
Preventief aanbod schuldhulp en -preventie

1. Financiële educatie op maat van kinderen (6-12j)

Tool Doel Werkvorm Organisator Prijs Meer info?

'Buiten
Spel”

Inzicht  en  begrip
bijbrengen  mbt  de
kringloop  van
armoede

Inleefspel  waarbij  de
deelnemers  kruipen  in  de
huid  van  een  gezin  in
armoede  dat  moet  zien
overleven.

Rode  Kruis
Vlaanderen  ism
Welzijnszorg

Gratis  te
downloaden

Www.jeugdrodekruis.be > aanbod >
lespakketten > Buiten spel of via de
volgende link
www.armoede-in-
zicht.be/documents/Buiten_spel.pdf

'Geldweg' Slim leren omgaan 
met geld, uitgroeien 
tot kritische 
consumenten

Themakoffer met 
differentiatie per graad rond
slim geld uigeven, 
verborgen verleiders, 
reclame, kopen op krediet, 
budgetplanning

OCMW Zottegem
ism Provincie 
Oost-Vlaanderen 
en de 
Zottegemse 
basisscholen

€ 89 (incl. BTW, 
excl. 
Verzendkosten

Uitleenbaar bij 
BIZ Kempen

Www.politeia.be > onderwijs > 
onderwijs algemeen

regio Kempen: te ontlenen

Budgetpret Kinderen leren 
omgaan met geld, 
een budget leren 
beheren, in groep 
overleggen en 
keuzes maken.

Educatief spel: spelers leren
een budget beheren adhv 
een uitstap die ze zelf 
moeten organiseren.  

Wikifin gratis http://www.wikifin.be/nl/budgetpret
ontleenbaar bij BIZ
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2. Financiële educatie op maat van jongeren (12-18j)

2.1. Lespakketten
= overzicht van kant- en klare lespakketten

Tool Doel Werkvorm Organisator Prijs Meer info?

Op  eigen
benen:  PAV
module  =
(In-Ba-lans)

Informatie  en
vaardigheden
bijbrengen  mbt  de
thema's  geld  en
schulden

Toolbox met:
° DVD no more credit, game
over 
° stripverhalen
° lesbundels: in the pocket;
op  eigen  benen;
budgetplanner 

Vlaams  Centrum
Schuldenlast
(VCS)

€  75  voor  het
volledige  pakket;
de  bundels  zijn
gratis  te
downloaden

Te  ontlenen  bij
BIZ Kempen

Www.in-ba-lans.be
info@vlaamscentrumschuldenlast.be
pakket bestellen via het webformulier
op de website

ontlenen: biz kempen

Wij willen 
weg, wij 
willen werk

Jongeren 
voorbereiden om op 
eigen benen te staan

BSO, Buso, Deeltijds 
onderwijs, …
12 verschillende thema's

Provincie West-
Vlaanderen

Gratis te 
downloaden via 
website Biz 
Kempen

Provincie West-Vlaanderen

www.biz-
kempen.be/public/preventief_aanbod
/jongeren/in_contact/onderwijs_jeug
dwerk

Skillville = 
serious-game

Verhogen van de 
financiële 
geletterdheid van 
leerlingen

Online multimediatool met 
75 casussen, werkboek en 
handleiding.  Geschikt voor 
alle graden en 
studierichtingen.

Espertisecel  
Katholieke 
Hogeschool 
Limburg

€ 5 per leerling 
per schooljaar

Www.skillville.be
vraaggestuurde opleiding in uw 
school of dienst?  Contacteer 
info@skillville.be

Kijk op geld Financiële 
geletterheid en 
vaardigheden 
verhogen

Serie (nederland): 12 
afleveringen, geschikt voor 
ASO, TSO en BSO

Samenwerking 
Nibud, Stichting 
Expertisecentru
m en Ministerie 
van justitie

Gratis online www.etv.nl/programmas/programma-
overzicht/programma-detail/alle-
afleveringen/?programma=16

2

http://www.etv.nl/programmas/programma-overzicht/programma-detail/alle-afleveringen/?programma=16
http://www.etv.nl/programmas/programma-overzicht/programma-detail/alle-afleveringen/?programma=16
http://www.etv.nl/programmas/programma-overzicht/programma-detail/alle-afleveringen/?programma=16
mailto:info@skillville.be
http://Www.skillville.be/
http://www.biz-kempen.be/public/preventief_aanbod/jongeren/in_contact/onderwijs_jeugdwerk
http://www.biz-kempen.be/public/preventief_aanbod/jongeren/in_contact/onderwijs_jeugdwerk
http://www.biz-kempen.be/public/preventief_aanbod/jongeren/in_contact/onderwijs_jeugdwerk
mailto:info@vlaamscentrumschuldenlast.be
http://Www.in-ba-lans.be/


Preventief aanbod schuldhulp en -preventie

Tool Doel Werkvorm Organisator Prijs Meer info?

