar, maar er zijn ruimere 

overwerkmogelijkheden  

€ 568,40 € 3,28 

 

overig 3%

zakgeld 19%

kleedgeld 12%

baantje 54%

vakantiewerk 12%

Legenda:
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Belasting betalen 
De bedragen die je in het schema ziet staan, zijn allemaal brutobedragen. Dat wil zeggen dat je 
daarover nog belasting moet betalen. Als je minder verdient dan € 1.227 per drie maanden, hoef 
je geen belasting te betalen. Soms houdt een bedrijf automatisch belasting in. Om te weten te 
komen of je belasting hebt betaald, moet je op je loonstrook kijken. Heb je toch betaald, dan kun 
je dat geld terugvragen bij de Belastingdienst. Vraag telefonisch een  
T-formulier aan bij de Belastingdienst. Als je het daarna invult en terugstuurt, krijg je het teveel 
betaalde geld terug.  
 
Vakantiegeld 
Ook heb je recht op vakantiegeld. Dit is meestal 8 procent van je totale brutoloon. Dit bedrag 
wordt één keer per jaar uitbetaald. Let goed op dat het bedrijf je dit geld uitbetaalt, ook als je het 
baantje opzegt. Het komt nogal eens voor dat een bedrijf het 'vergeet' te betalen. Als dat bij jou 
ook gebeurt, kun je er gewoon om vragen; je hebt er immers recht op. 
Geld uit bijbaantjes 
Dat geldt ook voor het minimumloon. Veel bedrijven betalen scholieren te weinig. Vind je dat je te 
weinig verdient met je werk? Vraag dan een hoger loon aan je werkgever. Dat kun je ook 
proberen als je wel het minimumloon krijgt, maar toch liever meer zou willen verdienen. Als het 
niet helpt, kun je natuurlijk altijd een ander baantje zoeken dat beter verdient.  
 

Top tien best betaalde bijbaantjes (januari 2003) 
 
  Bijbaantjes  Gemiddeld netto uurloon in euro's 

1 Krantenwijk  6,52 

2 In het ziekenhuis  5,13 

3 Auto's wassen 4,70 

4 Huishoudelijk werk  4,70 

5 Transport 4,68 

6 Fabriek  4,57 

7 Op kantoor 4,48 

8 Horeca  4,29 

9 Karweitjes, klusjes 4,07 

10 Schoonmaken  3,99 

 

 
naar: informatie op de websites 
www.jeugd-en-geld.nl en www.fnv.nl 
 



400030-2-571b  4 

BRON 2 
 
'Populair zijn is niks voor ons'
 

 1  Elke groep heeft haar eigen spelregels. Die 
staan nooit op papier, maar zitten verstopt in de 
hoofden van de groepsleden. Wanneer hoor je 
erbij? Wat moet je doen en wat moet je laten? 
Een interview met Lisette (15).  

 2  "Veel mensen vinden me maar een hippie. 
Maar ik wil niet in een hokje worden gestopt. Ik 
wil eruit zien zoals ik ben. Op sommige dagen 
draag ik kleren in alle kleuren van de regenboog. 
En op andere dagen vooral zwart of blauw. Ik 
houd van broeken met wijde pijpen. Het liefst 
koop ik ze tweedehands. Deze broek kostte maar 
drie euro!  

 3  Onze groep is heel hecht. Vorig jaar hebben 
we samen een musical gedaan. Dat brengt je nog 
dichter bij elkaar. Je kunt bij elkaar terecht als je 
het moeilijk hebt. We zijn een stelletje 
alternatievelingen. Maar toch zien we er niet 
allemaal hetzelfde uit. Er zitten ook normalo’s in 
onze groep. Nou ja, 'normaal' is niet het goede 
woord, maar je snapt wat ik bedoel. Trouwens, 
het uiterlijk is belangrijk, maar karakter nog veel 
meer. 

 4  Met de anderen in onze klas hebben we 
minder contact. Misschien komt dat omdat ze 
ouder zijn dan wij. Zij hebben meer 
belangstelling voor leerlingen uit andere klassen. 
Wij horen niet tot de top tien van de meest 
populaire leerlingen. Maar dat willen wij ook 
niet. Wij zijn buitenbeentjes en daar voelen wij 
ons goed bij. Het liefst zit ik in een klas waarin 
iedereen heel close is met elkaar, jongens en 
meisjes. 

 5  Als er ruzie is in de groep, dan trek ik me dat 
aan. Dan wil ik iets doen waardoor het weer goed 
komt. Maar dat is soms moeilijk. Je kunt niet 
zeggen: jullie moeten het weer goed maken, 
omdat ik het wil. Dat moet toch iedereen zelf 
doen. 

