
 

Vormingen 
Financiële educatie - BIZ regio’s 

Hieronder maken we een overzicht van alle vormingen in het aanbod van de BIZ-activiteiten. Het gaat 
hier om vormingspakketten die de BIZ-regio’s aanbieden en waar al dan niet het lesprogramma gedeeld 
kan worden. 
 
Met deze lijst  informeren we externen (hulpverleners, leerkrachten,...) over het regionaal aanbod. Bij de 
desbetreffende vorming staat er telkens bij vermeld of er train-the-trainersessies beschikbaar zijn zodat 
lesgevers zelf aan de slag kunnen met het vormingspakket.  
 
Benieuwd onder welke regio jouw organisatie valt? Bekijk hieronder de kaart van de CAW-gebieden, die 
komen overeen met de werkingen van BudgetInZicht in Vlaanderen en Brussel! 
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Jongeren 
 
 

Naam 1.BUDGET4LIFE Budgetbeurs 

Thema Budgetteren, consumeren, alleen wonen, reclame en verleidingen 

Afbeelding (optioneel) 

 

Werkvormen - Budgetbeurs/inleefparcours 

Doelstelling 
● lesdoel 
● leerdoel 

Inzicht en handvaten geven om hun budget te kunnen hanteren 
als ze op eigen benen staan. 

Nodig materiaal Materiaal tentoonstelling 

Doelgroep 
★ jongeren/volwassenen 
★ leeftijd/evt specificatie 

Jongeren 17+ 

Aantal deelnemers max 20 

Duur 2u 

Geschikt voor personen met 
een (vermoeden van) een 
mentale beperking? 

ja 

Draaiboek beschikbaar? Handboek voor leerkrachten 

Train-the-trainersessie 
beschikbaar? 

Neen. 

Regio’s die deze vorming 
aanbieden + contactgegevens BIZ Limburg: http://www.budget4life.be/ 
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Naam 2. WAKOSTA?! Budgetbeurs 

Thema Alleen wonen, budgetteren, energie, voeding, media, vrije tijd. 

Afbeelding (optioneel) 

 

Werkvormen interactief inleefparcours  

Doelstelling: 
● lesdoel 
● leerdoel 

De Wakosta?!-budgetbeurs is een ervaringsparcours waarin jongeren op een 
interactieve manier ondergedompeld worden in verschillende aspecten van het 
zelfstandig leven en de financiële gevolgen van keuzes.  

Jongeren doorlopen deze beurs aan de hand van een concreet personage. Ze 
worden op die manier uitgedaagd keuzes te maken en hun budget in 
evenwicht te houden aan de hand van volgende thema’s: Op eigen benen, wat 
nu?, Wonen en energie, Dagelijkse kost, Media, Vrije tijd, ... 

Nodig materiaal didactisch materiaal en opdrachten parcours  

Doelgroep 
★ jongeren/volwassenen 
★ leeftijd/evt specificatie 

Jongeren & jongvolwassenen van 16 tot 25 jaar (secundair onderwijs & 
jongerenorganisaties)  

Aantal Deelnemers Max. 20 personen (in 2 groepen van max. 10 personen met elk een 
begeleider) 

Duur 3 lesuren  

Geschikt voor personen met 
een (vermoeden van) een 
mentale beperking? 

Te bekijken  

Draaiboek beschikbaar? ja  

Train-the-trainersessie 
beschikbaar? 

ja  

Regio’s die dit aanbieden + 
contactgegevens 

BIZ Noord-West-Vlaanderen: info@budgetinzicht-noordwestvlaanderen.be  
BIZ Centraal-West-Vlaanderen: biz@cawcentraalwestvlaanderen.be  
BIZ Zuid-West-Vlaanderen: biz@welzijn13.be 
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Naam 3. WAKOSTA?! Budgetbeurs 

Thema Alleen wonen, budgetteren, gezondheid, huishouden, ontspanning. 
 