Online 
reclamewijsh
eid

Online
reclamewijsheid
stimuleren/bewust
making  rond
valkuilen  van
reclame

Twee lespakketten: Buso + 
algemeen secundair 
onderwijs

Katholieke 
hogeschool 
Limburg en 
mediawijs.be, …

Gratis online 
downloaden

Kan opgevraagd worden via 
mediawijs.be 
OF 
via Biz Kempen

Risico's  op
sociale
netwerksites

Bewustzijn  van
verschillende
risico's  op  sociale
netwerksites
verhogen bij lln

Lesbundels:  commerciële
risico's,  contactrisico's:
werkboekjes  lln  +
begeleidingsboekje lkr

Universiteit  Gent
gebaseerd  op
Child Focus

Gratis online www.biz-
kempen.be/public/preventief_aanbod
/jongeren/in_contact/onderwijs_jeug
dwerk;
link naar het pakket

Codename 
Future

Leren omgaan met 
geld op 
verschillende 
vlakken: ik en mijn 
geld: begroting, 
bestedingspatroon, 
internetbankieren, 
op jezelf wonen, 
dataverbruik gsm

Lespakket bestaande uit 6 
modules (zelfstandige 
opdrachten gecombineerd 
met klassikale).  Modules 
zijn 50 min.  Thema's per 
module: mijn levensstijl, 
mijn inkomsten, mijn 
uitgaven, mijn bank, mijn 
toekomst, mijn mobieltje

Codename future Gratis online Opvragen bij Biz Kempen, indien je 
dit eerst wil inkijken.  

Alle materialen
(werkbladen/handleiding en
hand-outs voor het
digibord) kunt u

kosteloos downloaden op
 www.codenamefuture.nl/ikengeld
bemerking: Nederland

In balans  jongeren de nodige
vaardigheden en 
‘know how’ bij te 
brengen over het 
omgaan met geld
+ weerbaarder 
maken in de 
huidige 
consumptiemaatsch

Lespakket bestaande uit: 
DVD kortfilm: jongeren en 
schulden.  Stripverhalen: 
eigen schuld, andermans 
schuld, dikke bult.  
Werkbundel in the pocket, 
dag zonder krediet 1 en dag
zonder krediet 2.  Spel op 
eigen benen + PAV op eigen

VCS 75 euro voor het 
volledige pakket; 
de bundels zijn 
gratis te 
downloaden.

Ontleenbaar bij 
BIZ

http://www.in-ba-lans.be/
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appij.  benen, de budgetplanner, 
website eerste hulp bij 
schulden....

Tool Doel Werkvorm Organisator Prijs Meer info?

Ping – 
poverty is 
not a game

Een basis bieden 
om het thema 
armoede aan te 
kaarten

Online inleefspel: je kruipt 
in de huid van Jim of Sofia, 
die door omstandigheden op
straat belanden en hun 
eigen weg moeten vinden

Koning 
Boudewijnstichti
ng & IBBT

Gratis online http://www.povertyisnotagame.com/
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2.2.  Lessen
= overzicht van verschillende lessen.  Deze omvatten specifieke thema's die bijdragen tot het verwerven van financiële vaardigheden en 
geletterdheid.

Tool Doel Werkvorm Organisator Prijs Meer info?

Workshop
Slim
Shoppen: 

Leren  verantwoord
aankopen te doen +
keuzen  maken.
Maatschappelijk
verantwoord
ondernemen

Vergelijken van prijzen en
producten  +  inschatten
aankoopbedrag.

Wegwijzer  in
geldzaken  +
edgie

Gratis online https://www.wijzeringeldzaken.nl/ond
e  rwijs/leermiddelen/voortgezet-  
onderwijs/slim-shoppen/

Workshop 
slim 
schoppen in 
5 stappen

Slimmer met geld 
leren omgaan

Kan ook samen met 
de workshop Slim 
Shoppen vr lkr 
worden gebruikt, 
maar ook apart

Online tool: les bestaat uit:
1. test: wat voor shoptype 
ben jij?  2 een filmpje: in 5
stappen een slimme 
shopper. 3. oefening: 
herken de keurmerken 4. 
quiz en 5. uitdaging: ben 
jij een slimme Shopper?

Edgie.nl Gratis online Www.edgie.nl/slimshoppen

Spangas 
Leergeld + 
geldtest
(aanbod 
schooltv)

Leren omgaan met 
geld: begroting, geld
spenderen, geld 
lenen, gokken, 
sparen, creatief zijn 
met weinig geld, …

welk geldtype ben 
jij?

