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Ervaringsdeskundigen aan het woord

21 praktijkgerichte sessies in 12 verschillende
scholen: zo maakten we de Brugse school
gaande jeugd in de lente wegwijs in budget
beheer. We richtten ons met een team van
experten in budgethulpverlening specifiek tot
laatstejaarsstudenten. Ze ervaarden aan den
lijve wat het betekent om op eigen benen
te staan. Ze kwamen te weten dat facturen
systematisch in de bus blijven vallen, dat
op eigen benen staan meer geld kost dan
gedacht en waarom je best een appeltje voor
de dorst bijeen spaart.

Of het nodig is, vraagt u zich af,
om dit aan jongeren uit leggen?
Het antwoord is ja. Ons OCMW wordt (te)
vaak geconfronteerd met jongeren die tegen
een berg schulden aankijken. Ze zijn in
heel wat gevallen de schoolbanken amper
ontgroeid en slepen al een immense financiële
last achter zich aan: soms door pech, maar
evenzeer door onwetendheid. Jongeren
hebben vaak geen notie van de financiële
verantwoordelijkheid die je als volwassene
draagt.
De school is één van de plaatsen bij
uitstek om dat duidelijk te maken. Daarom

We richtten ons met een
team van experten in
budgethulpverlening
specifiek tot
laatstejaarsstudenten

staken de mensen van de maatschappelijke
dienst van het OCMW, de dienst budget- en
schuldhulpverlening en een aantal Brugse
secundaire scholen de koppen bijeen. Het
resultaat was een bijzonder succesvolle
workshopreeks: Straks jij, je eigen budget op
een rij. Door de workshop werden studenten
zich bewust van de levenskost. Het verhaal was
educatief én preventief opgevat.
Via gerichte oefeningen, mindmapping en
kritische reflectie hebben we jongeren aan
het denken gezet en een nieuw, pril financieel
bewustzijn geschonken. Hoe dat ging,
vertellen de deelnemers, lesgevers
en andere betrokkenen u in deze
publicatie. Daarnaast krijgt u een aantal
sterke getuigenissen te lezen van mensen uit de
financiële sector en van ervaringsdeskundigen.
Na elke workskop mochten de deelnemers zelf
conclusies trekken over wat het leven kost, wat
de workshop hen daarover leerde en hoe je de
dingen het best aanpakt. De meest verrassende
uitspraken zijn in deze publicatie verwerkt. De
workshops en de bijdragen die we verzamelden,
bevestigen hoe ‘nodig’ financiële opvoeding
is. Als samenleving moeten we er blijvend
in durven investeren, in het belang van onze
jongeren. Als zij er beter van worden, plukken
we er op termijn allemaal de
vruchten van.
Ik wens u veel leesgenot.

Dirk De fauw
Voorzitter OCMW Brugge
www.ocmw-brugge.be
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Toelichting workshop

Straks jij,
je eigen budget op een rij!

372

leerlingen
gingen met
ons in zee

Alle Brugse secundaire scholen kregen in het voorjaar 2017
het aanbod om gratis in te schrijven voor een workshop
voor laatstejaarsstudenten: Straks jij, je eigen budget
op een rij. 12 scholen hapten toe, waardoor maar liefst
372 leerlingen met ons in zee gingen. Een van de
deelnemende leerkrachten beschreef de ervaring
als “een blikopener”. De studenten waren – ongeacht
studierichting – verbaasd over de financiële uitdagingen
die op hen afkomen wanneer ze op eigen benen gaan
staan. Dat sterkte ons in de overtuiging dat er nood is/was
aan onze workshop om jongvolwassenen spreekwoordelijk
wakker te schudden en financieel bewust
te maken.

Inhoudelijk
Kritische studentconsument
De kernboodschap van elke workshop
was dezelfde: een kritische houding als
consument ontwikkelen. Zo haalden we
aan dat budgetketens Aldi en Lidl bij twintigers
opvallend populairder zijn dan de traditionele
supermarkten1. Millennials verkiezen
eenvoudige producten zonder keuzestress.
Dat is een belangrijke bevinding uit het boek
“De supermarktleugen” (Jorg Zipprick en Will
Jansen). Deze stellingen leverden stof voor
discussie, want supermarkten en producenten
weten alles over ons koopgedrag. Ze stemmen
hun promoties en winkelinrichting er volledig
op af: een gewaarschuwde student-consument
is er dus twee waard.

EINDELIJK IETS GELEERD
WAT NUTTIG IS!

In de workshop fristen we ook financiële kennis op.
Begrippen als domiciliëring, rekeningverzekering
en pensioensparen werden grondig toegelicht.
Elke deelnemer ontving ter afronding een digitale
budgetgids: gebundelde info over geldzaken via wistje-datjes, checklists, online tests, studies en interessante
websites.

Op het menu van de workshop stonden ook deze
ingrediënten:
→ gezonde en budgetvriendelijke voeding;
→ contracten en algemene voorwaarden;
→ overzichtelijke huishoudadministratie;
→ het nut en doel van sparen;
→ de kostprijs van krediet;
→ geld en relaties;
→ rechten en plichten;
→ energie;
→ veilig bankieren en telecommunicatie.

Budgetplan
Het pronkstuk van elke sessie was het budgetplan
dat groepjes studenten zelf uitschreven. We vroegen
hen om een overzicht van inkomsten en gangbare uitgaven
te maken. De studenten konden kiezen tussen verschillende
bedragen en formules: huishuur, nutsvoorzieningen, allerlei
belastingen, allerlei verzekeringen of variabele kosten.
Na de berekening volgde in de meeste gevallen
een grote teleurstelling. Inkomsten werden
systematisch overschat, uitgaven onderschat. Het
bevestigt nogmaals hoe belangrijk dit project is voor
‘volwassenen in wording’.
De school is één van de plaatsen bij uitstek waar we
jongeren financieel bewuster en weerbaarder kunnen maken.
Elk schooljaar verlaten heel wat leerlingen de secundaire
schoolbanken, maar van thuis uit beschikken ze niet allemaal
over hetzelfde financiële bewustzijn. Sommigen onder hen
studeren verder, anderen gaan meteen op zoek naar een
job of beslissen om alleen te wonen. Er verandert heel wat
op financieel vlak, en jongeren zijn zich vaak onvoldoende
bewust van de impact. Binnen budget- en schuldhulpverlening
beschouwen we hen, naast onze ‘vertrouwde’ volwassen
cliënten, daarom als de geknipte doelgroep voor preventie
projecten.

En-en-verhaal
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De workshop

++++

Financiële opvoeding en educatie is een “en-en”-verhaal. Preventie in de vorm
van een workshop is een essentiële aanvulling op de (financiële) opvoeding
thuis en op school. Ongeveer 90 procent van de studenten onderstreepte na deelname dat ze bij
eventuele financiële vragen of problemen sneller de stap zouden zetten naar hulp(verlening). Vanuit
de dienst budget- en schuldhulpverlening zijn we dan ook vragende partij om financiële educatie
blijvend op de (onderwijs)agenda te zetten.

1 Onderzoeksresultaten
van The Boston Consulting
Group

Hoe hebben jullie je expertise benut in
die workshop?
Bart: “Ik gaf zoveel mogelijk concrete budget- en
spaartips mee, geplukt uit het dagelijkse leven.
Leerkrachten en leerlingen juichten het toe dat
een ervaringsdeskundige in financiële zaken voor
de klas kwam staan. Budgetteringsoefeningen
zijn immers droge materie: het is niet evident om
je er als lesgever in te specialiseren. Maar als
budgetcoach heb ik up-to-date preventiemateriaal ter
beschikking. Dat maakte de workshop aantrekkelijk
en interactief.”

Sylvie De Souter
is verantwoordelijk voor
de dagelijkse leiding van
de dienst budget- en
schuldhulpverlening van het
OCMW Brugge.

Bart Van Troye
is budgetcoach en begeleidde
de workshops voor laatste
jaarsstudenten.
In dit dubbelgesprek kaderen
ze de brede werking van de
dienst en de ervaringen die ze
opdeden tijdens de workshop.

Wat is jullie opdracht bij de dienst
budget- en schuldhulpverlening?
Sylvie: “We ondersteunen iedereen die
vragen heeft rond budgetteren, al dan niet in
combinatie met schulden. Of het nu gaat om een
eenvoudige infovraag, een complexe brief van een
gerechtsdeurwaarder, een budgetberekening voor
huurgeld, of een effectieve langere hulpvraag:
iedereen is welkom bij ons.”
Bart: “Als budgetcoach begeleid ik mensen met
financiële vragen en problemen en maak ik hen
financieel redzamer. Ik leer hen rekeninguittreksels
en facturen analyseren en begrijpen. Ik leer hen
veilig online bankieren. Daarnaast krijgen ze
tips voor de opmaak van een budgetplan, om
budgetvriendelijk(er) te winkelen of om bedrieglijke
reclame te doorzien.”
Hoe is het project ‘Straks jij, je eigen
budget op een rij’ tot stand gekomen?
Sylvie: “We waren op onze dienst al een tijdje
bezig met preventie en begeleiding. Dit gebeurde
vooral via vormingen en begeleiding van cliënten.
Met de steun van een budgetcoach leerden ze
het beheer van hun centen terug in eigen handen
nemen. Toen we over de subsidieoproep hoorden,
beseften we dat het net dit was wat we nodig
hadden. We hebben ingezet op een uitbreiding van
onze vormingen en werken nu ook outreachend naar
jongeren.”