Afbeelding (optioneel) 

 

Werkvormen interactief inleefparcours  

Doelstelling 
● lesdoel 
● leerdoel 

De inleefervaring van Wakosta?! is erop gericht jongeren inzicht te geven 
in noodzakelijke kosten wanneer je op eigen benen staat en de duurte van 
het zelfstandig leven. 

Nodig materiaal didactisch materiaal en opdrachten parcours  

Doelgroep 
★ jongeren/volwassenen 
★ leeftijd/evt specificatie 

Het inleefparcours van ‘WAKOSTA?! is ontworpen voor jongeren vanaf 16 
jaar. Deze leeftijdsgrens is zo bepaald omdat je vanaf 17 jaar in aanmerking 
voor BZW of begeleid zelfstandig wonen. Scholen en diverse 
jongerenorganisaties kunnen zich inschrijven voor deze vorming. 
 

Aantal deelnemers 1 klasgroep  

Duur 2 lesuren  

Geschikt voor personen met 
een (vermoeden van) een 
mentale beperking? 

ja  

Draaiboek beschikbaar? ja  

Train-the-trainersessie 
beschikbaar? 

ja  

Regio’s die deze vorming 
aanbieden + contactgegevens 

BIZ Oost-Vlaanderen : biz@cawoostvlaanderen.be  
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Naam 4. School is out!  
Thema Budget- en schuldenproblematiek, reclame, krediet, kennismaking met de 

hulpverlening 

Afbeelding (optioneel)  

Werkvormen Interactieve groepsvorming 

Doelstelling 
● lesdoel 
● leerdoel 

De vorming bestaat uit een kennismakingsspel en een stellingenspel rond 
armoede, alleen gaan wonen, lenen,... Daarna leren de jongeren welk 
budgettype ze zijn en leren ze een realistisch budgetplan op te maken aan 
de hand van een fictieve situatie. Tot slot krijgen de leerlingen nog enkele 
tips mee en leren zij waar hulp kan gevraagd worden bij financiële 
problemen. 

● sensibiliseren en informeren ivm budgetteren 
● schuldenproblematiek bespreekbaar maken 
● de gevaren van reclame en krediet laten inzien 
● een realistisch beeld bijbrengen van de inkomsten en uitgaven in 

verschillende leefsituaties 
● stimuleren om op hun niveau inzicht te krijgen in inkomsten en 

uitgavenpatronen. 
● kennismaken met de diensten van het OCMW en CAW. 
● Het onderwijs ondersteunen bij het integreren van het thema 

financiële geletterdheid. 

Nodig materiaal Het draaiboek en het didactisch materiaal  van de vorming zijn ter 
beschikking. 

Doelgroep 
★ jongeren/volwassenen 
★ leeftijd/evt specificatie 

Leerlingen uit de derde graad secundair onderwijs: ASO, BSO,TSO, 
deeltijds leren en buitengewoon secundair onderwijs. 

Aantal deelnemers klasgroep  

Duur 3 uur 

Geschikt voor personen met 
een (vermoeden van) een 
mentale beperking? 

ja  

Draaiboek beschikbaar? ja  

Train-the-trainersessie 
beschikbaar? 

ja  

Regio’s die deze vorming 
aanbieden + contactgegevens BIZ Oost-Vlaanderen : biz@cawoostvlaanderen.be  
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Naam 5. School is out! BuSo  
Thema Budgetteren, administratie, kennismaking met de hulpverlening 

Afbeelding (optioneel)  

Werkvormen Interactieve groepsvorming 

Doelstelling 
● lesdoel 
● leerdoel 

De vorming start met een kennismakingsronde. Daarna bekijken we samen 
het belang van post sorteren, hoe we een factuur moeten lezen, een 
budgetmap en een budgetplan moeten opmaken. 

● de schuldenproblematiek bespreekbaar maken. 
● een realistisch beeld bijbrengen van wat het leven kost 
● het belang laten inzien van het goed sorteren van post. 
● tips meegeven rond goed budgetteren en omgaan met geld. 
● De drempel verlagen om hulp te zoeken bij het omgaan met geld. 
● kennismaken met de diensten van het CAW en het JAC 
● Ondersteunen van het onderwijs in het integreren van het thema 

financiële geletterdheid . 