Vijf afleveringen van een 
Nederlandse serie over 
leerlingen van het 
Spangalis College.  
De 5 afleveringen, deze 
kunnen aangevuld worden 
met een geldtype test.  

School Tv NPO Gratis online Filmpjes: 
http://www.npo.nl/spangas-
leergeld/POMS_S_NTR_124403

Geldtest: 
http://quiz.ntr.nl/quiz/start/quiz_id/1
01

5

http://quiz.ntr.nl/quiz/start/quiz_id/101
http://quiz.ntr.nl/quiz/start/quiz_id/101
http://www.npo.nl/spangas-leergeld/POMS_S_NTR_124403
http://www.npo.nl/spangas-leergeld/POMS_S_NTR_124403
http://Www.edgie.nl/slimshoppen
https://www.wijzeringeldzaken.nl/onderwijs/leermiddelen/voortgezet-onderwijs/slim-shoppen/
https://www.wijzeringeldzaken.nl/onderwijs/leermiddelen/voortgezet-onderwijs/slim-shoppen/
https://www.wijzeringeldzaken.nl/onderwijs/leermiddelen/voortgezet-onderwijs/slim-shoppen/
https://www.wijzeringeldzaken.nl/onderwijs/leermiddelen/voortgezet-onderwijs/slim-shoppen/


Preventief aanbod schuldhulp en -preventie

Tool Doel Werkvorm Organisator Prijs Meer info?

Money Poster Jongeren vergaren 
inzicht in de 
werking van 
reclame

Workshop voor BSO en Buso
(inzetbaar ASO/TSO/KSO)
3 onderdelen: een dialoog 
over geld, een workshop 
reclame en het maken van 
de moneyposter in groepjes

Stichting weet 
wat je besteedt 
(nederland)

Gratis digitaal  Op te vragen bij Biz Kempen

Edgie The 
movie

Doorbreken van het
taboe om over geld 
te spreken  + 
financiële 
dilemma's van 
jongeren 
bespreekbaar 
maken

Workshop (2 lesuren) die 
gebruikt kan worden in BSO,
(ook ASO/BUSO/TSO/KSO)  
Film: crowd sourced: 
gemaakt door jongeren voor
jongeren.  
Edgie The Movie bestaat uit 
een film van een half uur, 
aangevuld met een 
reflectieformulier voor 
leerlingen en een lesbrief 
voor de docent. 

Stichting weet 
wat je besteedt 
(nederland)

Gratis online Film kan uitgeleend worden bij Biz 
Kempen

Online via youtube: 
https://www.youtube.com/watch?
v=TdMC5-Qnc7c

reflectieformulier + lesbrief: 
https://www.wijzeringeldzaken.nl/ond
erwijs/leermiddelen/voortgezet-
onderwijs/edgie-the-movie/

Snoep & 
Snacks

Leren omgaan met 
kosten en uitgaven

Interactieve workshop: 2 
lesuren: secundair 
onderwijs, meer bepaald 
BSO en BUSO.
Ontwikkeld door jongeren 
zelf

Stichting weet 
wat je besteedt 
(Nederland)

Gratis online https://www.wijzeringeldzaken.nl/ond
erwijs/leermiddelen/voortgezet-
onderwijs/snoep-en-snacks/

Budgeting: 
keeping track
of your 
money

Hoe je uitgaven 
onder controle 
houden, verschil 
leren kennen 
tussen noden en 
wensen, leren 
keuzen maken

Ideaal in de engelse les: 
workshop waar jongeren 
hun uitgaven leren 
bijhouden: presentatie + 
gekoppeld aan werkbladen
vanaf 16 plus

National 
endowment for 
Financial 
education (vs)

http://www.financialworkshopkits.org
/workshops/details/ws/budgetingkeep
ingtrackofyourmoney.aspx?
w=1#PresentationMaterials
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Tool Doel Werkvorm Organisator Prijs Meer info?

40 money 
management
tips

Financiële doelen 
maken/plannen, 
plannen van je 
budget

Workshop: engelstalig: 
meest populaire workshops 
van NEFE.  Naast het 
plannen van je budget en 
doelen bepalen, leer je ook 
sparen edm

National 
endowment for 
financial 
education (vs)

http://www.financialworkshopkits.org
/workshops/details/ws/40moneymana
gementtips.aspx?
w=1#PresentationMaterials

2.3. interactief spel/lesmateriaal
= aanvullend materiaal.  Tools/lesmateriaal dat kan gebruikt worden in o.a. vakoverschreidende vakken.  Financiële vaardigheden en 
kennis komen hier ook aanbod maar niet altijd als basisthema.

Tool Doel Werkvorm Organisator Prijs Meer info?