Wat maakt jongeren extra financieel
kwetsbaar?
Sylvie: “Ze moeten sowieso opboksen tegen
vooroordelen en aan verlokkingen weerstaan. Ze
zijn in volle ontwikkeling, willen erbij horen, hun
zelfvertrouwen is soms zoek. De druk om bij te
blijven en de laatste trends te volgen is groot. Het
risico dat een jongere meer geld uitgeeft dan waar
hij of zij over beschikt, is dus groot.”
Is er een verschil met pakweg 10 jaar
geleden?
Sylvie: “De technologie evolueert steeds sneller,
dingen kun je met een simpele muisklik of swipe
aankopen. De drempel om te spenderen was nooit
lager. Adverteerders zijn zich daarvan bewust en
spelen er handig op in. Reclame benadrukt steeds
wat je mist en kunt verwerven, maar het is een
valkuil: het geluksgevoel na een aankoop verdwijnt
snel en intussen zijn de centen uitgegeven.”
Hoe probeerde de workshop het tij te
keren?
Bart: “We lieten deelnemers bewust nadenken over
hoe ze kunnen omspringen met geld. We leerden hen
doordachte keuzes maken. Een anonieme enquête
die we enkele dagen na de workshops afnamen,
toonde aan dat negentig procent van de studenten
indien nodig, sneller de stap zou zetten naar
(professionele) hulpverlening bij financiële vragen of
problemen. Dat is positief, hoe dan ook.”

Welke boodschap moet volgens jullie
centraal staan bij financiële opvoeding in
het secundair onderwijs?
Sylvie: “Niet uitgeven wat je niet hebt: dat is de
kern van de zaak. Het is belangrijk dat jongeren
voldoende uitleg krijgen over hypotheken en leningen
en dat we benadrukken dat die leningen enkel
dienen voor noodzakelijke grote aankopen. Lenen
voor een reis of voor de inrichting van je kot is niet
noodzakelijk: daar moet je voor sparen. Een kot kan
je ook heel leuk inrichten met meubeltjes uit de
kringloopwinkel. Als je voor zulke zaken leent, heb je
op het eind van de rit sowieso meer uitgegeven dan
je van plan was.”
En hoe zit het met de rol van de ouders?
Sylvie: “Het gesprek over centen moet je vanaf
jonge leeftijd met je kroost voeren. Laat kinderen
gerust becijferen wat iets kost: een spelletje dat
ze graag willen, een zakje snoep, een brood, een
computer, zelfs een huis. Daarnaast is het goed
om op jonge leeftijd al zakgeld te geven. Het hoeft
geen groot bedrag te zijn, maar zo leren kinderen
wel bewust spenderen. Het is een zinvol proces van
vallen en opstaan: wat kinderen thuis leren, nemen
ze in hun latere leven mee.”
De workshop zit er intussen op.
Wat blijft jullie, als drijvende krachten,
hiervan bij?
Bart: “Het was een bijzonder boeiende uitdaging.
Met zoveel enthousiaste studenten aan de slag
gaan loont: elke workshop was anders door de
persoonlijke inbreng. Ik ben ervan overtuigd dat het
project de taboesfeer rond geldzaken en budgeten schuldhulpverlening kan helpen doorbreken,
maar uiteraard is ons werk nooit echt af. We
blijven ‘budgetteren’ bij jongeren én volwassenen
voortdurend op de kaart zetten.”
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leren
met vallen
en opstaan

DUBBELGESPEK

Vlaams minister van Onderwijs en Vice-Ministerpresident
Hilde Crevits schetst hoe het onderwijs kan bijdragen tot financiële geletterdheid.

‘Voorbereiden’ betekent dat we hen de essentie van budgetbeheer en financiële
geletterdheid mee moeten geven. In het laatste PISA-onderzoek1 (2015) dat de
financiële geletterdheid van leerlingen in 15 landen vergeleek, behaalde Vlaanderen
een knappe 2e plaats: een mooi resultaat. Toch toonde het onderzoek ook aan dat
12 procent van de leerlingen hier niet beschikt over het vereiste basisniveau. Anders
gezegd: 12 procent van de jongeren is op het eind van de middelbare schoolcarrière
niet in staat om zelf belangrijke financiële beslissingen te nemen. Dat stemt tot
nadenken.

Financieel ABC
op de
schoolbanken

Ook wanneer jongeren hogere studies aanvatten, blijkt rondkomen niet altijd
evident. Dat geldt zeker wanneer studenten op kot gaan. Uitgaven controleren en
beheren, rekeninguittreksels nakijken, facturen tijdig betalen, schulden vermijden:
het vergt aandacht, stiptheid en organisatie. Jongeren zijn er vaak onvoldoende mee
vertrouwd.
Het is dus goed én nodig dat deze mensen op de schoolbanken het ABC van de
financiële wereld voorgeschoteld krijgen. In het kader van de modernisering van
het secundair onderwijs willen we daarom een basis “financiële geletterdheid”
verplicht maken. Daarnaast ondersteunen we duurzame initiatieven zoals de Week
van het Geld en wikifin@school, waarmee de financiële toezichthouder FSMA2
jongeren bewust wil maken over dit thema. Ook de didactische website Klascement
reikt tientallen tips en voorbeeldlessen aan rond financiële geletterdheid en
budgetbeheer: ik daag alle leerkrachten uit om ermee aan de slag te gaan.

ALS JE IETS WIL,
SPAAR ER DAN VOOR

1 Zie pag. 29 - “Pisa
onderzoek bevestigt: het
moet beter”
2 Final Services and
Markets Authority

Om dezelfde reden juich ik ook deze publicatie toe. Het is een handig instrument
voor beleidsmakers en leerkrachten die het financieel bewustzijn van schoolgaande
jongeren willen versterken. De ervaringen uit de workshops van het OCMW van
Brugge, de feedback van de deelnemers en de conclusies die het team van budgeten schuldhulpverlening eraan koppelen, zijn de ideale opstap voor een nieuwe
generatie financieel bewuste jongeren. Daar vaart een stad als Brugge, maar ook de
provincie en de hele samenleving wel bij.”

FINANCIEEL ABC OP DE SCHOOLBANKEN
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BELEID AAN HET WOORD | Hilde Crevits

“Ook schoolgaande jongeren staan vandaag voor heel wat financiële uitdagingen.
Hoewel ze doorgaans nog thuis wonen en (nog) niet met alle inkomensbronnen
en uitgavenposten in aanraking komen, is het belangrijk hen tijdig voor te
bereiden op hun latere financiële onafhankelijkheid en verantwoordelijkheid. Zo
zijn ze weerbaarder wanneer ze hun eerste stappen op de arbeidsmarkt en in de
samenleving te zetten.

Creatief
vormen,
duurzaam
vormen

“Cijfers over budgetbeheer en schuldbemiddeling in Brugge tonen aan dat
de categorie jongeren met schuldenlast, groot is. Jongvolwassenen zijn vaak
vertegenwoordigd in die groep. Bovendien neemt de druk om te consumeren, zelfs
bij de allerjongsten in onze maatschappij, alleen maar toe. Het logische gevolg:
financiële vorming in het onderwijs is een noodzaak.
Uit internationale studies blijkt dat omgaan met geld, iets is wat je best zo jong
mogelijk leert. De school is de omgeving bij uitstek voor die vorming. In een
leercontext zijn jongeren in staat om zich eenvoudige en complexe financiële
noties en vaardigheden eigen te maken. Ze komen te weten wat sparen en bewust
consumeren écht betekent. Het is een proces dat geleidelijk gaat en waar de school
aan meebouwt. Bovendien raken jongeren uit kwetsbare gezinnen zo ook vertrouwd
met aangepaste strategieën om geld te beheren. Het zorgt ervoor dat ze later,
als jongvolwassene, op eigen benen kunnen staan en kunnen terugvallen op
nuttige financiële basiskennis.
Het initiatief van het OCMW Brugge - workshop budgetbeheer voor laatstejaars
secundair onderwijs - is dan ook een bijzonder goed en welkom initiatief. Het geeft
onze Brugse jeugd een concreet beeld van wat budgetteren betekent. Als schepen
van Onderwijs verwijs ik in die context graag naar het “No credit, game over”-spel.
Het is een interactief stadsspel rond het thema “schulden” en het kwam er dankzij
een samenwerking tussen het departement onderwijs, de dienst welzijn, bibliotheek
de Biekorf en het OCMW.
Deze globale aanpak resulteert in groeiende aandacht vanuit het Brugse ASOonderwijs voor budgettering en “wat te doen na het afstuderen”. Toch hebben we
nog een weg af te leggen, zeker voor wat het TSO, BSO, DBSO en BuSO betreft.
Deze jongeren hebben veelal niet de nodige bagage om informatie te verzamelen
als ze plots op eigen benen (moeten) staan. Ze weten in veel gevallen helaas ook
niet waar aan te kloppen om hulp. Het nieuwe Jongerenhuis in de Vlamingdam
helpt alvast: alle diensten voor jongeren zijn er sinds de zomer gecentraliseerd. In
het kader van het project ‘Brugge(n) voor jongeren’ is brede ondersteuning voor deze
doelgroep er permanent beschikbaar.

ZOEK EEN
PARTNER
(PEUGEOT PARTNER)

Daarnaast pleit ik voor een creatieve benadering van het thema “financiële
vorming”. Er is heel wat pedagogisch materiaal voor handen in Vlaanderen vanuit
diverse hoeken, zoals Wikifin. Een mix van spelelementen, gecombineerd met
lesmateriaal, workshops en online multimediatoepassingen laat toe om dit pakkend
en boeiend te brengen én te houden voor onze Brugse scholieren.”

CREATIEF VORMEN, DUURZAAM VORMEN
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BELEID AAN HET WOORD | PABLO ANNYS

Brugs schepen van Onderwijs
Pablo Annys verduidelijkt waarom financiële educatie gebaat
is met creatieve accenten en vernieuwende instrumenten.

Brugs schepen van Jeugd
Franky Demon onderstreept
waarom betaalbare vrije tijd (mee)
aan de basis ligt van een budget
en leven in evenwicht.

