
O
nderw

ijs in G
eldzaken



O
nderw

ijs en geldproblem
en

Geldproblemen kunnen leiden tot mindere prestaties op school, (meer) verzuim en 

uiteindelijk zelfs tot schooluitval. De gemeente Súdwest-Fryslân en RMC Zuidwest- 

Friesland vinden het daarom belangrijk om vragen over geldzaken onder de aandacht van 

jongeren te brengen. Daarvoor zijn landelijk en regionaal al verschillende programma’s 

ontwikkeld.

 

In deze waaier vindt u lesprogramma’s voor leerlingen van het VMBO, HAVO, VWO en 

MBO. Per programma wordt kort aangegeven wat de inhoud is en voor welke leerlingen 

het bedoeld is. Een digitale versie is te vinden op www.rmczuidwestfriesland.nl

Onderwijs en 
geldproblemen



Het programma bestaat uit:
• Les 1: Mijn Levensstijl

• Les 2: Mijn Inkomsten

• Les 3: Mijn Uitgaven

• Les 4: Mijn Bank

• Les 5: Mijn Toekomst 

De lessen kunnen los van elkaar ingezet worden en sluiten aan bij de economiemethodes.

Voor wie 
Leerjaar 2 en 3 VMBO en HAVO/VWO, MBO niveau 2 en 3.

Kosten 
Kosten: € 1785,- voor een onbepaald aantal studenten en projecten.

Meer informatie 
Kijk op: www.codenamefuture.nl/ikengeld
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1) Ik en Geld
                Ontwikkeld door Codenamefuture



Het programma bestaat  uit 5 lessen:
• Les 1: Wat verdien ik

• Les 2: Inkomen en vaste lasten

• Les 3: Wat ben ik kwijt

• Les 4: Andere kosten

• Les 5: Maar ik kan toch gewoon lenen? 

Dit onderwijsaanbod is ontwikkeld door het lectoraat schulden en incasso van de  

Hogeschool Utrecht en het Nibud, in opdracht van Volkskrediet Noord Nederland.

Voor wie
VMBO 

Kosten
€ 75,00 inclusief btw. 

Overige informatie
Het betreft hier een onderwijsaanbod vanuit de Volkskredietbank.  

Het lespakket bestaat uit werkschriften en een handleiding voor docenten.  

Er zit ook een PDF bestand bij van lesmateriaal.
 

Voor meer informatie:  
Mail: preventie_voorlichting@volkskredietbank.nl
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2) De financiële wegwijzer
                Ontwikkeld door de Volkskredietbank NO-Groningen



Cashflow is een dynamische voorstelling over geldgedrag en schulden. Jongeren komen 

steeds sneller in aanraking met verleidingen om geld uit te geven. Commercie en groepsdruk 

spelen hierin een grote rol. 

De voorstelling wordt opgevolgd door een nabespreking. Hierin proberen wij naar boven te 

halen of er al enige ervaring is met schulden en gaan we aan de hand van de voorstelling dieper 

in op het thema. Wat betekent het om schulden te hebben? Hoe voorkom je het? Hoe ga je nu 

om met het geld dat je hebt? En als je dan schulden hebt, hoe kom je er weer vanaf?  

Doelgroep
VO en MBO

Duur
Ca. 90 minuten (45 minuten voorstelling, 45 minuten nabespreking)

Max aantal toeschouwers
Theaters 60, scholen 45

Speelperiode
Gehele seizoen

Meer informatie 
Kijk op: www.bockenbaas.nl/voorstellingen/cashflow/    
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Dit programma bestaat uit 4 gastlessen van anderhalf uur in vier aaneengesloten weken.  
De lessen worden uitgevoerd door vrijwillige gastdocenten.
• Les 1: Leven en Financiën

• Les 2: Wat voor consument ben jij?

• Les 3: Financiën, inzicht en inspiratie

• Les 4: Jouw LEF-plan: persoonlijk financieel plan

Dit onderwijsaanbod is ontwikkeld door het lectoraat schulden en incasso van de  

Hogeschool Utrecht en het Nibud, in opdracht van Volkskrediet Noord Nederland.

Doelgroep
MBO niveau 3 en 4. 

Aanvragen 
www.lefnet.nl
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4)  Kosteloze programma’s  
Lef 
Verzorgd door: Stichting LEF (Leven en Financiën)
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Kerndoelen
Effecten van keuzes herkennen op het gebied van consumeren en budgetteren.  

Eigen gedachtenpatroon onder de loep nemen en reflecteren op eigen gedrag.

Doelgroep
Jongeren in de leeftijd van  12-25 jaar. 

Informatie 
 www.wijzeringeldzaken.nl/onderwijs/lesmateriaal/voortgezet-onderwijs/moneymatters

 Vervolg kosteloze 
programma’s 
  
Game Moneymatters: waar sta je op je 30e? 
Beschikbaar gesteld door: Wijzer in Geldzaken
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Thema’s
Sparen of uitgeven ? Waar geef je dan je geld aan uit en hoeveel?  

Hoe ga je bewust met geld om, stel je prioriteiten en voorkom schulden.