Bluf! Alert  maken  voor  de
gevaren  die  gepaard
gaan  met  overmatig
gokken

Educatieve  film  over
gokken  en  de  mogelijke
schuldenproblematiek  als
gevolg (geen lespakket)

Kansspelcommissi
e

Gratis Www.blufonline.be
www.gamingcommision.be
http://www.gokhulp.be/themas

Budgetspel 1 Spelend leren omgaan 
met geld, vnl gericht op 
het zelfstandig wonen

Bordspel met een 
budgetfiche waarop 
uitgaven moeten 
bijgehouden worden. 
Thema's van het alleen 
wonen.
1 van de vele bestaande 
budgetspellen

OCMW 
Oudenaarde

Gratis Te downloaden Biz Kempen website

Het grote 
budgetspel 2

Spelend leren omgaan 
met geld.

Gericht naar Buso, DSO 
en voortrajecten

Bestaande uit een quiz, 
overzicht inkomsten en 
uitgaven en de 
budgetplanner, 
werkbladen voor de 

? Gratis
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jongeren, leren winkelen 
met een minimumbudget

Paystation Kennis en vaardigheden 
bijbrengen

Online mediatool waarbij 
lln in de huid kruipen van 
een personage naar 
keuze. Aan de hand van 
stellingen en kosten 
spelen ze het leven na.  

ontleenbaar Ontleenbaar bij Biz Kempen

Tool Doel Werkvorm Organisator Prijs Meer info?

Budget-aan-
zet
=

Argent sur 
table

Leren omgaan met 
een bepaald budget 
en prioriteiten stellen 
bij de uitgaven.

Mogelijkheid om ook 
in een franse les te 
integreren.

De spelers kruipen in de 
huid van iemand die 
recent is afgestudeerd, 
zijn eerste job heeft en 
ook zijn eerste eigen stkje
huurt in de stad. Per team
verdienen ze een bepaald 
bedrag, welk ze ook 
mogen uitgeven. De 
uitdaging is om dit zo 
realistisch mogelijk te 
doen. Het wordt spannend
wanneer het budget 
krimpt, er volgt een 
besparingsrace tegen de 
klok!

C.I.S. + Wikifin Ontleenbaar  http://www.wikifin.be/sites/default/fil
es/budgetaanzet.pdf

Money 
Matters: 
waar sta jij 
op je 30ste?

Jongeren bewuster 
maken van de 
gevolgen van hun 
financiële keuzes. 

Educatieve game = online http://www.moneymatters-game.nl/#
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Tool Doel Werkvorm Organisator Prijs Meer info?

Kerndoelen: lln leren 
vanuit spelervaring 
effecten te herkennen
van keuzes op het 
gebied van 
consumeren en 
budgeteren
Leerling leert het 
eigen 
gedachtepatroon 
onder de loep te 
nemen en te 
reflecteren op het 
eigen gedrag.

Caspar! Mediawijs: jongeren 
bewust maken van de
kansen en de 
valkuilen van 'nieuwe'
media

Zowel in het nederlands 
als in het engels.  
Kaartspel met opdrachten 
aan de hand van een 
smartphone met QR 
scanner app.  En een 
teerling app.  Thema's: 
copyright, audience&aim, 
storytelling, privacy, 
authorship, research.  

Mediaraven VZW
en Mediawijs.be

gratis https://www.caspargame.eu/nl
ontleenbaar bij Biz

Op eigen 
benen Quiz

Preventie en leren in 
spelvorm

Interactieve quiz: 
jongeren die meer te 
weten willen komen over 
wonen, geld, budget,... 
Nadruk ligt op de risico's, 
de gevolgen van bepaalde

Biz Kempen en 
Jac Herentals

Digitaal http://www.biz-
kempen.be/public/preventief_aanbod
/jongeren/in_contact/onderwijs_jeug
dwerk
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Tool Doel Werkvorm Organisator Prijs Meer info?

handelingen, 
informatie,...

9 spelvormen
rond het 
thema 
Krediet

Meer inzicht 
verkrijgen in de 
techniek van de 
kredietopening.  