Vrije tijd:

Als stad proberen we toch het verschil te maken. We zetten in op een toegankelijk
vrijetijdsaanbod met zoveel mogelijk openbare ruimte dichtbij kinderen en jongeren.
We bieden een plek waar ze buiten kunnen spelen, zich ontspannen en vrienden
ontmoeten. Binnen ons betalend vrijetijdsaanbod willen we de prijzen zo laag
mogelijk houden. Zo leren we jongeren onrechtstreeks dat vrije tijd niet altijd veel
hoeft te kosten om ook leuk en verrassend te zijn. Die boodschap is even waardevol
als kwalitatieve vrije tijd.

leuk

Ook grote gezinnen geven we een duwtje in de rug, met het oog op budget en hoe
je daarmee omspringt. Met jeugd-AXI-bonnen verlagen we de financiële drempel
van het jeugdaanbod. Het gaat om kleine tegemoetkomingen die, samen met de
inspanningen van het netwerk vrijetijdsparticipatie, alle kinderen en jongeren
onbezorgd laten spelen en lachen. Daar investeren we als stad en als samenleving
bewust in.
Blijvend kansen bieden aan een sterk jeugdwerk: dat doen we. Er bestaat in onze
regio een rijk en gevarieerd jeugdwerklandschap. Jeugdorganisaties vormen samen
een sterk middenveld, gericht op kinderen en jongeren. Onze buurlanden zijn er zelfs
jaloers op. Het lage lidgeld van die jeugdbeweging maakt dit aanbod laagdrempelig
en dus betaalbaar voor iedereen. Want we zeiden het daarnet al: leuk hoeft niet
noodzakelijk duur te zijn. We geven die boodschap mee vanaf de jongste leeftijd.

hoeft
niet duur
te zijn

Met die budgetgerichte visie krijgt de jeugd van onze stad ontplooiingskansen die
voor het latere leven van onschatbare waarde zijn. We leren hen hun mannetje of
vrouwtje te staan, uitdagingen aan te gaan, (financiële) verantwoordelijkheid op
te nemen en zorg te dragen voor mekaar. Het zijn letterlijk de kapstokken voor de
toekomst van deze jongvolwassenen, die we graag zien uitgroeien tot financieel
bewuste burgers. Ik ben blij dat ik er als schepen van Jeugd mijn steentje aan kan
bijdragen.”

MINDER UITGEVEN
IN HET UITGAAN
VRIJE TIJD: LEUK HOEFT NIET DUUR TE ZIJN

11

BELEID AAN HET WOORD | FRANKY DEMON

“Vrije tijd heeft een immense impact op het leven van kinderen en jongeren. Het is
hét moment om even te lachen, te genieten en plezier te beleven. Maar aan die vrije
tijd hangt een prijskaartje vast: daar ben ik me als schepen volop van bewust. Ik ben
me er ook van bewust dat niet iedereen het even breed heeft om dat prijskaartje te
betalen. Wie weinig budget heeft, riskeert uit de boot te vallen.

Kennis
aanreiken,
middelen
aanreiken

“In de dagelijkse lespraktijk ervaar ik als leerkracht een grote honger naar praktische
financiële kennis. Wanneer leerlingen de stap zetten naar meer zelfstandigheid,
merken ze vlug dat daar heel wat bij komt kijken. Ze sluiten contracten af, betalen
op krediet, onderhandelen tijdens de aankoop van een brommer. Elke stap impliceert
een keuze en leerlingen ervaren dat ze niet altijd voldoende gewapend zijn om die
keuze zelf te maken. Het vergt alertheid, inschattingsvermogen en een kritischanalytische geest.
Het is daarom van het grootste belang dat leerlingen de juiste kennis en middelen
aangereikt krijgen om verantwoorde keuzes te maken. Ze zijn een kwetsbare
doelgroep in een wereld vol subtiele marketingtechnieken. Verhalen uit de praktijk
helpen hen om dingen in perspectief te zien, ook in financiële context. Die verhalen
zijn erg herkenbaar en lokken zelfs felle reacties uit. Dat mag niet verwonderen: in
heel wat gezinnen is geld een moeilijk bespreekbaar en beladen onderwerp.
Thuissituaties waarin de uitgaven de inkomsten maandelijks overtreffen, zijn ook
in Brugge geen uitzondering. Voor zulke leerlingen is het dubbel confronterend
als budgetopmaak en financiële planning aan bod komen in de klas. Toch is
die financiële opvoeding ook voor hen van kapitaal belang. Ze leren tijdens
(praktijkgerichte) lessen dat er financiële valkuilen zijn en tal van pistes om die
valkuilen te ontwijken.
Vanuit de lessen economie de link leggen naar financiële geletterdheid, is voor mij
een evidentie, maar het verhaal mag en moet nog breder uitgedragen worden door
het onderwijs. De basisdoelstellingen rond financiële geletterdheid in de nieuwe
onderwijsstructuur juich ik alvast toe: ze dragen bij tot elementaire, degelijke
economische kennis bij elke leerling.

WE ZULLEN HEEL VEEL
MOETEN WERKEN
OM GOED TE KUNNEN LEVEN

De workshop van het OCMW Brugge is een goede aanvulling op dit verhaal. Via
speltechnieken werden leerlingen kort voor de zomer verplicht om financiële keuzes
te maken en die keuzes ook te verantwoorden. De gevolgen van die keuzes toetsten
we aan de praktijk, met echte cijfervoorbeelden. Tenslotte gaf de moderator na elke
workshop een gouden raad mee: centen, praat er over. Verberg je problemen niet.
Zoek hulp bij eventuele financiële problemen, streef naar een oplossing: dat is het
meest waardevolle handvat voor de komende generaties.”

KENNIS AANREIKEN, MIDDELEN AANREIKEN
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ERVARINGSDESKUNDIGEN AAN HET WOORD | IGNACE RYHEUL

Als leerkracht economie ervaart
Ignace Ryheul (Sint-Jozef Humaniora, Brugge) dagelijks waarom jongeren meer
dan ‘gewoon’ nood hebben aan financiële opvoeding. Hij licht die ervaring toe.

Charlotte De Bruyckere

uit Gent is 19 en staat
financieel op eigen benen. Ze beschrijft wat het met
haar (jonge) leven heeft gedaan en hoe moeilijk het
soms is om de eindjes aan elkaar te knopen.

Luister naar
mensen,
leer van hen

Veel jongeren onderschatten wat het leven kost. Ze denken dat ze besef hebben van
geld. Ik dacht het eigenlijk ook… tot de eerste facturen in de bus vielen. Ze bleven
komen en er waren avonden dat ik niet at, omdat er geen centen waren om eten te
kopen. Op zulke momenten begin je te denken. Je vraagt je af wat je moet doen om
het probleem op te lossen.
Het antwoord was – in mijn geval – keihard gaan werken. Ik heb het gedaan. Beetje
bij beetje rolden de centen binnen, kon ik vaste kosten betalen, ging het ietsje beter.
Ik dacht op dat moment vaak dat ik me best wel wat meer kon permitteren. Maar
eigenlijk was dat niet zo. Er komen altijd wel onverwachte kosten op de proppen:
de dokter, een busabonnement, een raadpleging bij de dierenarts voor mijn hond.
Het houdt eigenlijk nooit op.
Of ik met vrienden, familie en klasgenoten over geldzaken spreek? Op de moeilijkste
momenten zat ik alles tot in de details uit te rekenen. Nu ik een jaar alleen woon,
gebeurt dat soms nog. Wanneer ik krap zat, moest ik soms geld lenen van vrienden
en klasgenoten: dan moet je er wel over praten. Maar de mensen hadden het
grootste respect voor me en hielpen me. De maand erna kon ik weer even naar
adem happen: een nieuw begin, elke keer weer.
Op school lees en hoor je wel geregeld over geldzaken. In de winkel van mijn ouders
ook. Als je tenslotte naar een job zoekt, polsen ze al eens naar je financiële situatie.
Als het moeite kost om op eigen benen te staan, kun je tips krijgen om de eindjes
aan elkaar te knopen.
Weet je, er zijn heel wat jongeren die werk en school combineren via deeltijds
onderwijs. Ze doen het om een inkomen te hebben en tegelijk nog verder te kunnen
studeren, wanneer ze er alleen voor staan. Het is loodzwaar, maar het is de enige
manier om de kosten te kunnen betalen en een diploma te halen: een hele klus. Ik
spreek uit ervaring.
Mijn advies voor jongeren? Luister naar mensen die hetzelfde hebben meegemaakt.
Leer eruit. Maak een plan: hoe je alles gaat aanpakken en hoe je je centen gaat
beheren. Het is moeilijker dan het lijkt.”

NOG EEN PAAR JAAR ‘HOTEL MAMA’
IS DE BOODSCHAP

LUISTER NAAR MENSEN, LEER VAN HEN
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“Hoe ik het ervaarde, om als achttienjarige financieel op mijn eigen benen te staan?
Ik doe het al een poos en besef dat alle begin moeilijk is, ook al heb je een goede
thuis gehad.

“Geld is in ons leven nog nooit een probleem geweest: er is er voldoende en we
leven comfortabel. Toch biechtte onze jongste dochter een poos geleden iets op.
Ze had een euro uit haar portemonnee gehaald en er op de tekenacademie
chocolaatjes mee gekocht.
Ik was kwaad toen ze dat zei. Want eigenlijk wil ik niet dat ze snoep koopt en al
helemaal niet dat ze daarvoor stiekem geld meeneemt. Niet dat ze veel budget in
die portemonnee heeft zitten: het zijn luttele euro’s, gevonden op straat of verdiend
door op het Cactusfestival bekers in te zamelen (lees: af te schooien). Het echte
spaargeld storten we maandelijks op een rekening, waar ze voor haar 23ste niet
aan kan.
Toen ik vroeg waarom ze die chocolaatjes toch had gekocht, antwoordde ze: “Omdat
andere kinderen van hun mama elke week een cent meekrijgen. Ik wou ook eens
snoep kopen.” Ze durfde het nu pas zeggen, omdat die snoep uiteindelijk niet zo
lekker bleek – tot stiekeme vreugd van haar mama.