Nodig materiaal Het draaiboek en het didactisch materiaal  van de vorming zijn ter 
beschikking. 

Doelgroep 
★ jongeren/volwassenen 
★ leeftijd/evt specificatie 

Deze vorming is geschikt voor de volgende opleidingsvormen: 

● Opleidingsvorm 2 sociale aanpassing en arbeidsgeschiktmaking: 
een algemene en sociale vorming en een arbeidstraining met het 
oog op integratie in een beschermd leef- en werkmilieu. 

● Opleidingsvorm 3 beroepsonderwijs: sociale vorming en een 
beroepsvorming met het oog op integratie in een gewoon leef- en 
werkmilieu.  

● Opleidingsvorm 4 wordt vanuit verschillende studierichtingen 
georganiseerd, die overeenkomen met de studierichtingen uit het 
gewoon voltijds secundair.  

Aantal deelnemers klasgroep  

Duur 2 uren  

Geschikt voor personen met 
een (vermoeden van) een 
mentale beperking? 

ja  

Draaiboek beschikbaar? ja  

Train-the-trainersessie 
beschikbaar? 

ja  

Regio’s die deze vorming 
aanbieden + contactgegevens BIZ Oost-Vlaanderen : biz@cawoostvlaanderen.be  
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Naam 6. Vorming over armoede 
Lesonderwerp armoede  

Afbeelding (optioneel)  

Doelstelling 
● lesdoel 
● leerdoel 

- armoede is een complex probleem, het is veel meer dat alleen 
te weinig geld hebben. 

- begrip voor mensen in armoede vergroten 

Werkvormen workshop adhv stellingen, het armoedeweb en een filmpje. 

Nodig materiaal stellingen, het armoedeweb, filmpje, pc en beamer. 

Tijdsindicatie 1 ½ uur 

Draaiboek beschikbaar? ja. 

Train-the-trainersessie 
beschikbaar? 

momenteel nog niet. 

Doelgroep 
★ jongeren/volwassenen 
★ specificatie 

jongeren: 2de graad secundair onderwijs. 

Aantal deelnemers klasgroep 

Geschikt voor personen met 
een (vermoeden van) een 
mentale beperking? 

 

Regio’s die deze vorming 
aanbieden + contactgegevens BIZ Boom Mechelen Lier: budgetinzicht@cawboommmechelenlier.be.  
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Naam 7. Omgaan met Geld 
Thema (zak)geld, consumeren, reclame, schuldenproblematiek, armoede 

Afbeelding (optioneel)  

Werkvormen Groepsvorming; spel in kleinere groepjes, smaaktesten,... 

Doelstelling 
● lesdoel 
● leerdoel 

Alle activiteiten vinden plaats in het kader van de vakoverschrijdende 
eindtermen rond financiële opvoeding. In de eerste plaats willen we 
jongeren leren: 

● omgaan met hun eigen budget 
● omgaan met een gezinsbudget 
● verstandig consumeren 
● verleidingen van reclame 

Jongeren maken kennis met: het CAW en de dienst Schuldbemiddeling, 
praten over (zak)geld, schuldenproblematiek, budget van een gezin en een 
budgetplanner, blinde smaaktesten.  

Nodig materiaal - Powerpoint - PC en beamer  
- folders CAW/JAC,  
- producten voor de smaaktesten,  
- budgetplanner 
- budgetspel. 

Doelgroep 
★ jongeren/volwassenen 
★ specificatie 

Jongeren (vanaf 12 jaar) 

Aantal deelnemers tussen 5 en 15 personen 

Tijdsindicatie Tussen 1,5uur en 3,5uur 

Geschikt voor personen met 
een (vermoeden van) een 
mentale beperking? 