Spelmap: thema's: wat is 
krediet, wat is een 
kredietopening, 
betaalkaarten, reclame 
voor kredietopeningen, de
contracten, weerstaan 
aan de 
verkoopstechnieken, 
beeldvorming kredieten, 
keuzen maken, rol van 
kredieten in de 
maatschappij

Platform dag 
zonder krediet

ontleenbaar http://www.biz-
kempen.be/public/preventief_aanbod
/jongeren/in_contact/onderwijs_jeug
dwerk

Edgie Inzicht in budgetten Interactief 
jongerenplatform, dat 
jongeren helpt meer uit 
hun geld te halen: 
artikels, tools, tips, 
video's, …
jongeren van 12-25j)

Stichting weet 
wat je besteedt

digitaal http://www.edgie.nl/

Quiz omgaan 
met geld

Inzicht in omgaan 
met geld

Spelvorm: 
inspiratiemateriaal voor 
het opmaken van eigen 
quiz

Brede school 
Tilburg: 
preventie

digitaal https://www.palet013.nl/media/1123
/werkboek-omgaan-met-geld.pdf

Fiche hoe ver
staat mijn 
factuur

Inzicht in procedure 
niet betalen van 
factuur + de kosten 
die ermee vasthangen

Overzicht schema met 
prenten en data

Digitaal Biz kempen
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Tool Doel Werkvorm Organisator Prijs Meer info?

Fix je Risk 
spel

Kinderen zijn zich 
bewust van financiële 
risico's die ze kunnen 
oplopen
kinderen weten dat je
je tegen risico's kunt 
indekken

Bordspel en handleiding +
spelregels
lespakket voor kinderen 
(leeftijd is onduidelijk)

Verbond van 
verzekeraars 
voor de week 
van het geld in 
Nederland

digitaal Bordspel + algemeen website: 
http://fixjerisk.nl/bordspel/

Handleiding: http://fixjerisk.nl/wp-
content/uploads/2015/03/leaflet-
spelregels-2014-DEF-HR.pdf

Moneyways http://scholieren.nibud.nl/docenten/
moneyways.html
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3. Financiële educatie op maat van jongvolwassenen 17 – 25 j

Tool Doel Werkvorm Organisator Prijs Meer info?

Op  eigen
benen:  PAV
module  =
(In-Ba-
lans)

Informatie  en
vaardigheden
bijbrengen  mbt  de
thema's  geld  en
schulden

Toolbox met:
°  DVD  no  more  credit,
game over 
° stripverhalen
°  lesbundels:  in  the
pocket;  op  eigen  benen;
budgetplanner 

Vlaams
Centrum
Schuldenlast
(VCS)

€  75  voor  het
volledige pakket;
de  bundels  zijn
gratis  te
downloaden

Te  ontlenen  bij
BIZ Kempen

Www.in-ba-lans.be
info@vlaamscentrumschuldenlast.b
e
pakket  bestellen  via  het
webformulier op de website

ontlenen: biz kempen

Wij willen 
weg, wij 
willen werk

BSO, Buso, Deeltijds 
onderwijs, ...

Provincie West-
Vlaanderen

Gratis te 
downloaden via 
website Biz 
Kempen

Provincie West-Vlaanderen

www.biz-
kempen.be/public/preventief_aanbo
d/jongeren/in_contact/onderwijs_je
ugdwerk

Budgeting: 
keeping 
track of 
your money

Hoe je uitgaven 
onder controle 
houden, verschil 
leren kennen tussen 
noden en wensen, 
leren keuzen maken

Ideaal in de engelse les: 
workshop waar jongeren 
hun uitgaven leren 
bijhouden: presentatie + 
gekoppeld aan werkbladen
vanaf 16 plus

National 
endowment for 
Financial 
education (vs)

http://www.financialworkshopkits.org
/workshops/details/ws/budgetingkeep
ingtrackofyourmoney.aspx?
w=1#PresentationMaterials

40 money 
managemen
t tips

Financiële doelen 
maken/plannen, 
plannen van je 
budget

Workshop: engelstalig: 
meest populaire workshops 
van NEFE.  Naast het 
plannen van je budget en 
doelen bepalen, leer je ook 
sparen edm

National 
endowment for 
financial 
education (vs)

http://www.financialworkshopkits.org
/workshops/details/ws/40moneymana
gementtips.aspx?
w=1#PresentationMaterials

9 Meer inzicht Spelmap: thema's: wat is Platform dag ontleenbaar http://www.biz-

12

http://www.biz-kempen.be/public/preventief_aanbod/jongeren/in_contact/onderwijs_jeugdwerk
http://www.financialworkshopkits.org/workshops/details/ws/40moneymanagementtips.aspx?w=1#PresentationMaterials
http://www.financialworkshopkits.org/workshops/details/ws/40moneymanagementtips.aspx?w=1#PresentationMaterials
http://www.financialworkshopkits.org/workshops/details/ws/40moneymanagementtips.aspx?w=1#PresentationMaterials
http://www.financialworkshopkits.org/workshops/details/ws/budgetingkeepingtrackofyourmoney.aspx?w=1#PresentationMaterials
http://www.financialworkshopkits.org/workshops/details/ws/budgetingkeepingtrackofyourmoney.aspx?w=1#PresentationMaterials
http://www.financialworkshopkits.org/workshops/details/ws/budgetingkeepingtrackofyourmoney.aspx?w=1#PresentationMaterials
http://www.biz-kempen.be/public/preventief_aanbod/jongeren/in_contact/onderwijs_jeugdwerk
http://www.biz-kempen.be/public/preventief_aanbod/jongeren/in_contact/onderwijs_jeugdwerk
http://www.biz-kempen.be/public/preventief_aanbod/jongeren/in_contact/onderwijs_jeugdwerk
http://www.biz-kempen.be/public/preventief_aanbod/jongeren/in_contact/onderwijs_jeugdwerk
mailto:info@vlaamscentrumschuldenlast.be
mailto:info@vlaamscentrumschuldenlast.be
http://Www.in-ba-lans.be/