één klank verschil

We hebben Do uitgelegd dat stiekem geld meenemen, zelfs al is het je “eigen”
geld, eigenlijk niet hoort. Je moet eerlijk zijn over je geldbesteding, zeker tegenover
je dichtste familie. Mama’s en papa’s hebben volgens ons het recht om uitgaven
te verbieden. Zo krijgen onze oudste dochters zakgeld sinds hun twaalfde, maar
nooit zonder overleg. Zij weten dat het niet dient voor sigaretten, gemotoriseerde
tweewielers of ‘plastieken brol uit China’, een begrip dat we vaak hanteren.
Bewust besteden geldt bij ons ook voor de centen die de oudsten zelf verdienen.
Ze werken sinds hun 15de als jobstudent: voor het geld, om ervaring op te doen en
om mensen te leren kennen. Ze mochten ook die verdiende centen niet zomaar
spenderen: geen makkelijke opgave, gedurende de pubertijd. Nu de meiden
volwassen zijn, zien ze de voordelen van dit systeem in maar toen ze 17 jaar waren,
zorgde het al eens voor spanning. Ze hadden weliswaar een bankkaart, maar als er
meer dan 50 euro op de zichtrekening stond, lieten we het overschot automatisch
naar hun spaarrekening overschrijven. Ze konden er zonder volmacht van hun ouders
niet aan.
De centen die ze sinds hun 18de verdienen, mogen ze wel zelf besteden. Wij
nemen de kost van kledij, huur van een kot, inschrijvingsgeld, gsm-abonnementen,
eten, dokters en allerhande zorgen voor onze rekening. We geven leefgeld om het
kotleven te bekostigen, voor de extra’s en het uitgaan zijn ze op hun eigen budget
aangewezen. Gevolg: ze zitten al eens zonder.

DIPLOMA IS NEEDED

Volgens ons is dat de beste les: vaststellen dat er tussen “verdienen” en “verdoen”
maar één klank verschil is, maar dat het laatste makkelijker gaat dan het eerste. En
wat Do betreft? Die had dik spijt, van de verkwiste 1 euro. Gelukkig was het “maar”
1 euro… al heeft mama dat niet hardop gezegd.”

VERDIENEN EN VERDOEN: ÉÉN KLANK VERSCHIL
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Verdienen
en
verdoen

Mieke Dumont werkt als persverantwoordelijke bij Concertgebouw
Brugge. Ze is getrouwd met Frank, mama van Do (7) en plusmama van drie
volwassen dochters. Hoe je zo’n kroost financieel bewust maakt?
Dat vertelt ze graag.

©VRT

Michaël Van Droogenbroeck

Het
laatste
taboe

“Het was één van de meest opmerkelijke resultaten uit het
onderzoek dat we met de VRT deden naar aanleiding van de
Week van het Geld: geld is nog steeds een taboe. Misschien
wel het laatste taboe. Hoeveel we verdienen, wat me ons geld
doen of op welke manier we sparen en beleggen, we praten er
gewoon niet graag en al zeker niet vaak over. Toch geldt hier de
regel: praten helpt. Praten helpt ook om kinderen en jongeren te
vormen tot financieel bewuste en geletterde volwassenen.
Bijna alle ouders zeggen dat ze met hun kinderen over geld
praten, maar tegelijk geeft twee op de drie ouders aan dat hun
kinderen niet weten hoeveel ze verdienen. Dat is uiteraard geen
absolute noodzaak, maar het helpt kinderen wel vooruit. Als je
tiener je maandelijkse inkomsten kent, weet hoeveel je voor
je lening afbetaalt, welke eventuele andere schulden er zijn,
zal hij beter begrijpen wat het betekent om 100 euro aan een
gadget uit te geven. Een gezin is een economie op minischaal,
met maandelijkse inkomsten en uitgaven. Ouders doen er goed
aan hun kinderen al van jongs af aan te betrekken, zodat ze de
waarde van dingen leren inschatten.
Tijdens en na de crisis van 2008 kwamen de huishoudboekjes
weer in trek, nu ook vaak in digitale vorm. Die terugkeer van de
huishoudboekjes is een goede zaak. Het brengt niet alleen inzicht
bij over het uitgavenpatroon, het zet gezinsleden onbewust
ook aan om minder geld uit te geven. Het kan immers best
confronterend zijn om te zien hoeveel die dagelijkse smos uit
de broodjeszaak je op maandbasis kost. Ook dat soort kleine
ingrepen helpen om jongeren te laten uitgroeien tot financieel
geletterde mensen.
Uiteraard is er ook een belangrijke rol weggelegd voor het
onderwijs. Wie de middelbare school verlaat, zou moeten weten
welke alternatieven er voor het spaarboekje zijn, welke risico’s
aandelen met zich meebrengen, hoe obligaties werken, wat
fondsen zijn… Niet met als bedoeling jongeren per definitie
aan te zetten om te gaan beleggen, wel om hen meer financieel
bewustzijn bij te brengen.”

HET IS EEN KWESTIE VAN
JE VERSTAND TE GEBRUIKEN

HET LAATSTE TABOE
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is journalist bij VRT nieuws. Financiën behoren tot zijn
expertise. Hij haalt een VRT-onderzoek aan om de financiële kennis en attitudes van jongeren
en gezinnen te kaderen.

Het Vlaams Centrum Schuldenlast (VCS)

is het steunpunt en
expertisecentrum inzake de schuldenthematiek in Vlaanderen.
Coördinator Miet Remans licht toe hoe het VCS haar doelpubliek bereikt.

langs
zes
kanalen

Tot welk publiek richt het VCS zich met haar opdracht?
“Kinderen en jongeren krijgen een centrale plaats binnen het
schuldpreventiebeleid van het VCS. We zetten in op preventie en financiële
educatie, het aanleren van vaardigheden en het bijbrengen van een gezonde
financiële attitude. Dat doen we samen met zogenaamde ‘stakeholders’ of
betrokken partijen.”
Wie zijn die stakeholders?
“In de eerste plaats de regionale BIZ-samenwerkingsverbanden. BIZ omhelst
de OCMW’s, CAW’s en organisaties waar armen het woord nemen. Dat gebeurt
met structurele financiering van de minister van Welzijn, Volksgezondheid
en Gezin. Met dat geld organiseert BIZ budgetbeurzen en uiteenlopende
schuldpreventieactiviteiten, in samenwerking met scholen uit de regio.”
Spreken jullie het werkveld en opvoeders ook rechtstreeks aan?
“Uiteraard. Met een BIZ-werkgroep, waarin het VCS en een aantal BIZsamenwerkingsverbanden zetelen, werkten we in 2017 een ouderbrochure
uit. We ontwikkelden ook een inspiratiegids voor hulpverleners die in
gezinnen werken rond budgetbeheer. Daarnaast wil het VCS de minister en
de onderwijskoepels sensibiliseren om voldoende aandacht te besteden
aan financiële educatie. Het overleg gebeurt via de stuurgroep ‘Raamwerk
eindtermen financiële educatie in het Vlaamse secundair onderwijs’.”
Hoe zet het VCS in op digitale preventie? Kunnen jongeren ook online bij jullie
terecht?
“We hebben inspirerende voorbeelden en adviezen gebundeld op de website
www.vlaamscentrumschuldenlast.be: daar vind je een sectie “Preventie” en
“Good practices”. Die info is specifiek bedoeld voor kinderen, jongeren en
jongvolwassenen. In 2016 lanceerden we ook de site www.allesovercenten.be,
met antwoorden op alle vragen over budgetbeheer. Het project is geënt op de
leefwereld van jongvolwassenen en moet uitgroeien tot dé referentiewebsite
voor jongeren en jongerenorganisaties.”

OP JE WERK
VRAGEN OM EEN BEDRIJFSWAGEN

Ook in de Week van het Geld nemen jullie een actieve rol op. Welke precies?
“Met de Week van het Geld willen we geldzaken ook zo breed mogelijk
bespreekbaar maken. We vragen via die weg aandacht voor financiële vorming
bij jongeren: het is de preventieweek bij uitstek, voor wat budgetbeheer
betreft. De activiteiten richten zich tot het onderwijs en het brede publiek en
het VCS en BIZ werken er jaarlijks actief aan mee.”

WWW.VLAAMSCENTRUMSCHULDENLAST.BE
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Educatie en
preventie

BudgetInZicht Noord-West-Vlaanderen (BIZ)

Duurzame preventie
op lokaal,
regionaal en
Vlaams niveau

Wat is de rol van BudgetInZicht Noord-West-Vlaanderen?
Joke: “BIZ wil op een duurzame, structurele manier anticiperen op de toenemende
budget- en schuldproblematiek in Vlaanderen. We nemen initiatieven voor een
toegankelijke en kwaliteitsvolle budget- en schuldhulpverlening, onder andere preventie
op lokaal, regionaal en Vlaams niveau. Budget- en schuldhulp verlenen we zelf niet,
maar via vormingen versterken we de mensen die het wel doen.”
Hoe groot is jullie organisatie?
Jens: “Naast de afdeling in Noord-West-Vlaanderen bestaan er in Vlaanderen en
Brussel 10 gelijkaardige samenwerkingsverbanden. Elke BIZ-regio werkt rond de
strategische doelstellingen die de Vlaamse Overheid aan ons heeft toegekend. We zijn
bevoegd voor preventie- en nazorginitiatieven die (herval in) schuldoverlast moeten
helpen voorkomen. Daarnaast zetten we in op toegankelijke, cliëntgerichte schuld- en
budgethulpverlening.”
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is een samenwerkingsverband tussen
verschillende diensten en organisaties die schuldoverlast helpen voorkomen en aanpakken.
Het is een essentiële partner bij de uitwerking van de workshops budgetbeheer van het
OCMW. We spraken met Joke Geldof en Jens Jaecques van BIZ over hun werk.

Wie zijn de belangrijkste partners?
Joke: “Het CAW, verenigingen waar armen het woord nemen, Welzijnsschakels en
de 18 OCMW’s in Noord-West-Vlaanderen. Daarnaast werken we ook nauw samen
met de collega-BIZ-regio’s en het Vlaams Centrum voor Schuldenlast. En tenslotte zijn
er nog tal van andere partners zoals het onderwijs, de thuiszorgdiensten, advocaten,
schuldbemiddelaars, de arbeidsrechtbank.”
Op welke manier ondersteunt BIZ (Brugse) secundaire scholen bij die financiële opvoeding?
Jens: “Scholen kunnen bij ons gratis een mobiele budgetbeurs ontlenen. Het is een
interactief parcours, waarin de deelnemers kennismaken met verschillende aspecten
van het zelfstandig wonen: hoeveel bedraagt de gemiddelde huishuur? Met welke
kosten moet je rekening houden? Wat is een EPC en hoeveel bedraagt een gemiddeld
startersloon? Het zijn maar enkele zaken die aan bod komen.”
Joke: “Naast ervaringen delen, maken we de deelnemers ook wegwijs in het
bestaande aanbod van hulpverlening. We stimuleren hen om zo vroeg mogelijk
ondersteuning te zoeken bij financiële problemen. Daarnaast voorziet BIZ ook een “train
the trainer” voor de begeleidende leerkrachten.”

