
B U D G E T I N Z I C H T  N O O R D - W E S T - V L A A N D E R E N

AANBOD 
FINANCIËLE EDUCATIE

Aanbod geldig voor scholen uit de regio Noord-West-Vlaanderen





BudgetInZicht
 
 
Uit recent onderzoek van CEBUD blijkt dat een groeiende groep jongvolwassenen wordt
geconfronteerd met financiële moeilijkheden. Wie echter van jongs af aan leert om goed met
geld om te gaan, loopt beduidend minder kans om later in de financiële problemen terecht te
komen. Dit wijst op het belang van vorming, bewustmaking en preventie aan kinderen en
jongeren rond geld en budgetteren *.
 
Vanuit BudgetInzicht zetten we actief in op de doelstelling financiële zelfredzaamheid en dit
samen met onze partners (OCMW, CAW en Verenigingen waar Armen het Woord Nemen). Zie
www.budgetingzicht-noordwestvlaanderen.be voor meer info!
 
En ook u, als speler in het onderwijsveld, kan een rol spelen om leerlingen en hun ouders te
sensibiliseren op vlak van verantwoord financieel gedrag. In deze brochure zijn diverse tools
terug te vinden die hiertoe kunnen bijdragen. Snuister naar hartenlust en laat ons weten waar jij
beroep wil op doen tijdens het schooljaar of specifiek tijden de 'Week van het Geld', een
campagne die jaarlijks plaatsvindt in maart. 
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financieel risicogedrag bij jongeren (2013-2014), door het Centrum voor Budgetadvies en -onderzoek (CEBUD)

BIZonder veel budgetplezier!
 
 
 

BudgetInZicht Noord-West-Vlaanderen
 

Ruddershove 8 8000 Brugge
www.budgetinzicht-noordwestvlaanderen.be
info@budgetinzicht-noordwestvlaanderen.be

 



Aanbod basisonderwijs
 
- Budg€tpret                                                                                3e en 4e leerjaar
 
- Just'in budget                                                                            5e en 6e leerjaar
 
- Geldweg                                                                                    5e en 5e leerjaar
 
- Toolbox financiële educatie 3de graad basisonderwijs                 5e en 6e leerjaar
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Aanbod secundair onderwijs
 
- lessuggestie WAKOSTA?!- budgetapp                                          1e en 2e middelbaar
 
- GeldWeg                                                                                     1e en 2e middelbaar
 
- Budget aan-zet                                                                            3e en 4e middelbaar
 
- WAKOSTA?! - budgetbeurs                                                          5e en 6e middelbaar
 
 

Aanbod ouders
 
- Brochure 'Budget in handen van je kind'
 
- Vorming financiële opvoeding

Ons aanbod in een notendop



Budg€tpret                                                                          
 
VOOR WIE?
Leerlingen van het 3e en 4de leerjaar
 
WAT?
De leerlingen plannen op spelenderwijs een leuke daguitstap
voor de hele klas, maar moeten hierbij telkens rekening houden
met het beschikbare budget. Prijzen vergelijken, rekenen met
geld, keuzes maken en dit telkens in groep overleggen is dus de
boodschap!
 
Zie www.wikifin.be/nl/budgeutpret-en-justin-budget voor meer
info.
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Aanbod basisonderwijs

Just'in Budget                                                                
 
VOOR WIE?
Leerlingen van het 5e en 6de leerjaar
 
WAT?
Aan de hand van een kleurrijk ganzenbord met vele extra
opdrachten worden leerlingen een krak in het beheren van
geld en raken ze vertrouwd met cash en het verrichten van
betalingen via een bankrekening. Hieraan gekoppeld worden
er ook inzichten verworven in begrippen zoals 'budget',
'spaargeld', 'intrest' en 'lenen'.
 
Zie www.wikifin.be/nl/budgeutpret-en-justin-budget voor
meer info.
 