Preventief aanbod schuldhulp en -preventie

Tool Doel Werkvorm Organisator Prijs Meer info?

spelvormen 
rond het 
thema 
Krediet

verkrijgen in de 
techniek van de 
kredietopening.  

krediet, wat is een 
kredietopening, 
betaalkaarten, reclame voor
kredietopeningen, de 
contracten, weerstaan aan 
de verkoopstechnieken, 
beeldvorming kredieten, 
keuzen maken, rol van 
kredieten in de 
maatschappij

zonder krediet kempen.be/public/preventief_aanbod
/j  ongeren/in_contact/onderwijs_jeug  
dwerk

Werkboek: 
opruimen en
organiseren

Structuur in 
organisatie en 
opruimen

Werkboek voor mensen 
met een beperking maar 
bruikbaar voor iedereen: 
duidelijke structuur, 
gemakkelijk overzicht, kort
en bondig

Els Mattelin € 8,00 http://www.maklu.be/MakluEnGara
nt/BookDetails.aspx?
id=9789044126310

Werkboek 
omgaan met
Geld

Inzicht in eigen 
geldzaken, 
onderzoeken eigen 
inkomsten en 
uitgaven

Werkboek in eerste 
instantie voor mensen met
een beperking, maar 
bruikbaar voor iedereen.  
Maakt kort en bondig 
duidelijk wat er moet 
gebeuren, biedt aan de 
lezer structuur en geeft 
duidelijk een overzicht.  
Inhoud: inkomsten en 
uitgaven, leefgeld bepalen,
(kasboek), jaaroverzicht, 
sparen of lenen, bank 
(internetbankieren, 
klassieke overschrijving, 

Els Mattelin € 9,00 https://books.google.be/books?
id=cJvMuXsHBc8C&pg=PA3&lpg=PA
3&dq=Els+Mattelin+werkboek+om
gaan+met+geld&source=bl&ots=Qt
7r8K2FOI&sig=V4unXkcXFPqm6xa8
w2X63CUHwIU&hl=nl&sa=X&ved=0
ahUKEwiZp5-
sgJnQAhXL1RoKHZ83BN8Q6AEIMjA
E#v=onepage&q=Els%20Mattelin
%20werkboek%20omgaan%20met
%20geld&f=false
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Tool Doel Werkvorm Organisator Prijs Meer info?

Europese overschrijving), 
verzekeringen
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4.  Tools/hulpmiddelen via websites of te bestellen

Tool Doel Werkvorm Organisator Prijs Meer info?

Huishoudbo
ekje  in
excell

Overzicht  uitgaven
en inkomsten

Excell documenten: er zijn
er  twee  te  verkrijgen:
standaard  huishoudboekje
+ de expert versie...

Radio  2
Inspecteur
Decaluwé
(2013)

Gratis
digitaal

http://www.radio2.be/artikel/inspec
teur-decaluwe-pakt-de-crisis-aan

Budgetagen
da

Inzicht krijgen op je
bestedingspatroon

Agenda om je afspraken in
te plannen, inkomsten, 
vaste en dagelijkse 
uitgaven bijhouden.  
Daarnaast tips om je 
financiën onder controle te
houden.

Cebud 9,95 euro http://www.cebud.be/budgetagend
a
eerst even bladeren?  Biz heeft een 
inkijkexemplaar ter beschikking.

Kookboek 
'een hele 
dag lekker 
en gezond 
eten voor 5 
euro'

Doel: 
inspiratiemateriaal 
om gezond en toch 
goedkoop te eten

Kookboek met 10tal 
dagmenu's waarvan de 
kostprijs voor ontbijt, 
middag- en avondmaal en 
drie tussendoortjes 
ongeveer 5 euro per 
persoon per dag bedraagt.

Cebud € 14,95 http://www.cebud.be/kookboek

Biz Kempen heeft een 
inkijkexemplaar ter beschikking.

Brochure 
energiebesp
aring

Informeren over 
energiebesparing

Verscheidene tips en 
technieken om je woning 
energiezuiniger te maken en
toch nog comfortabeler.  
Tips om zuiniger om te 
springen met energie.