EEN CONTRACT TEKENEN
BIJ CLUB BRUGGE EN
GEWOON LEVEN		

Hoe kan financiële educatie volgens jullie nog aantrekkelijk(er) gemaakt worden?
Jens: “Laat jongeren zelf concrete ervaringen opdoen. Leer hen informatie opzoeken,
meterstanden noteren, een maandbudget opstellen, prijzen vergelijken. Zo ontdekken ze
dat geld en financiën met heel wat aspecten van ons dagelijkse leven verweven zijn. De
educatie moet dus niet beperkt wordt tot een les economie of wiskunde.”

WWW.BUDGETINZICHT-NOORDWESTVLAANDEREN.BE
WWW.BUDGETINZICHT.BE

Nele Peeters en Ilse Cornelis zijn verbonden aan
CEBUD het Centrum voor budgetadvies en -onderzoek, dat deel uitmaakt van opleiding Sociaal
Werk van de Thomas More-hogeschool. De rol van het onderwijs is ook volgens hen cruciaal bij
de financiële opvoeding van kinderen en jongeren.

FINANCIËLE EDUCATIE IN EEN NOTENDOP, VOLGENS CEBUD:
→ Maak jongeren bewust van de gevaren van groepsdruk, de risico’s van onverantwoord

geld besteden, de misleiding en verleiding van reclame;
→ Oefen het lezen van facturen en rekeninguittreksels, het ordenen van administratie,

internetbankieren, het maken van een budgetplan, het invullen van een budgetagenda;
→ Praat met kinderen en jongeren over omgaan met geld: vraag hen welke bezorgdheden of

vragen zij hebben, aangepast aan hun leeftijd;
→ Betrek experten in de lessen: vraag een ervaringsdeskundige in armoede en sociale

uitsluiting om met jongeren in gesprek te gaan over geld besteden, armoede en schulden.
→ Hou rekening met de verschillende situaties waarin leerlingen zich bevinden: € 100 is

voor de ene leerling een normaal bedrag om aan nieuwe schoenen uit te geven, voor een
andere leerling is het misschien een budget voor drie paar nieuwe schoenen;
→ Evalueer lesprogramma’s tot slot op hun effectiviteit: zo kunnen we in kaart brengen

welke aanpak het ‘best’ werkt en hoe nieuwe programma’s vorm moeten krijgen.

1 uitgezonderd
leerlingen DBSO die een
beperkt beroepsinkomen
verwerven
2 Zie pag. 29 - “Pisa
onderzoek bevestigt: het
moet beter”
3 Zie pag. 7 - “Financieel
ABC op de schoolbanken”

KOOP BONI!

Het CEBUD-onderzoek toont echter ook aan dat
12% van de 16-tot 18-jarigen op regelmatige basis
risicogedrag vertoont. Voorbeelden hiervan zijn:
• frequent geld lenen (kleine bedragen, van vrienden
of ouders);
• spelen voor geld;
• geld uitgeven dat je niet hebt;
• betalen per sms;
• online kopen;
• geldtekorten oplossen door geld te vragen, te
lenen, van de spaarrekening te halen of in het rood
te gaan.
Dit risicogedrag is prominenter bij jongeren
uit financieel kwetsbare gezinnen en jongeren
die veel uitgaan. De verschillen hangen ook samen
met de socio-economische achtergrond. Uit de PISAmeting2 blijkt dat jongeren uit het beroepssecundair
onderwijs, met een migratieachtergrond of bij wie thuis
geen Nederlands wordt gesproken, lager scoren qua
financiële ‘geletterdheid’.
Het CEBUD-onderzoek concludeert daarom dat finan
ciële opvoeding thuis erg belangrijk is. Wanneer ouders
met hun kinderen praten over geld en door hun kinderen
als een goed voorbeeld worden gezien, verkleint de

kans op risicogedrag bij die laatsten. Hiervoor moeten
ouders uiteraard zelf over voldoende vaardigheden
en mogelijkheden beschikken: dat is niet altijd van
zelfsprekend, bijvoorbeeld wanneer de beschikbare
financiële middelen in het gezin beperkt zijn.
Het onderwijs kan hierin, samen met de ouders,
een belangrijke rol spelen. Toch bevestigt de PISAmeting dat de kloof tussen sterkere en zwakkere
scholieren op het vlak van financiële geletterdheid, nog
onvoldoende gedicht wordt via de school. De belofte
van minister Crevits3 om financiële geletterdheid als
basiscompetentie naar voren te schuiven, is dan ook
een welgekomen én noodzakelijke beslissing.
Vijf financiële vaardigheden
Het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (NIBUD)
definieert vijf financiële basisvaardigheden:
• overzicht hebben op de eigen inkomsten en
uitgaven;
• verantwoord geld uitgeven zodat uitgaven en
inkomsten in balans zijn;
• vooruit kunnen kijken en op (middel)lange termijn
gevolgen kunnen inschatten;
• bewust financiële producten kiezen;
• beschikken over voldoende financiële kennis.
Het draait voor jongeren dus niet louter om financiële
kennis verwerven, maar ook om gezonde vaardigheden
en attitudes ontwikkelen. Daarom wil CEBUD financiële
educatie niet uitstellen tot het secundair onderwijs.
Kinderen worden best zo vroeg mogelijk vertrouwd
gemaakt met geld en hoe je ermee omgaat. Er is voor
elke leeftijd een groot aanbod van (interactief) spel- en
leermateriaal beschikbaar: leerkrachten en scholen
kunnen hier gebruik van maken. Daarnaast moeten
lesgevers ook permanent bijscholing en ondersteuning
krijgen, om deze financiële educatie degelijk te kunnen
overbrengen.

WWW.CEBUD.BE
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Omdat je geld
telt!

In een grootschalig onderzoek bij Vlaamse scholieren
tussen 16 en 18 jaar bracht CEBUD, het Centrum
voor budgetadvies en -onderzoek, de financiële
vaardigheden van jongeren in kaart. Daaruit bleek dat
Vlaamse jongeren best wat geld te besteden hebben.
Ongeveer 78% krijgt zakgeld, meer dan twee op de
drie werkt tijdens de schoolvakanties en iets meer dan
een derde werkt tijdens het schooljaar. Het totale
netto jaarinkomen van jongeren in de derde
graad van het secundair onderwijs1 bedraagt
gemiddeld € 2.394, of iets minder dan € 200
per maand. Het beschikbare budget ‘slim’ kunnen
beheren is dus des te belangrijker.

Yves Coemans

is Attaché Gezinsinkomen bij de Studiedienst van de Gezinsbond.
Hij belicht de rol van onderwijs, middenveld én overheid bij financiële geletterdheid.

Optillen

“Dit is wat we weten: jongeren stappen met geldvragen meestal eerst naar hun
ouders. Maar we weten net zo goed dat het onderwerp in veel gezinnen nog (te)
vaak een taboe is. Ouders hebben te veel schroom om hun kinderen precieze details
te geven over het gezinsinkomen en –budget. Volgens een onderzoek van BV-OECO1
bij jongvolwassenen die financieel op eigen benen staan, krijgen ze tijdens de
opvoeding geen realistisch beeld van hun eerste inkomen en van de kostprijs van
het dagelijkse leven. De school kan een belangrijke aanvullende rol spelen om
jongeren beter te begeleiden naar hun zelfstandig financieel leven.

Als we niet willen evolueren naar schrijnende situaties zoals bij onze noorderburen,
moeten we dringend werk maken van financiële opvoeding op school. Een recente
studie van het Nederlandse ministerie van Sociale Zaken toont aan dat meer dan
de helft van de jongvolwassenen (18 - 27 jaar) al schulden heeft. De oorzaken zijn
meervoudig. Zo hebben pubers moeite om op lange termijn te denken omdat hun
hersenen nog niet helemaal ontwikkeld zijn, terwijl de consumptiemaatschappij
hen permanent verleidt met reclame. Jongeren denken bijgevolg te veel aan
nu en te weinig aan later. Zakgeld besteden ze hoofdzakelijk aan leuke dingen
en ze weten onvoldoende dat bepaalde kosten zoals huur, nutsvoorzieningen,
verzekeringen en telefoonrekeningen blijven terugkeren. Alleen al daarom is het
aangewezen dat ze goed leren budgetteren en plannen.

door kwalitatieve
vorming
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Toekomstgericht denken

In de klas
Vandaag behoort financiële opvoeding in het Vlaamse onderwijs tot de
vakoverschrijdende eindtermen. Gevolg: elke resultaatsverbintenis ontbreekt. Wat
de leerlingen opsteken, hangt sterk af van vrijblijvende initiatieven van individuele
leerkrachten of scholen. Als we onze jeugd willen optillen richting een behoorlijke
financiële basisgeletterdheid, dan moet financiële vorming in alle studierichtingen
van de derde graad als volwaardig vak worden opgenomen. De invalshoek is bij
voorkeur niet te theoretisch. Jongeren hebben nood aan concrete en praktische
handvatten om, zodra ze op eigen benen staan, een gezond gezinsbudget te kunnen
beheren. Ze moeten dus leren budgetteren, plannen en vooral: sparen. Het hoeft
geen betoog meer dat kredieten afsluiten voor banale uitgaven, makkelijk tot
overmatige schuld kan leiden.
Ook de juridische rechten en plichten als gevolg van ondertekende
overeenkomsten, moeten aan bod komen. Bovendien moeten de jongeren
vaardigheden aanleren om verantwoord om te gaan met een budget, te weerstaan
aan impulsaankopen en weloverwogen financiële keuzes te maken.
Publicatie op maat

EERST ACCOUNTANCY EN FISCALITEIT
STUDEREN
EN MEER LEREN
OVER DE ECONOMIE

1 Belgische Vereniging
voor Onderzoek en
Expertise voor de
Consumentenorganisaties

De overheid, de financiële sector en middenveldorganisaties vervullen ook een
cruciale rol op het vlak van financiële geletterdheid. Als gezinsorganisatie draagt
de Gezinsbond alvast zijn steentje bij. Met de publicatie “Focus op financiële
opvoeding. Meer dan zakgeld geven alleen” bieden we jongeren een handige
praktische leidraad naar een gezond financieel onafhankelijk leven.”