 6  Vorig jaar zat er een meisje bij ons in de klas 
dat heel anders was dan de meeste meiden in de 
klas. Niemand mocht haar. Ik vond haar zielig. Ik 
wilde dat ze niet zo verlegen was. Dat ze zich 
durfde te laten zien. Ze werd gepest en ik was de 
enige die voor haar opkwam. Ik probeerde haar 
bij onze groep te betrekken. Toen ging ze me 
ontzettend na-apen en claimen. Als ik met 
anderen omging, nam ze me dat heel erg kwalijk. 
Uiteindelijk is ze van school gegaan en daarvan 
gaf ze mij de schuld. Gelukkig nam de groep het 
voor me op, maar ik heb het er heel moeilijk mee 
gehad. Ik hoef haar nooit meer te zien. Ik weet nu 
wat haat is en toch ben ik heel vredelievend. Ik 
wil niet dat er oorlog in de wereld is en ruzie in 
de groep. Ja, dat hoort veel meer bij mij." 
 
naar: een artikel van Jos van Hest 
uit: Blikopener 3, 1999 
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BRON 3 
 
Curlen, spiken en relaxen
 

 1  Met ingang van dit schooljaar kun je in vijf 
Nederlandse steden een opleiding 'blackhair' 
volgen. 'Blackhair' is een specialisme in de 
Nederlandse kappersbranche. Jo-Ann Wong is 
docente blackhair op het College voor Mode en 
Uiterlijke Verzorging in Amsterdam. "Over twee 
jaar doet de eerste lichting examen. Dan hebben 
we eindelijk officieel gediplomeerde blackhair-
kappers in Nederland", zegt Jo-Ann opgelucht. 

 2  In de komende jaren zal het aantal 
allochtonen in Nederland toenemen. In 1997 
waren het er 2,7 miljoen; in 2015 zijn het er naar 
verwachting 3,8 miljoen. De meeste allochtonen 
komen uit landen ten zuiden van de Middellandse 
Zee. Dat betekent dat ze bijna altijd gekroesd 
haar hebben. 

 3  Docente Jo-Ann woont al heel lang in 
Nederland. Toen zij klein was, waren er geen 
blackhair-kappers. Tantes en nichten verzorgden 
het kroeshaar. Jo-Ann: "Zo’n vijftien jaar geleden 
kwamen in de grote steden de eerste blackhair-
kappers. Deze mensen, meestal zelf met 
kroeshaar, zagen een gat in de markt. Ze gingen 
naar Engeland of naar de Verenigde Staten voor 
een cursus en vestigden zich hier. 

 4  In Nederland kon je nergens zo’n cursus 
volgen. Alle kappersopleidingen deden alsof er 
alleen maar Europees haar geknipt en gekruld 
moest worden. De vraag naar blackhair-
specialisten kwam op een gegeven moment 
vanuit de kapsalons; de kappers merkten dat er 
steeds vaker gekroesde klanten binnenliepen. De 
Nederlandse kapper zat dan letterlijk en figuurlijk 
met de handen in het haar. Hij of zij wist niet hoe 
je kroeshaar moest knippen, krullen en verven." 

 
  Twee keer zo dik 
 5  Vanaf dit schooljaar zijn er vijf scholen (in 

Amsterdam, Zaandam, Utrecht, Eindhoven en 
Rotterdam) waar leerlingen een opleiding 
blackhair kunnen volgen. De opleiding duurt twee 
jaar, even lang als de kappersopleiding Europees 
haar, en de eindexameneisen zijn net zo zwaar. 

 6  Jo-Ann: "De blackhair-klas op deze school is 
de grootste. In deze klas wordt veel aandacht 
besteed aan de behandeling van kroeshaar. De 
krulvorming en de dikte bijvoorbeeld zijn heel 
anders dan bij Europees haar. Wassen en drogen 
duurt veel langer, waardoor je een andere 
planning moet maken. Je moet ook kunnen 

ontkroezen; dat noemen we relaxen. Curling is 
krulvergroting. Spiken is glad föhnen. Tangen doe 
je als je met een krultang andere krullen in het 
kroeshaar wilt maken. Het zijn allemaal heel 
speciale technieken. Doordat kroeshaar twee keer 
zo dik is als Europees haar, gaan behandelingen 
als verven ook anders. De chemicaliën waar je 
mee werkt, reageren veel heftiger. Ze mogen 
absoluut nooit langer dan twintig minuten in 
contact komen met de hoofdhuid, want die stoffen 
branden gewoon door de huid heen." 

 
Make-up slaat grijs uit 

 7  Je kunt op de blackhair-opleiding ook een 
cursus visagie volgen. Voor de donkere 
huidskleur moet andere make-up worden gebruikt 
dan voor de lichte huidskleur. De foundation1) is 
het belangrijkst. De foundation voor de blanke 
huid slaat op een donkere huid grijs uit. Dat ziet 
er erg lelijk uit. Lang waren die producten voor de 
donkere huid alleen te krijgen in speciaalzaken in 
de grote stad. Sinds kort kun je ze gelukkig ook 
bij Etos en V&D kopen.  

 
Nieuwe mensen, nieuwe ideeën 

 8  Jessica is blackhair-kapster. "Ik vind het heel 
goed dat er nu opleidingen komen. In de salon 
waar ik nu werk, staan ze te springen om nieuw 
personeel. Het wordt steeds drukker. Mensen die 
net van een opleiding komen, brengen ook 
nieuwe ideeën mee. Dat heb je nodig in een 
salon. Voor Europese kappers is er elk halfjaar 
een nieuwe haarmodelijn. Nieuwe ideeën voor 
blackhair moeten nu echter van klanten komen. 

 9  Mij lijkt het het leukste om in een salon te 
werken met zowel Europese klanten als klanten 
met kroeshaar. Al die leerlingen van die nieuwe 
blackhair-opleidingen moeten straks stage lopen. 
Zoveel blackhair-salons zijn er niet. Daarom denk 
ik dat er steeds meer kapsalons zullen komen 
waarin zowel klanten met Europees haar als 
klanten met kroeshaar terechtkunnen." 

 
  naar: een artikel van Marja Baeten 
  uit: Blikopener 3, 2000 
 
noot 1 foundation = basiscrème (make-up) voor op het 
gezicht 
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