Gezinsbond Gratis online in te
kijken

https://www.gezinsbond.be/Publicatie
s/Andere/Paginas/Brochure-
energiebesparing.aspx

Kom jij rond
met een 
leefloon?

Inzicht verkrijgen in 
het omgaan met een
beperkt budget 

Animatie oefening: een 
maand rondkomen met een 
leefloon, startsituatie kan je 

OCMW 
Antwerpen

Gratis online te 
'spelen'

http://respect.ocmw.antwerpen.be/ 
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Tool Doel Werkvorm Organisator Prijs Meer info?

'ervaren' wat het is 
om met een leefloon 
een maand rond te 
komen. 

kiezen tussen een 
personage.  Interessant om 
in een les te vervatten of 
een ijsbreker over armoede.
Je zal nooit de maand 
rondkomen wat je ook kiest.
Het is een deeltje van het 
spel dat ze tijdens de 
budgetbeurs gebruiken
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5. Financiële opvoeding

Tool Doel Werkvorm Organisator Prijs Meer info?

Wat  kost
een
student?

Informatie
verschaffen mbt de
kosten  van  het
verder studeren

Brochure  voor  studenten
en hun ouders: kosten die
minimaal  moeten  worden
gerekend:  eenheidskosten
als  de  terugkerende
jaarlijkse  en  maandelijkse
kosten.   Focus  ligt  op
studenten die nog bij  hun
ouders  inwonen.   De
kosten  voor  zelfstandige
studenten  worden  hierin
niet berekend

Cebud Gratis  online  te
raadplegen

http://www.cebud.be/studentenbro
chures

Wat kost 
een 
zelfstandig
e student

Inzicht in kosten 
van studeren in 
hoger onderwijs 
voor studenten die 
niet meer 
thuiswonen én voor 
een eigen inkomen 
zorgen

Brochure  voor  studenten
en hun ouders: kosten die
minimaal  moeten  worden
gerekend:  eenheidskosten
als  de  terugkerende
jaarlijkse  en  maandelijkse
kosten.   Daarnaast  wordt
er ook rekening gehouden
met de leefkosten

Cebud Gratis online te 
raadplegen

http://www.cebud.be/studentenbro
chures

Kookboek 
'een hele 
dag lekker 
en gezond 
eten voor 5 
euro'

Doel: 
inspiratiemateriaal 
om gezond en toch 
goedkoop te eten

Kookboek met 10tal 
dagmenu's waarvan de 
kostprijs voor ontbijt, 
middag- en avondmaal en 
drie tussendoortjes 
ongeveer 5 euro per 
persoon per dag bedraagt.

Cebud € 14,95 http://www.cebud.be/kookboek

Biz Kempen heeft een 
inkijkexemplaar ter beschikking.
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Tool Doel Werkvorm Organisator Prijs Meer info?

Gids voor 
financieel 
opvoeden

Inspiratiegids voor 
ouders mbt fin 
opvoeding

Boek: inhoudstafel: de 
waarde van fin opvoeden, 
zakgeld, plannen en sparen,
veilig en verantwoord 
uitgeven, zelf geld 
verdienen

Nibud € 15,95 https://winkel.nibud.nl/consumenten/
g  ids-financieel-opvoeden  

Focus op 
financiële 
opvoeding: 
meer dan 
zakgeld 
geven 
alleen

Gezinsbond wil 
beleidsverantwoordel
ijken en wie zich 
betrokken voelt bij 
de thema's: 
informeren, 
visualiseren en 
sensibiliseren, 
mobiliseren

Boekje: inhoud: fin 
opvoeding op school, 
jongeren als consument 
weerbaar maken, zakgeld 
een springplank naar 
zelfstandig budgetbeheer, 
wat moet je weten over een 
studentenjob, kostgeld voor 
inwonende jongeren met 
een eigen inkomen, ouders 
en kinderen samen 
spaargelden beheren, wat 
kost zelfstandig wonen 
minimaal, wat jongeren 
moeten weten als ze 
zelfstandig gaan wonen, 
samenwonen feitelijk 
wettelijk of toch huwen, hoe
een budget opmaken, tips 
om overmatige schulden te 
vermijden, ...