WWW.GEZINSBOND.BE

“PISA of “Programme for International Student Assessment” is een
internationaal vergelijkend onderwijsonderzoek, opgezet door de
Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO).
Het PISA-onderzoek brengt sinds 2000 de leesvaardigheid, wiskundige
geletterdheid en wetenschappelijke geletterdheid van 15-jarige
scholieren in kaart. Het onderzoek meet sinds 2012 om de drie jaar ook
de financiële geletterdheid in meer dan 60 OESO1 - niet-OESO-landen en
regio’s, waaronder Vlaanderen.

PISA-onderzoek
bevestigt:

In mei 2017 werden de nieuwe PISA-resultaten over financiële
geletterdheid bekendgemaakt. Daaruit blijkt dat bijna één op de acht
Vlaamse 15-jarige studenten over onvoldoende financiële vaardigheden
beschikt om volwaardig en onafhankelijk te participeren aan de
samenleving. Vanuit maatschappelijk oogpunt is dit ontoelaatbaar.
Financiële geletterdheid hangt immers samen met een goede
voorbereiding op het pensioen, beter schuldbeheer en financiële
langetermijnplanning.
Voor leerlingen die deze basiscompetentie niet onder de knie hebben,
moeten we dringend een tandje bijsteken. Financiële educatie in het
hervormde secundair onderwijs komt voor hen geen dag te vroeg.
Het ziet er naar uit dat financiële educatie een basiscompetentie wordt
die alle leerlingen in het secundair onderwijs moeten bereiken vanaf
1 januari 2018. Hoe dit concreet gemaakt zal worden, is momenteel
nog onduidelijk.

het moet beter

VEEL BESPAREN,
BIJVOORBEELD OP SNOEP

Uit dezelfde onderzoeksresultaten blijkt ook dat het percentage leerlingen
met een grote financiële geletterdheid sterk toeneemt: van 19,7% in 2012
tot 24% in 2017. Deze leerlingen kunnen complexe financiële producten
correct analyseren en zaken zoals ‘transactiekosten’ duiden. Hen zullen
we in het hervormde secundair onderwijs blijvend moeten uitdagen: het
kan in heterogene klasgroepen, waar er in het lesmateriaal expliciet oog
is voor diversiteit in financiële competenties.
Tot slot stellen we vast dat jongeren die al in aanraking kwamen
met financiële producten, opvallend beter presteren. Kennis maakt
sterk, zoveel is duidelijk. Er is in deze thematiek dus een belangrijke
rol weggelegd voor verschillende actoren: de ouders, de overheid,
informatieportalen zoals wikifin.be, OCMW’s, consumentenorganisaties,
de financiële sector, de media en het onderwijs.”
1 Organisatie
voor Economische
Samenwerking en
Ontwikkeling –
www.oecd.org

WWW.FEB.KULEUVEN.BE
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Kristof De Witte is houder van de Wikifin-Leerstoel
Financiële Geletterdheid (KU Leuven) en Visiting fellow
bij Itinera. Hij kadert financieel bewustzijn bij jongeren
binnen het recentste PISA-onderzoek.

Danièle Vander Espt is directeur van Wikifin.be, het programma rond financiële educatie
van de financiële waakhond FSMA. Ze licht toe op welke manier Wikifin.be jongeren en
jongvolwassenen bereikt met een educatief aanbod.

“We moeten niemand meer overtuigen van de positieve effecten van financiële
geletterdheid. Onderzoek bevestigt dit belang: wie meer financieel geletterd is, heeft
een hogere financiële weerbaarheid, gaat beter om met schulden en is beter voorbereid
op zijn of haar pensioen.
Maar de weg naar een samenleving waar iedereen in staat is om weloverwogen
financiële keuzes te maken, is nog lang. België blijft niet achter en zet in op het
bevorderen van de financiële geletterdheid van de burger. De FSMA (Autoriteit voor
Financiële Markten en Diensten) is een neutrale, niet-commerciële overheidsorganisatie
en kreeg de wettelijke opdracht om hieraan bij te dragen. Daarom hebben we het
programma Wikifin.be opgericht.

van de eerste
zakcent
tot aan het
pensioen

Via de portaalsite www.wikifin.be krijgt de financiële consument gratis toegang tot
neutrale, betrouwbare en praktische informatie voor het dagelijks beheer van zijn geld.
De site bevat ook checklists en praktische tools, een spaar- en IMMOsimulator en
allerlei handige tips om beter met geld om te gaan.
Aangezien financiële educatie best zo vroeg mogelijk aan kinderen gegeven wordt,
zet Wikifin.be ook sterk in op onderwijs. Samen met de onderwijsnetten, scholen,
leerkrachten en leerlingen probeert Wikifin.be financiële educatie een plaats te geven
in de klas. We doen dit op een leuke en voor iedereen toegankelijke manier. Het online
wikifin@School-platform biedt gratis divers downloadbaar materiaal en informatie over
projecten en studiedagen aan.
Zowel de portaalsite als de activiteiten van Wikifin.be in het onderwijs zijn resultaten
van een uitstekende samenwerking tussen verschillende actoren uit de samenleving.
Toch is financiële educatie meer dan alleen het verstrekken van informatie. Het mag ook
niet beperkt blijven tot een schoolactiviteit.
Een persoon is financieel geletterd wanneer hij de kennis, het gedrag en de
attitude heeft om de meest geschikte financiële beslissingen te nemen op cruciale
levensmomenten: bij het beheer van zakgeld, een eerste job, de aankoop van een
woning, de komst van een baby of het nakend pensioen. Correcte financiële beslissingen
nemen op zulke momenten vereist kennis, inzicht en vertrouwen. Dat moet je continu
ontwikkelen en opbouwen. Financiële educatie met die variëteit aan thema’s, moet dus
op het juiste moment en aan de juiste doelgroep worden aangeboden.
In dit opzet kunnen we enkel slagen door maximaal in te zetten op samenwerking met de
verschillende betrokkenen, elk met hun specifieke expertise. Ouders, jeugdbewegingen,
werkgevers en hulpverleningsorganisaties spelen een cruciale rol. Nieuwe initiatieven
zoals de workshops budgetbeheer op school van het OCMW Brugge, kunnen we enkel
toejuichen. Want iedereen heeft recht op een basis financiële geletterdheid.”

BESPAREN KAN OP KLEINE DINGEN:
KRAANWATER
& VERLUCHTEN

WWW.WIKIFIN.BE

31

EXPERTEN AAN HET WOORD | DANIÈLE VANDER ESPT

Beslissen,

Febelfin vzw

is de Belgische federatie van de financiële sector.
Woordvoerster & Head of European Affairs Isabelle Marchand
legt uit hoe haar organisatie tegen het belang van financiële
educatie aankijkt.

Geld en financiën vormen een cruciaal onderdeel van ons leven. Iedereen
krijgt er dagelijks mee te maken: als we geld van onze zichtrekening halen,
als we een krediet afsluiten, als we een appeltje voor de dorst bijeen
sparen of gewoon als we aankopen in de winkel betalen.
Als we deze verschillende financiële producten en diensten willen
begrijpen en er goed mee omgaan, is het belangrijk om over financiële
basiskennis te beschikken. Toch draagt niet elke Belg zo’n basisrugzakje
mee. In een welvarend land als België gaat men er al snel vanuit dat
iedereen perfect financieel onderlegd is. Financiële ongeletterdheid
is op die manier vaak een “verdoken” fenomeen. Zeker in de huidige
maatschappij waarin digitaal steeds vaker de norm wordt, dreigen heel
wat personen achterop te raken.
Een studie van de Gezinsbond1 toont aan dat in meer dan 1 op 5 gezinnen
niemand erin slaagt om te internetbankieren en bijna een kwart van
de gezinnen weet niet hoe ze online moeten betalen met een debet- of
kredietkaart. De vraag luidt: hoe kunnen we financiële ongeletterdheid zo
veel mogelijk beperken?

oud gedaan
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Jong geleerd
is

Vanaf een prille leeftijd met geld in aanmerking komen, is een belangrijke
eerste stap. Daarnaast is het essentieel dat er ook in de klas voldoende
aandacht gaat naar het opbouwen van een goede financiële basiskennis.
Wikifin, het financiële educatie platform van de FSMA (Autoriteit voor
Financiële Diensten en Markten), zet vandaag al verschillende initiatieven
op om financiële kennis tot in de scholen te brengen. Febelfin ondersteunt
verschillende van deze initiatieven. Zo tekenen we onder meer elk jaar
present op de Week van het Geld. Daarnaast zetten we ook sterk in op
financiële educatie. De site www.mijngeldenik.be is hier een sprekend
voorbeeld van. Aan de hand van eenvoudige vragen komen zowel de
thema’s betalen, lenen, sparen, beleggen als bankieren aan bod. Voor
leerkrachten is de site vaak een mooie aanvulling op de leerstof die ze
voorhanden hebben.
Er bestaat uiteraard geen pasklaar en makkelijk antwoord op de vraag
hoe men financiële ongeletterdheid het best aanpakt en tracht te
voorkomen. Maar één ding is duidelijk: we moeten onze jeugd de juiste
financiële basiskennis bijbrengen, zodat ze kunnen uitgroeien tot bewuste
en verantwoorde consumenten. Daartoe kan en moet iedereen zijn
steentje bijdragen: de financiële sector, de overheid, het onderwijs, het
verenigingsleven en de gezinnen.

ALCOHOL IS NIET GOED
VOOR JE REKENING

1 Zie pag. 27:
Optillen door
kwalitatieve vorming.

WWW.FEBELFIN.BE
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OVERZICHT | UITGENODIGDE SCHOLEN

VOLTIJDS SECUNDAIR ONDERWIJS
1.