 
 

ONS AANBOD
Dit spel kan gratis ontleend worden via BudgetInzicht, maar kan ook door de school gratis aangevraagd worden via Wikifin
in de aanloop van de 'Geldweek'. Schrijf je zeker in voor hun nieuwsbrief (www.wikifin.be/nl/de-wikifin-nieuwsbrief) en
blijf van alle aanbiedingen op de hoogte.

ONS AANBOD
Dit spel kan gratis ontleend worden via BudgetInzicht, maar kan ook door de school gratis aangevraagd worden via Wikifin
in de aanloop van de 'Geldweek'. Schrijf je zeker in voor hun nieuwsbrief (www.wikifin.be/nl/de-wikifin-nieuwsbrief) en
blijf van alle aanbiedingen op de hoogte.



GeldWeg                                                                        
 
VOOR WIE?
Leerlingen van het 5e en 6e leerjaar
 
WAT?
In de huid van een gezin moeten de spelers de nodige aankopen
doen langs de uitgestippelde geldweg op het spelbord en daarbij
op tijd en stond aandacht schenken aan de vaste kosten die op
het pad liggen. Het komt er dus op aan de juiste keuzes te
maken en niet in het rood komen te staan, maar ook rekening te
houden met onvoorziene omstandigheden die op de loer liggen...
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Toolbox Financiële Educatie                                                                     
 
VOOR WIE?
Leerlingen van het 5e en 6de leerjaar
 
WAT?
Deze toolbox bestaat uit 4  verschillende luiken.

1. De Geldlesweek: Dit is een pakket bestaande uit 5 lesdelen (max 30min) die ingaat op de
verschillende aspecten van financiële educatie. 
2. Speel eens een spel met geld: De box bevat de volgende spelen: Budg€tpret, Just'in budget en
Geldweg.
3. Mini WAKOSTA?! budgetbeurs: met de mini WAKOSTA?! budgetbeurs leren de kinderen
spelenderwijs nadenken over hun eigen budget, wensen en verlangens.
4. Budget in handen van je kind, ouderavond:  ouderavond over financiële opvoeding bij kinderen.

ONS AANBOD
Dit spel kan gratis ontleend worden via BudgetInzicht Noord-West-Vlaanderen..

ONS AANBOD
De toolbox financiële educatie kan gratis ontleend worden via BudgetInzicht Noord-West-Vlaanderen 



GeldWeg                                                                        
 
VOOR WIE?
Leerlingen van het 1e en 2e middelbaar
 
WAT?
In de huid van een gezin moeten de spelers de nodige aankopen
doen langs de uitgestippelde geldweg op het spelbord en daarbij
op tijd en stond aandacht schenken aan de vaste kosten die op
het pad liggen. Het komt er dus op aan de juiste keuzes te
maken en niet in het rood komen te staan, maar ook rekening te
houden met onvoorziene omstandigheden die op de loer liggen...
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ONS AANBOD
Dit spel kan gratis ontleend worden via BudgetInzicht Noord-West-Vlaanderen..

Lessuggestie WAKOSTA?! App                                     
 
VOOR WIE?
Leerlingen van het 1e en 2de middelbaar
 
WAT?
In maximum 5 groepjes van max 5 leerlingen is minimum 1
smartphone aanwezig met daarop de WAKOSTA?!APP. Er
wordt een personage gekozen om gedurende de oefening
verder mee aan de slag te gaan. De verschillende keuzes
gedurende het spelverloop resulteren tot een bepaald
eindbedrag. Voldoende materie om tijdens een nabespreking
op terug te komen. 
 
 
 
 

ONS AANBOD
Deze lessuggestie kan gratis gedownload worden op www.budgetinzicht-noordwestvlaanderen, maar kan ook gratis
ontleend worden bij BudgetInzicht Noord-West-Vlaanderen.