Gezinsbond € 10 voor leden 
en € 14 euro voor
niet leden

https://www.gezinsbond.be/financi
%C3%ABle-opvoeding
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6. Interessante websites en links voor jongeren/onderwijs

http://www.jacdekempen.be/
http://www.wikifin.be/nl/wikifin-at-school
http://www.wikifin.be/nl/tools?field_tools_type_value=checklist
https://jongerengids.be/
https://www.budgetmaponline.be/nl/budgetmap

7. Vergelijkingssites

https://www.zichtrekeningen-vergelijken.be 
https://www.kieskeurig.be/ = omschrijft zich als volgt: de vergelijker voor alles met een stekker; voor en door consumenten, 
onafhankelijke informatie, betrouwbare reviews.  Kieskeurig is een onderdeel van Sanoma Media Netherlands groep.  
http://www.bestetarief.be/ = simulator van het BIPT en telecom: durf vergelijken website gepromoot door FOD economie  om prijzen te 
vergelijken van vaste telefonie, gsm en internet.  Je kan vergelijken obv een bundel
http://www.surfmobiel.be/ = Een initiatief van de FOD Economie en het Belgisch Instituut voor postdiensten en 
telecommunicatie.  Je kan vergelijken  louter voor gsm/smartphone.  
http://www.mijnenergie.be/ Mijnenergie is een website, voor 100% onafhankelijk van de energieleveranciers, die gratis zijn diensten 
aanbiedt aan de verbruikers. Om onze diensten gratis aan de consumenten te kunnen aanbieden wordt een commissie betaald door de 
leveranciers voor elk contract aangegaan via onze website.  Ze willen onafhankelijk zijn van de VREG + Deze elektriciteit- en 
aardgasprijsvergelijkingstool is flexibel en U kan de tarieven van de verschillende energieleveranciers vergelijken 
vertrekkend van uw jaarlijks elektriciteit- en/of gasverbruik maar ook vertrekkend van het bedrag van uw 
voorschotfacturen of uw type woning. 
http://www.vreg.be/nl/energieleveranciers-vergelijken = Vlaamse regulator van de Elektriciteits- en gasmarkt.  
http://www.eccent.be/eccent/home-verzekeringen-assurances.jsp: verzekeringen vergelijken, dit is niet de enigste, werd door Knack 
getest.  Deze werd goed bevonden maar toch adviseren ze ook andere websites te testen zoals o.a 
http://www.verzekeringen.be/verzekeringen-berekenen-verzekeringen-vergelijken en via Febelfin vonden we ook nog de volgende
https://belgie.carbu.com/index.php/officieleprijs vergelijkingssite voor brandstofprijzen diesel, benzine, stookolie. 
http://www.topten.be/index.php?page=homenl Wil je weten welke de meest energiezuinige producten en diensten zijn?  Dan moet 
je zeker eens doorklikken naar deze website op Europees niveau.  

vanuit Nederland, maar toch leuke tools  en informatie.
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https://www.wijzeringeldzaken.nl/rekenhulpen/
https://www.wijzeringeldzaken.nl/op-jezelf/
http://scholieren.nibud.nl/
http://www.edgie.nl/

websites gericht naar ouders mbt geldtest
http://www.euromaatjes.nl/educatie.html

Algemeen

http://www.mijngeldenik.be/ Febelfin wil met “Mijn geld en ik” inspelen op een steeds groter wordende behoefte aan 
informatie en transparantie over betalen, lenen, sparen, beleggen en bankieren. De site werd dan ook opgevat als een 
platform waar de consument snel alle informatie rond financiële producten en diensten in een gemakkelijk te begrijpen 
vorm kan terugvinden.
http://www.abcverzekering.be/checklists ABC van verzekeringen met verscheidene checklists en een opsomming 
http://thuisacademie.ntr.nl/cursussen/cursuspagina/10-stappencursus-geld-meer-met-minder.html Aan de hand van filmpjes kan je de 
10 stappen van het met geld omgaan bekijken. Totale duurtijd van de filmpjes is 30 minuten.  
https://www.nibud.nl/consumenten/een-administratie-bijhouden/?utm_medium=email&utm_campaign=Check%2C+Plan
%2C+Spaar&utm_content=CPS&utm_term=vuistregels&utm_source=Persbericht+CPS#verzamelen Stappenplan bijhouden van 
administratie.  Tips zijn zowel voor digitale post als papier. 
https://www.nibud.nl/beroepsmatig/nibud-vuistregels-gezond-financieel-gedrag/?utm_medium=email&utm_campaign=Check%2C+Plan
%2C+Spaar&utm_content=CPS&utm_term=vuistregels&utm_source=Persbericht+CPS Traject die mensen thuis kunnen volgen: 
stappenplan om te doen via website + kunnen een e-mail en sms coaching krijgen in de eerste stappen van het traject. Dit is volgens 
hen geheel gratis.  Vuistregels check, Plan, Spaar
http://www.velt.nu/groentekalender Lijst met seizoensgroenten en -fruit: wil jij de goedkoopste groenten en/of fruit kopen in de winkel?
Dan zijn deze kalenders van Velt zeer interessant om te downloaden.  
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