Abdijschool van Zevenkerken

2.

Brood- en Banketbakkerijschool Ter Groene Poorte

3.

GO! Atheneum Jan Fevijn – Campus Assebroek

4.

GO! Koninklijk Atheneum Brugge I Brugge-Centrum

5.

GO! KTA Brugge

6.

GO! Atheneum Jan Fevijn – Campus St. Michiels

7.

Hotel- en Slagerijschool Ter Groene Poorte

8.

Hotel- en Toerismeschool Spermalie

9.

Immaculata Instituut

10.

Instituut Mariawende-Blydhove - Campus Blydhove

11.

Instituut Mariawende-Blydhove - Campus Mariawende

12.

Instituut O.-L.-V.-Hemelvaartinstituut

13.

Instituut O.-L.-V.-Hemelvaartinstituut - Afdeling Spes Nostra

14.

Kunsthumaniora Brugge – Stedelijke Academie voor Schone Kunsten

15.

Middelbare Steinerschool Vlaanderen - Brugge

16.

Onze-Lieve-Vrouw Ter Duinen - Campus Zeebrugge

17.

Onze-Lieve-Vrouwecollege

18.

SASK - Sint-Andreaslyceum Sint-Kruis

19.

Sint-Andreasinstituut

20.

Sint-Franciscus-Xaveriusinstituut

21.

Sint-Jozef Humaniora

22.

Sint-Jozefsinstituut

23.

Sint-Leo Hemelsdaele

24.

Sint-Lodewijkscollege

25.

Technisch Instituut Heilige Familie Brugge zrs. Maricolen

26.

Vrij Handels- en Sportinstituut

27.

VTI Brugge

uitgenodigde
scholen

BUITENGEWOON
SECUNDAIR ONDERWIJS
1.

De Varens

2.

Haverlo

3.

Spermalie

DEELTIJDS
BEROEPSSECUNDAIR
ONDERWIJS
1.
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We nodigden 31 Brugse secundaire scholen uit om
deel te nemen aan de workshop “Straks jij, je eigen
budget op een rij.”

CLW VTI Brugge

Foto’s van Workshop in GO! Atheneum Jan Fevijn – Campus Assebroek // 26 april 2017

Bereikte scholen
& klassen

Van de 31 uitgenodigde scholen namen er 12 deel aan de workshop. De volgende
studierichtingen kregen de coaches van budget- en schuldhulpverlening op bezoek:

BUITENGEWOON SECUNDAIR ONDERWIJS
OPLEIDINGSVORM

VOLTIJDS SECUNDAIR ONDERWIJS
GEWOON SECUNDAIR ONDERWIJS

STEEKKAART | BEREIKTE SCHOLEN

STUDIERICHTING

AANTAL
LEERLINGEN

AANTAL
LEERLINGEN

STUDIERICHTING
Schilder en decoratie

1

Grootkeukenmedewerker

2

Onderhoudsassistent

1

Logistiek assistent

3

Metselaar

3

Hoeklasser

1

Onbekend

27

Tuinbouw assistent

5

Metselaar

3

Schilder en decoratie

3

Hoeklasser

3

KSO

Vrije beeldende kunst

KSO

Toegepaste beeldende kunst

TSO

Lichamelijke opvoeding en sport

58

ASO

Sportwetenschappen

21

TSO

Sociaal-technische wetenschappen

BSO

Verzorging

ASO

Onbekend

27

Interieurbouw

2

BSO (7°)

Kinderzorg

17

Logistiek assistent

10

BSO (7°)

Zorgkundige

12

Grootkeukenmedewerker

6

ASO

Economie-moderne talen

ASO

Economie-wiskunde

BSO (7°)
BSO

12

32

27

Business support

24

Onbekend

48

TOTAAL: 278 LEERLINGEN UIT 9 VERSCHILLENDE SCHOLEN
IN 13 WORKSHOPS

278

leerlingen
uit 9 scholen
in 13 workshops

Alternerende
Beroeps
Opleiding

TOTAAL: 70 LEERLINGEN UIT 2 VERSCHILLENDE SCHOLEN
IN 3 WORKSHOPS

DEELTIJDS BEROEPSSECUNDAIR
ONDERWIJS
OPLEIDINGSVORM

STUDIERICHTING

AANTAL
LEERLINGEN

Diplomajaargroepen

Onbekend

24

TOTAAL: 24 LEERLINGEN UIT 1 SCHOOL IN 5 WORKSHOPS
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Steekkaart

VOLTIJDS SECUNDAIR ONDERWIJS
GEWOON SECUNDAIR ONDERWIJS
Het gewoon secundair onderwijs in Vlaanderen is opgedeeld in verschillende
graden. In de tweede en derde graad zijn er telkens vier onderwijsvormen.
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Steekkaart

secundaire
scholen & laatste
jaarsstudenten

het algemeen secundair onderwijs (ASO)
Het ASO legt de nadruk op een ruime algemene vorming en bereidt niet voor op een specifiek
beroep. Het ASO legt een stevige basis die doorgaans toeleidt naar het hoger onderwijs.

het technisch secundair onderwijs (TSO)
Het TSO besteedt aandacht aan algemene en technisch-theoretische vakken. Er is ook
ruimte voorzien voor praktijklessen. Na het TSO kunnen jongeren een beroep uitoefenen
of overstappen naar het hoger onderwijs.

het kunstsecundair onderwijs (KSO)
Het KSO koppelt een algemene ruime, vorming aan een actieve kunstbeoefening. Na het KSO
kunnen jongeren een beroep uitoefenen of overstappen naar het hoger (kunst)onderwijs.

In Brugge: Aantal laatstejaars/leerlingen op 27 april 2017,
volgens inschrijving in scholen in de fusiegemeente Brugge op 1 februari 2017
ONDERWIJSVORM

GRAAD

LEERJAAR

AANTAL
LEERLINGEN

ASO
TSO
KSO
BSO
BSO

3°

2

924

3°

2

975

3°

2

134

3°

2

634

3°

3

645

TOTAAL AANTAL LEERLINGEN
het beroepssecundair onderwijs (BSO)
Het BSO is een praktijkgerichte onderwijsvorm. Jongeren krijgen er naast algemene
vorming ook een specifiek beroep aangeleerd.

3312

Vanaf het schooljaar 2018 - 2019 wordt het secundair onderwijs grondig hervormd.
De huidige 27 studiegebieden in de tweede en derde graad worden ondergebracht
in 8 domeinen.

Foto’s van Workshop in Technisch Instituut Heilige Familie Brugge zrs. Maricolen // 29 mei 2017

BUITENGEWOON SECUNDAIR ONDERWIJS
Het buitengewoon secundair onderwijs is ingedeeld in types en
opleidingsvormen. Het biedt aangepast onderwijs en deskundige
begeleiding op maat aan jongeren met een specifieke zorgbehoefte door
een beperking.

DEELTIJDS BEROEPSSECUNDAIR ONDERWIJS

Type basisaanbod
onderwijs voor jongeren met specifieke onderwijsbehoeften, voor wie het
gemeenschappelijk curriculum met redelijke aanpassingen niet haalbaar
is in een school voor gewoon onderwijs.
Dit type vervangt sinds september 2015 geleidelijk het type 1.

Het deeltijds beroepssecundair onderwijs (DBSO) is een systeem van leren
en werken. De jongere maakt hier de combinatie tussen leren op school en
werkplekleren. Elke jongere krijgt twee dagen per week les in een centrum
voor deeltijds onderwijs.

Type 1 onderwijs voor jongeren met een licht mentale handicap (type in afbouw)

Jongeren kunnen van het voltijds secundair onderwijs naar het
deeltijds beroepssecundair onderwijs overstappen vanaf 15 of 16
jaar. Dat is de leeftijd waarop de deeltijdse leerplicht start. Deeltijds
onderwijs kan maar gevolgd worden tot het einde van
het schooljaar waarin de jongere 25 jaar wordt.

Type 3 onderwijs voor jongeren met een emotionele of gedragsstoornis, maar
zonder verstandelijke beperking

In het deeltijds beroepssecundair onderwijs reikt men deelcertificaten
en certificaten uit. Onder bepaalde voorwaarden kan een jongere ook het
diploma secundair onderwijs behalen.

Type 4 onderwijs voor jongeren met een motorische beperking
Type 5 onderwijs voor jongeren in een ziekenhuis, een preventorium of een
residentiële setting
Type 6 onderwijs voor jongeren met een visuele beperking

In Brugge: Aantal laatstejaars/leerlingen op 27 april 2017,
volgens inschrijving in scholen in de fusiegemeente Brugge op 1 februari 2017

Type 7 onderwijs voor jongeren met een auditieve beperking of een spraak- of
taalstoornis

OPLEIDINGSVORM

Type 8 leerstoornissen (type in afbouw)

TOTAAL AANTAL LEERLINGEN DEELTIJDS
BEROEPSSECUNDAIR ONDERWIJS

Type 9 onderwijs voor jongeren met een autismespectrumstoornis, maar zonder
verstandelijke beperking (in voege sinds september 2015)

In Brugge:
Aantal laatstejaars/leerlingen op 27 april 2017,
volgens inschrijving in scholen in de fusiegemeente Brugge op 1 februari 2017
OPLEIDINGSVORM

AANTAL
LEERLINGEN

Opleidingsvorm 1: maatschappelijke participatie en eventuele arbeidsdeelname in
een omgeving met ondersteuning → mogelijk binnen de types 2, 3, 4, 6, 7 en 9

198

Opleidingsvorm 2: maatschappelijke participatie en tewerkstelling in een omgeving
met ondersteuning → mogelijk binnen de types 2, 3, 4, 6, 7 en 9

150

Opleidingsvorm 3: maatschappelijke participatie en tewerkstelling in het gewone
arbeidsmilieu → mogelijk binnen de types 1, 3, 4, 6, 7 en 9

446

Opleidingsvorm 4: algemeen, beroeps-, kunst- en technisch onderwijs, derde graad,
leerjaar2 → mogelijk binnen de types 3, 4, 5, 6, 7 en 9

13

Opleidingsvorm 4: algemeen, beroeps-, kunst- en technisch onderwijs, derde graad,
leerjaar3 → mogelijk binnen de types 3, 4, 5, 6, 7 en 9

8

TOTAAL AANTAL LEERLINGEN

815

AANTAL
LEERLINGEN
366
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Type 2 onderwijs voor jongeren met een verstandelijke beperking

BUDGETPLAN FIRST!