Ja, mits aanpassingen 

Draaiboek beschikbaar? nee 

Train-the-trainersessie 
beschikbaar? 

ja 

Regio’s die deze vorming 
aanbieden + contactgegeven 

BIZ Brussel: Budgetinzicht@cawbrussel.be 
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Naam 8. Casino L’école 

Thema Gokken en weddenschappen 

Afbeelding (optioneel)  

Werkvormen Interactieve en ervaringsgerichte vorming: quiz, spelletjes, evaluatie 

Doelstelling 
● lesdoel 
● leerdoel 

Casino L'école wil jongeren doen nadenken over de gevaren en 
risico's van kansspelen. Kansspelen kunnen verslavend zijn en veel 
geld opslorpen. Met Casino L'école kan  je discussie uitlokken en 
reflecteren over gokken en weddenschappen. Door de losse 
spel-elementen kan je de tool makkelijk aanpassen naargelang de 
interesses van jouw deelnemers. 

Nodig materiaal Doos met oefeningen (quiz staat ook online: https://youbet.vad.be/) 

Doelgroep 
★ jongeren/volwassenen 
★ leeftijd/evt specificatie 

Jongeren 14+ 

Aantal deelnemers max 20 

Duur 2u 

Geschikt voor personen met 
een (vermoeden van) een 
mentale beperking? 

ja 

Draaiboek beschikbaar? ja 

Train-the-trainersessie 
beschikbaar? 

ja 

Regio’s die deze vorming 
aanbieden + contactgegevens BIZ Brussel: Budgetinzicht@cawbrussel.be 
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Volwassenen 
Naam 1.Vormingspakket Telecom 

Thema Bewust consumeren op gebied van Telecom 

Afbeelding (optioneel)  

Werkvormen Groepsvorming 

Doelstelling 
● lesdoel 
● leerdoel 

De doelstelling van dit pakket kan als volgt worden samengevat: 
● De deelnemers worden gestimuleerd en ondersteund in het kiezen 

van producten op maat;  
● De deelnemers kennen de voornaamste aspecten op het vlak van 

apparaten en terminologie; 
● De deelnemers maken kennis met enkele nuttige tips en tricks om 

het verbruik onder controle te houden; 
● De deelnemers worden gestimuleerd om kritisch met reclame om te 

gaan;  
● De deelnemers krijgen ondersteuning bij het lezen en begrijpen van 

facturen; 
● De deelnemers zijn op de hoogte van de belangrijkste aspecten op 

het vlak van de telecomwetgeving. 

Nodig materiaal  

Doelgroep 
★ jongeren/volwassenen 
★ leeftijd/evt specificatie 

- mensen die een traject doorlopen (of zullen doorlopen) binnen de 
budget- en schuldhulpverlening 

- in het kader van een voortraject leefloon. 
- jongvolwassenen 

Aantal deelnemers maximum 10 deelnemers 

Duur 2 vormingssessies van 3 uur 

Geschikt voor personen met 
een (vermoeden van) een 
mentale beperking? 

 

Draaiboek beschikbaar? ja 

Train-the-trainersessie 
beschikbaar? 

ja 

Regio’s die deze vorming 
aanbieden + contactgegevens BIZ Noord-West-Vlaanderen: info@budgetinzicht-noordwestvlaanderen.be  
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Naam 2. Vormingspakket  “Energie en Elektronisch 
bankieren” 

Thema Bewust consumeren op gebied van Energie en  Elektronisch bankieren 

Afbeelding (optioneel)  

Werkvormen in groep 

Doelstelling 
● lesdoel 
● leerdoel 

● De deelnemers krijgen zicht op de belangrijkste aspecten met 
betrekking energie- en water: facturen lezen en begrijpen, verbruik, 
besparen, meterstanden, EPC, leverancier zoeken,...  
 

● De deelnemers krijgen zicht op de mogelijkheden en mogelijke 
risico’s die aan elektronisch bankieren verbonden kunnen zijn (en 
met uitbreiden ook rond bankieren via smartphone): 
Basisvaardigheden, belangrijkste begrippen kennen, herkennen van 
fraude en hoe hierop reageren,...  