Aanbod secundair onderwijs



Budget aan-zet                                                                    
 
VOOR WIE?
Leerlingen vanaf het 3de middelbaar
 
WAT?
Aan de hand van een fictief personage dat recent is
afgestudeerd, een eerste job heeft en net een eigen stekje huurt
in de stad, dienen de spelers alle hieraan verbonden kosten te
betalen. Er is echter een addertje onder het gras: het personage
wordt werkloos en het budget krimpt... én er is een
besparingsrace tegen de klok... Wie kan onder tijdsdruk
prioriteiten stellen? 
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ONS AANBOD
Dit spel kan gratis ontleend worden via BudgetInzicht Noord-West-Vlaanderen..

WAKOSTA?! - budgetbeurs                                          
 
VOOR WIE?
Leerlingen vanaf het 5de middelbaar
 
WAT?
IIn een heus inleefparcours wordt de groep ondergedompeld
in de wereld van het 'op eigen benen staan' en de bijhorende
financiële keuzes die dit met zich meebrengt. Vragen zoals
'Hoeveel bedraagt de gemiddelde huishuur?', 'Hoeveel geef je
uit aan eten en transport?' en 'Wat staat er op mijn
energiefactuur?', ... komen aan bod in verschillende thema's:
Op eigen benen? Wat nu?, Wonen en Energie, Dagelijkse kost,
Media en Vrije tijd.
 
 
 
 ONS AANBOD

De WAKOSTA?! - budgetbeurs is een mobiele beurs en kan gratis ontleend worden (mits waarborg) via BudgetInzicht
Noord-West-Vlaanderen. Een train-the-trainer kan worden voorzien. 



Brochure 'Budget in handen van je kind'                                                                   
 
WAT?
 
In deze brochure wordt er uitleg gegeven over wat financiële
opvoeding inhoudt en hoe je hierrond concreet aan de slag kan
gaan als ouder. Om af te sluiten zijn er ook nog tips en
handvaten in terug te vinden over veilig en verantwoord
besteden. Eenhandige brochure, zowel beschikbaar in het
Nederlands, Frans als Engels.
 
Wil je nog wat meer achtergrondinformatie en concrete tips om
het thema in de kijker te zetten? Vraag dan zeker naar onze
inspiratiegids 'Financiële opvoeding voor professionelen'. 
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ONS AANBOD
Zowel de brochure als de inspiratiegids zijn gratis digitaal beschikbaar via www.budgetinzicht-noordwestvlaanderen.be

ouderavond financiële opvoeding                             
 

VOOR WIE?
Ouders met kinderen tussen de 6 en 18 jaar.
 
WAT?
Hoe leer ik mijn kind goed omgaan met geld? Geef ik beter
geen of wel zakgeld? Welke afspraken kan ik hierover maken
met mijn kind? Hoe wapen ik mijn zoon/dochter tegen de
valkuilen van reclame? Hoe beïnvloed ik het spaargedrag van
mijn kind.
Tijdens deze interactieve ouderavond gaan we samen met het
publiek op zoek naar antwoorden op deze en andere vragen
binnen het thema financiële opvoeding.
 
 
 
 

ONS AANBOD
BudgetInzicht Noord-West-Vlaanderen biedt deze ouderavond gratis aan voor scholen in de regio. Het aanbod wordt bij
voorkeur gegeven in de maand maart, zodat dit gekaderd kan worden binnen de jaarlijkse campagne 'Geldweek'.

Aanbod ouders



Wikifin@school
Ook Wikifin zet zich dagelijks in rond 'financiële educatie' en ondersteunt
leerkrachten hierbij via lesmateriaal, neutrale informatie en ludieke
activiteiten betreffende het thema. Neem zeker een kijkje op hun website
voor meer info: www.wikifin.be/nl/wikifin-at-school!
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Andere

BudgetInzicht Noord-West-Vlaanderen
 
Naast specifieke tools gericht op onderwijs heeft BudgetInzicht nog meer
tools betreffende financiële opvoeding en educatie. Ontdek ze allemaal op
www.budgetinzicht-noordwestvlaanderen.be
 
 
 
 
 
 
 






