1. Ik en geld
Door Codenamefuture

Menukaart
Financiële educatie

Jongeren leren op uitdagende wijze omgaan met geld en worden
bewust van hun gedrag rondom geld. Het programma bestaat uit:
Les 1: Mijn leefstijl
Les 2: Mijn inkomsten
Les 3: Mijn uitgaven
Les 4: Mijn bank
Les 5: Mijn toekomst
Les 6: Mijn mobieltje
Voor wie: leerjaar 2 en 3 vmbo, havo en vwo + alle niveaus mbo
Kosten: gratis
Meer info: via de website www.ikengeld.nl of neem contact op
met Laura Wiegant via de mail: laura@codenamefuture.nl

2. Leven en financiën
Door Stichting LEF
In het programma draait het om het vergroten van de financiële
bewustwording van jongeren. Het lesprogramma bestaat uit vier
lesblokken van 1½ uur. De lessen worden op vrijwillige basis
gegeven door gastdocenten die werkzaam zijn in de financiële
wereld.
- Les 1: In gesprek over inzicht in je eigen gedrag en dat van
anderen met betrekking tot geld.
- Les 2: Waar komt je gedrag rondom geld vandaan?
- Les 3: Wat blokkeert, wat motiveert en wat inspireert je?
- Les 4: Hoe bereik je jouw LEF-doel?
Voor wie: mbo niveau 3 en 4
Kosten: gratis
Meer info: via de website www.lefnet.nl

3. Jongerenvoorstelling NU
(mbo)

4. Jongerenvoorstelling Rijk
(vo)

Door theatergroep PlayBack

Door theatergroep PlayBack

De voorstelling gaat over geld en ambitie.
Theatergroep PlayBack doorbreekt het taboe
rondom schulden en armoede, zodat mbo-ers
makkelijker met elkaar praten en om hulp durven
vragen.

De voorstelling gaat over geld en imago. ‘Rijk’ gaat
in op hoe jongeren met onderlinge verleidingen en
onderlinge verschillen kunnen omgaan.

Voor wie: leerjaar 1 en 2 mbo
Kosten: 1 voorstelling: € 1.056,-, 2 voorstellingen
op één dag: € 1.814,-; exclusief 6% btw en
reiskosten
Meer info: via de website www.tgplayback.nl of
neem contact op met Yvonne Vlijm via de mail:
yvonne@tgplayback.nl

Voor wie: vanaf leerjaar 2 vmbo, havo en
vwo
Kosten: 1 voorstelling: € 1.056,-, 2 voorstellingen
op één dag: € 1.814,-; exclusief 6% btw en
reiskosten
Meer info: via de website www.tgplayback.nl of
neem contact op met Yvonne Vlijm via de mail:
yvonne@tgplayback.nl

5. Ouderavond Credits
Door theatergroep PlayBack
Credits draait om bewustwording in de omgang met geld.
PlayBack maakt gebruik van ‘terugspeeltheater’, een techniek
waarbij scènes opnieuw gespeeld worden en ouders elkaar tips
geven voor een goed gesprek met hun kind aan de keukentafel.
Met humor en herkenbaar scenes.
Voor wie: ouders van leerlingen van alle niveaus vmbo, havo,
vwo en mbo
Kosten: 1 voorstelling € 1.258,-; exclusief 6% btw en reiskosten
Meer info: via de website www.tgplayback.nl of neem contact op
met Yvonne Vlijm via de mail: yvonne@tgplayback.nl

7. Diverse workshops over geld
Door FSU Jongerenteam
Het FSU Jongerenteam verzorgt verschillende workshops. Scholen
kunnen kiezen uit:
- Paardenrace - Jongeren krijgen inzicht in de kosten die ze gaan
maken als ze 18 worden.
- Monopoly - Het spel is gebaseerd op het beroemde Monopoly.
Het doel van het spel is om jongeren bewust te maken wat
erbij komt kijken als je 18 bent geworden en op jezelf gaat
wonen.
- 18 en nu? - Een spel dat gebaseerd is op Tetris. Er zijn
verschillende blokken met op de achterzijde een vraag over
een financieel thema.
Voor wie: jongeren van 17 tot 27 jaar, geschikt voor alle niveaus
Kosten: € 35,- per workshop; inclusief 6% btw
Meer info: neem contact op via telefoonnummer:
(058) 213 99 92 of mail naar jongeren@fsufriesland.nl.

9. Ben jij een held met geld?
Door Ping, onderdeel van Kredietbank Nederland
In twee gastlessen van elk een dagdeel gaan we met de jongeren
aan de slag met de onderwerpen:
- Hoe werkt internetbankieren?
- Hoe weet je wat een mobiele telefoon kost?
- Wat is rente?
- Wat is een goede aanbieding?
- Hoe kom je aan meer geld?
Voor wie: bovenbouw vmbo, havo, vwo + mbo
Kosten: € 647,50; exclusief 6% btw
Meer info: neem contact op via (088) 626 27 77 en vraag naar
directiesecretariaat of mail naar directiesecretariaat@kbnl.nl.
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6. Omgaan met geld
Door Moneyways (Nibud en
Diversion)
Jonge rolmodellen (peer educators)
gaan op taboedoorbrekende wijze de
dialoog aan met leerlingen over geld,
armoede, verleidingen en groepsdruk.
De lesmethode bestaat uit drie lessen
met twee peer educators.
Voor wie: de bovenbouw van vmbo,
havo, vwo + niveau 3 en 4 mbo
Kosten: € 1.100 per klas; exclusief
6% btw, inclusief lesmateriaal (drie
lessen, twee peer educators)
Meer info: via de website
www.moneyways.nl of neem contact
op met Jos Heijhuurs via de mail:
jheijhuurs@diversion.nl.

8. Maak je klaar
voor 18 jaar!
Door Ping, onderdeel van
Kredietbank Nederland
In een gastles van een dagdeel leren
wij jongeren de 8 dingen die ze zeker
moet regelen als ze 18 worden. Na de
gastles weten ze waar ze op moeten
letten als ze op zichzelf gaan wonen
en kunnen ze een huishoudboekje
bijhouden. Ook weten ze waar ze
terecht kunnen als ze financiële
vragen hebben.
Voor wie: leerlingen vmbo, havo en
vwo en studenten mbo, leeftijd 17
t/m 27 jaar
Kosten: € 332,50; exclusief 6% btw
Meer info: neem contact op via
telefoonnummer (088) 626 27 77 en
vraag naar directiesecretariaat of mail
naar directiesecretariaat@kbnl.nl.