Doelgroep
VO en MBO

Aanmelding
Mail: s.i.h.katane@froc.nl (Solin Katane) 
 

 Vervolg kosteloze 
programma’s 
  
Jongeren en Geld 
Verzorgd door: Present Promotions



Donni-Barki:
Donni – Barki is een pilotproject over geld en schulden. Het gaat over financiële problemen 

waarin jongeren terecht kunnen komen door pech en/of onhandige keuzes. Door de pech of 

onhandige keuzes komen in de problemen door geld tekort. 
 

Donni – Barki (spreek uit Donni min een Barki) de betekenis = een tientje min een briefje  

van honderd, dus in de min staan. 

Theatershow wordt uitgevoerd door jongeren.

Doelgroep/Deelname 
Bovenbouw VO en MBO / Maximaal 2 klassen.

Duur/Waar/Wanneer 
90 minuten, op school (locatie) / Het gehele schooljaar / Van maandag t/m vrijdag.

Kosten
€ 995,00 (ex. BTW) betaling mogelijk via CJP pas. 

Informatie
Kijk op: www.codenamefuture.nl/ikengeld / Mail: sanne@kikid.nl
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5) Theatervoorstelling
                Ontwikkeld en verzorgd door theatergroep Kikid
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Solidair Friesland heeft een programma ontwikkeld dat zich voornamelijk  

richt op kinderen van 8-13 jaar.

Het programma is geschikt voor brugklas jongeren uit het voortgezet onderwijs

en is ontstaan naar aanleiding van het stuk “Kinderen in tel”.

Informatie 
Kijk op: www.solidairfriesland.nl/component/k2/kar-kinderen-en-armoede

Contact 
Mail: gvanderveer@solidairfriesland.nl   

6)  Programma Kinderen  
in Armoede (KAR)

                Ontwikkeld door Solidair Friesland



Jongeren leven in een wereld waarin het hebben van geld gewoon lijkt.  

De overgang van financieel afhankelijk naar financieel onafhankelijk gaat te snel  

met te weinig tijd voor vallen en opstaan. Schulden zijn dan snel gemaakt.

Voorstelling voor het Voortgezet Onderwijs (voorstelling Rijk)
Rijk gaat over geld uitgeven, geld problemen, status, populariteit en schaamte  

als je minder geld hebt dan anderen. Hoe ga je om met verleidingen?

Voorstelling voor jongeren binnen het MBO (voorstelling NU)
Deze voorstelling gaat over 18 jaar worden. Je bent dan officieel volwassen.  

Je kunt dan doen waar je zin in hebt. Je financiën op orde krijgen en in orde houden  

en hoe lastig dat is. Deze voorstelling maakt geld en het hebben van schulden bespreekbaar.

Speeldagen
Maandag, dinsdag en woensdag, andere dagen in overleg.

Voor wie
Vanaf 3e klassen VMBO, MBO, HAVO en VWO.

Duur/Opbouw/Locatie/Info
90 min. / 60 min. / Scholen en theaters   

Kijk op: www.tgplayback.nl/aanbod 

Mail naar: info@tgplayback.nl / Tel: 020-486 20 05
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7) Theatergroep Play Back
                Ontwikkeld door theatergroep Play Back voor en door jongeren
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Voor wie 
Jongeren in de brugklas

Duur 
1 week

Via de site is na aanmelding een gratis lesprogramma op te vragen. Via deze site wordt  

ook aangegeven wanneer de week van het geld gaat plaatsvinden. Week van het geld  

vindt meestal in het voorjaar plaats.

Docenten krijgen een lesprogramma waaruit ze keuzes kunnen maken.  

Vooral geschikt voor de brugklassen in het voortgezet onderwijs.

Informatie over de week van het geld:

Info/Mail
www.weekvanhetgeld.nl / Mail: info@wijzeringeldzaken.nl  

Telefoon
06- 212 753 01 (Sasja van der Knoop)

8)  Week van het Geld
                 Week van het geld is een jaarlijks terugkerend programma  

ontwikkeld i.s.m. het NIBUD



Aansluitend op lessen waar financiën aan de orde komen kan gebruik gemaakt worden  

van gastsprekers. Zij kunnen iets vertellen vanuit hun expertise over omgaan met geld.

Duo 
Gastspreker om iets te vertellen over studiefinanciering.

KBNL
Gastspreker vanuit de Kredietbank die iets kan vertellen over het omgaan met schulden.

Bank
Gastspreker van een bank. Wat betekent lenen van geld en waar moet je rekening  

mee houden? Lenen kost geld.

Schuldhulpverlener
Wat kom je tegen in de schuldhulpverlening, wat wordt er in een dergelijk traject van de  

schuldenaar gevraagd (wat kun en mag je nog wel en niet)?

Deurwaarder  
Wat is de rol van een deurwaarder bij het hebben van schulden? Hoeveel zeggenschap  

heb je nog over je spullen als je je schulden niet meer kunt betalen en de deurwaarder  

er aan te pas komt?
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9) Gastsprekers
                Gebruik maken van gastsprekers van diverse organisaties




