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Korte beschrijving en 
samenstelling  

Lesmateriaal voor het leren omgaan met geld en inzicht krijgen in 
bankzaken en budgetteren. De methode omvat vier delen. De 
delen 1, 2 en 4 van dit pakket bestaan uit een kopieerboek met 
een handleiding voor de docent. Deel 3 bestaat uit een 
leer/werkboek met een docentenhandleiding. 

Geanalyseerde onderdelen  
 

De kopieerboeken, het leer/werkboek en de handleidingen van 
de delen 1, 2, 3 en 4. Voor meer informatie klik hier. 

Uitgangspunten en doelstellingen  
 

De methode wil leerlingen/cursisten inzicht geven in hun 
inkomsten- en uitgavenpatroon door middel van het leren voeren 
van een kasboek (deel 1), zodat ze hun geld doelmatig kunnen 
beheren. In deel 2 leren leerlingen dat ze prijsbewust moeten 
zijn, dat er 'alternatieve' cadeautjes zijn en hoe ze binnen een 
afgesproken bedrag kunnen inkopen. De doelstellingen van deel 
3 zijn: leerlingen bekend maken met een bank, met een betaal- 
en spaarrekening, met pasjes, pincodes, rekeningafschriften en 
internetbankieren en met het omgaan met diverse formulieren. 
Deel 4 wil leerlingen/cursisten voorbereiden op het zelfstandig 
kunnen wonen, met name op het gebied van de financiën. 

Korte beschrijving van visie op 
financiële educatie 

De methode richt zich op jongeren en jong volwassenen die 
moeilijk leren en dikwijls hulp nodig hebben bij hun geldzaken. 
Daarbij moet gedacht worden aan leerlingen van het LWOO, het 
Praktijkonderwijs en cursisten van de Basiseducatie, maar de 
lespakketten kunnen ook gebruikt worden door 
budgetconsulenten en bewoners en begeleiders van projecten 
voor zelfstandig wonen. Er wordt zo weinig mogelijk theoretisch 
gewerkt. Met behulp van de werkbladen uit de kopieerboeken of 
het leer/werkboek krijgen de leerlingen/cursisten inzicht in de 
leerstof, waarna deze meteen praktisch wordt verwerkt. De 
auteurs raden docenten aan om, zeker in de leeftijd van 13 tot 
18, de ouders bij het leerproces te betrekken.  
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INHOUDELIJKE ASPECTEN 
 
Kennis en inzicht 
Bijna alle onderwerpen die betrekking hebben op het kernconcept kennis en inzicht komen in 
Geldwerk expliciet aan bod. Daarbij hoeft geen gebruik te worden gemaakt van extra lessuggesties, 
alles is in het materiaal zelf te vinden. Zo is er nadrukkelijk aandacht voor verschillende 
betalingswijzen en vormen van geld, voor (de onderwerpen) geld lenen en uitgeven, in het project 
'Zelfstandig wonen' bijvoorbeeld, en goede schulden versus ongewenste schulden. Er wordt in de 
methode alleen geen aandacht besteed aan het onderscheid tussen 'zwart' en 'wit' geld verdienen.  
 
Vaardigheden 
Bij de vaardigheden is een zelfde beeld te bespeuren. Op één uitzondering na, het rekenen in 
procenten in een financiële context, komen alle vaardigheden expliciet aan de orde. Veel aandacht is 
er voor het omgaan met een beperkt budget, voor het bijhouden van een kasboekje, het plannen en 
het beheren van eigen geld, het opstellen van een budget voor een afgebakende gebeurtenis en het 
openen van een eigen bankrekening. 
 
Bewustzijn 
Met de leerlingen wordt het nut en het effect van reclame besproken. Ingegaan wordt bijvoorbeeld op 
de invloed van sociale druk bij het doen van aankopen. Daarnaast is er aandacht voor het nut van 
sparen voor een groter doel en het maken van financiële keuzen. Ook gaat de methode uitgebreid in 
op de voor- en nadelen van bank- en spaarrekeningen en de gevaren van internetbankieren. Niet 
behandeld worden het onderscheid eigen keuzes en wensen die door reclame worden beïnvloed en 
de ethische dimensie van financiële beslissingen. 
 
 
DIDACTISCHE ASPECTEN 
In alle vier handleidingen, waarin ook toelichtingen en aanwijzingen zijn opgenomen, zijn leerdoelen 
voor financiële educatie geformuleerd. Ouders worden nadrukkelijk bij het leerproces betrokken, niet 
alleen de ouders van leerlingen tussen de 13 en 18 jaar, maar ook ouders van cursisten die op 
kamers gaan wonen worden uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst. Er is variatie in de 
gehanteerde didactische werkvormen en groeperingvormen en leerlingen worden gestimuleerd om 
bijvoorbeeld een schoolkamp (mede) te organiseren. Zelfstandige verwerking van de leerstof is lastig 
vanwege de doelgroep, die in de regel veel begeleiding nodig heeft. Leerlingen worden regelmatig 
aangespoord om een eigen mening te vormen. In deel 2 bijvoorbeeld, als het gaat om wat duur is en 
wat niet en in deel 4 als ze op kamers gaan wonen, dienen leerlingen na te denken over noodzakelijke 
en niet-noodzakelijke aanschaffingen. Soms worden suggesties gedaan om iemand uit te nodigen, 
zoals een medewerker van een Kredietbank. Een enkele keer wordt er verwezen naar andere voor 
financiële educatie interessante informatiebronnen, bijvoorbeeld naar het Nibud, naar de Stichting 
Zuinigheid met Stijl of naar andere leermiddelen van uitgeverij Spondi. 
 
 
CONCLUSIES 
De methode Geldwerk is goed inzetbaar voor de kernconcepten van financiële educatie. De meeste 
onderwerpen en vaardigheden komen uitgebreid aan de orde en worden ook expliciet behandeld. Ook 
bij de bewustmaking van leerlingen zijn geen grote omissies geconstateerd. De didactische 
ondersteuning is redelijk tot goed, ook al wordt er geen tijdsindicatie voor het werken met het 
leermiddel gegeven, bevat het materiaal geen toetsmogelijkheden en wordt er niet verwezen naar 
kerndoelen of competenties. De lessuggesties zijn uitgewerkt in de handleidingen. Er zijn verwijzingen 
opgenomen naar bijvoorbeeld de Rabofoon.  

 
 