Studenten vinden een budgetplan leren opstellen, het allerbelangrijkst.
Dat bleek uit enquêtes na de workshops.

ONDER NUL

En wat ze belangrijk vinden, is duidelijk broodnodig. Maar liefst 85 procent van
de deelnemers eindigde met het budgetplan uit de workshops… onder nul.

HET LEVEN IS DUUR

MARKANT | WAT WE LEERDEN UIT DE WORKSHOPS

FINANCIËLE HULPVERLENING

53,1 procent van de deelnemende studenten is bereid een bezoek te brengen
aan organisaties die mensen met financiële vragen en problemen begeleiden.

TIPS & TRICKS*

Deelnemende studenten ontvingen na afloop van de workshops een kaart met
10 handige budgettips & tricks: een essentiële steekkaart voor het leven.

OEI. TABOE.

Jongeren praten zelden of nooit over geldzaken met hun vrienden. Het is dus het
taboe waarvan we te weinig beseffen dat het een taboe is.

RING RING RING

Onbetaalde telefoonrekeningen zijn de grootste schuldenpost bij jongeren.

HALLO, MAMA EN PAPA?

Ongeveer 25 procent van de jongeren leent wel eens geld van zijn ouders.

25 GRAM DOMICILIËRING

Studenten zijn vaak niet goed op de hoogte over financiële begrippen.
Ook dit is een reden om financiële educatie blijvend in het onderwijsprogramma
op te nemen.

PREVENTIE LOONT

Iedereen kan bij het CAW of OCMW terecht met financiële hulpvragen. Je hoeft
op dat moment geen schulden te hebben. Preventie loont: ook daar wisten we
onze jonge deelnemers van te overtuigen.

* Zie pag. 48

Wat we leerden
uit de workshops
Markant

Alle begeleidende leerkrachten die in het
voorjaar van 2017 betrokken waren bij de
workshops budgetbeheer, willen het
verhaal in de toekomst hernemen.
We mogen dus spreken over een succes.
Een aantal markante vaststellingen - van de
studenten én onszelf – vonden hun weg naar
deze publicatie.
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De meest gehoorde uitspraak tijdens de workshops. We zouden het niet durven
tegenspreken.

Iedere jongere heeft recht op financiële opvoeding, thuis én op
school, voor hij of zij op eigen benen gaat staan: daar zijn we het
inmiddels over eens. Via de workshop “Straks jij, je eigen budget op
een rij!” hebben we een fractie van die doelgroep bereikt: 372 keer
konden we met laatstejaarsstudenten en deelnemende scholen een
klein verschil maken. Als we financiële kennis, vaardigheden en
competenties willen aanleren of versterken, moeten we deze
zaken in het achterhoofd houden.
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Eind Wat we nog eens onderstrepen
conclusies

Wat je thuis leert vanaf de prilste leeftijd, draag je een leven lang mee. Zelf

EINDCONCLUSIES | WAT WE LEERDEN UIT DE WORKSHOPS

bewust financieel gedrag stellen en jongeren van kindsbeen af vertrouwd
maken met financiën, uitgaven, onverwachte kosten en budgetbeheer is zinvol.
De experten die in deze publicatie aan het woord kwamen, onderstreepten dat
financiële kennis van thuis uit versterkend werkt. Die kennis verstrek je best
op maat van het individu en volgens de leeftijd: met jonge kinderen praat je
over dat beetje zakgeld, met oudere kinderen over de kost van die gegeerde
smartphone, met jongvolwassenen over hun carrièreverwachtingen en eerste
loon. Kinderen van jongs af aan verantwoordelijkheid geven om een eigen
“potje” te beheren, van zakgeld tot kotgeld, binnen een afgelijnd oefenterrein,
biedt kansen om financiële vaardigheden te ontwikkelen.

➋ Struikelen

Een foutloos parcours afleggen: klinkt indrukwekkend, maar wat leer je er
eigenlijk uit? Die bedenking geldt ook wanneer jongeren naar financiële
volwassenheid toegroeien. We moeten hen thuis en op school tonen hoe je
dingen het best aanpakt, maar hen ook de ruimte bieden om te struikelen en
fouten te maken om uiteindelijk tot beter inzicht te komen en de financiële
vaardigheden te verfijnen. Als een ‘zelfgemaakt’ budgetplan ontoereikend blijkt,
kunnen we handvatten aanreiken om bij te sturen en jongeren te laten leren uit
hun fouten.

➍ Klein/groot

Kleine ingrepen kunnen een groot verschil maken wanneer je financieel
op eigen benen staat. Bewust aankopen doen in een budgetsupermarkt,
jaarlijks opnieuw een goedkope energieleverancier kiezen, lichten niet
onnodig laten branden: die tips zijn essentieel voor elke financieel
bewuste jongere en burger, net als het feit dat ‘leuk’ niet noodzakelijk
‘duur’ hoeft te zijn. De kerngedachte luidt: kredieten sluit je alleen af voor
noodzakelijke grote aankopen en bij voorkeur geef je niet uit wat niet in je
portefeuille zit of op je rekening staat.

➎ Weerbaarheid versterken

Een portie mediawijsheid zet jongeren al flink op weg om in de toekomst
zelf bewuster te consumeren. Reclameweerbaar zijn, betekent dingen in
vraag stellen en een kritische kijk op reclame aanmoedigen. Jongeren
hechten veel belang aan de mening van hun leeftijdsgenoten. Draag
daarom bij aan een realistische materialistische attitude: met beide
voeten op de grond. Investeer voldoende tijd aan weerstand leren bieden
tegen beïnvloeding en financiële impulsiviteit, beiden zijn duidelijk gelinkt
aan risicovol financieel gedrag.

➏ Iedereen mee in het bad

In een ideale wereld geeft een onderwijsmodel gedurende de hele
schoolloopbaan voldoende aandacht aan financiële vorming. Jongeren

➌ Herhalen

Budgetbeheer is een levenslange, intensieve oefening. De spreekwoordelijke
“goede huisvader of -moeder” moet elke maand nieuwe financiële afwegingen
maken. Het is geen onmogelijke opdracht, als je het op de schoolbanken en
thuis systematisch aangeleerd krijgt. Wat we aan jongeren zeggen en adviseren,
moeten we dus herhalen, nog eens herhalen, blijven herhalen.

komen er sterker uit en hebben zo de kennis in handen om zich een
weg te banen in het echte leven. Dat lukt alleen als ouders, onderwijs,
betrokken partners en het beleid van het belang van dit project overtuigd
zijn en er samen in willen investeren. Iedereen mee in het bad: dat is de
basisvoorwaarde voor degelijke financiële educatie. Met het team budgeten schuldhulpverlening en de workshops hebben we alvast een duurzame
voorzet gegeven.
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➊ Vanaf de prilste leeftijd

budgetplan
maak je eigen budgetplan

paperassen
let op je administratie.

reclame
wees kritisch ten aanzien
van reclame.

lenen
let op, geld lenen kost geld!

BUDGETBEHEER | TIPS & TRICKS

probeer, hoe moeilijk ook,
altijd te sparen.

rechten en plichten
informeer je altijd goed over je
rechten en plichten.

budgetbeheer

Tips &
tricks
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sparen

(digitale) handtekening
onderteken niet zomaar
om het even wat.

bankieren
volg je bankverrichtingen
nauwgezet op.

hulp

bedenktijd

durf hulp vragen!

één van de sterkste wapens
om een beslissing te nemen.

Dank je

ONZE PARTNERS

Deze uitgave kwam er met de steun van een
Impulssubsidie van de Provincie West-Vlaanderen
en dankzij het engagement van talrijke personen.
We willen hen uitdrukkelijk bedanken voor
hun inzet.

Dankjewel ook aan de deelnemende scholen, de
schooldirecties en de begeleidende leerkrachten:
ze gaven ons de mogelijkheid om de workshops
en de visie erachter uit te dragen. Het was voor
ons en voor alle enthousiaste deelnemende
studenten een inspirerende en – figuurlijk –
verrijkende ervaring.

met de steun van

met steun van

Benedikte Van Eeghem zette haar schouders
onder de tekstredactie en ondersteuning bij alle
externe contacten voor deze publicatie:
bedankt daarvoor.
Sieglinde Iserbyt bekeek het verhaal door de lens
en zorgde voor passend beeldmateriaal: ook haar
zijn we bijzonder dankbaar.
Tot slot drukken we graag onze waardering uit
voor alle personen die ons met woord, daad,
kennis en pen assisteerden: Pablo Annys, Yves
Coemans, Hilde Crevits, Franky Demon, Charlotte
De Bruycker, Kristof De Witte, Mieke Dumont, Miet
Remans, Joke Geldhof, Jens Jaecques, Isabelle
Marchand, Nele Peeters, Ignace Ryheul, Danièle
Vander Espt en Michaël Van Droogenbroeck. Aan
elk van hen: dank.

Brugge, november 2017

een initiatief van de FSMA
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Van het bestuur van het OCMW Brugge, de
maatschappelijke dienst en dienst budget- en
schulpverlening van het OCMW Brugge kregen we
niet aflatende steun en input: onze oprechte dank
daarvoor. We vermelden in het bijzonder Bart
Van Troye, Sylvie De Souter en Veerle Van Vynckt,
die waakten over het goede verloop van
dit project.

V.U.:
Christian Fillet
Ruddershove 4
8000 Brugge

Na elke workshop
mochten de
deelnemers zelf
conclusies trekken over
wat het leven kost,
wat de workshop hen
daarover leerde en hoe
je de dingen het best
aanpakt.
De meest verrassende
uitspraken zijn
in deze publicatie
verwerkt.

QUOTES

Niets uit deze uitgave mag worden
verveelvoudigd en/of openbaar
worden gemaakt, op welke
wijze ook, zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming van de
uitgever.
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