Nodig materiaal al het nodige materiaal bevindt zich in de box  

Doelgroep 
★ jongeren/volwassenen 
★ leeftijd/evt specificatie 

 

Aantal deelnemers maximum 10 deelnemers 

Duur 3 uur 

Geschikt voor personen met 
een (vermoeden van) een 
mentale beperking? 

 

Draaiboek beschikbaar? ja 

Train-the-trainersessie 
beschikbaar? 

ja 

Regio’s die deze vorming 
aanbieden + contactgegevens BIZ Noord-West-Vlaanderen: info@budgetinzicht-noordwestvlaanderen.be  
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Naam 3. Groepsmodule ‘De dag door met mijn leefgeld’ 
Thema Leefgeld, bewust consumeren, reclame, communicatie. 

Afbeelding (optioneel)  

Werkvormen Sessie 1 – kennismaking met elkaar & het begrip ‘leefgeld’ 
● ‘Leefgeld’: wat is het en hoe wordt het berekend? 
● Op weg naar bewustwording aan de hand van boodschappenlijstjes, 

A-merken en huismerken.'  
Sessie 2 – bewust kopen en kiezen van producten 

● Producten vergelijken a.d.h.v. verpakking en prijsetiket: waarop moet je 
zoal letten? 

● Stilstaan bij het eigen aankoopdagboek en ervaringen & tips uitwisselen 
Sessie 3 – reclame en communicatie 

● Je weerbaar opstellen tegen reclame, verkopers en andere invloeden op 
je koopgedrag 

● Hoe kan je op een assertieve manier zeggen wat je wil en niet wil? 

Doelstelling 
● lesdoel 
● leerdoel 

Aan volgende doelstellingen wordt gewerkt in de vorming:  

● reflecteren over hun huidige gebruik van hun leefgeld 
● verwerven inzicht in het concept leefgeld 
● ondervinden dat keuzes een grote invloed hebben op hun leefgeld 
● worden zich bewust van eigen gedrag  i.v.m. hun comsumptie 
● leren producten vergelijken op vlak van prijs en andere kenmerken 
● staan stil bij de invloed van reclame 
● inzicht in de eigen communicatiestijl en hoe assertief te communiceren 

Nodig materiaal  

Doelgroep 
★ jongeren/volwassenen 
★ leeftijd/evt specificatie 

 
Financieel kwetsbare (jong)volwassen (al dan niet reeds in begeleiding bij 
OCMW, CAW, advocatuur)  

Aantal deelnemers Bij inschrijving: min. 8 & max. 18 deelnemers (ervaring leert dat er sowieso een 
deel personen afhaakt, zo bewaken we dat de groepen voldoende groot zijn bij 
de start, en tegelijk werkbaar blijven voor de vormingswerker)  

Duur 3 sessies van 3u  

Geschikt voor personen met 
een (vermoeden van) een 
mentale beperking? 

Te bespreken in overleg met de vormingswerker (afhankelijk van de persoon in 
kwestie)  

Draaiboek beschikbaar? Voorlopig nog niet 

Train-the-trainersessie 
beschikbaar? 

Voorlopig nog niet 

Regio’s die deze vorming 
aanbieden + contactgegevens 

BIZ Noord-West-Vlaanderen:info@budgetinzicht-noordwestvlaanderen.be  
BIZ Centraal-West-Vlaanderen: biz@cawcentraalwestvlaanderen.be  
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Naam 4. Groepsmodule ‘Budget in-over-uit Zicht’ 

Thema Ordenen van & zicht krijgen op je budget.   

Afbeelding (optioneel)  

Werkvormen Sessie 1 – kennismaking met elkaar & post lezen  
● Welke gedachten en gevoelens roept budgetteren en administratie 

beheren op?  
● Kennismaking met een sorteersysteem voor facturen & belangrijke 

documenten  
Sessie 2 - papieren & budget in het dagelijkse leven  

● Vaste uitgaven: welke zijn er zoal? Wanneer komen ze voor?  
● Welke info staat op de facturen?  
● Hoe kan je het overzicht bewaren?  
● Welke keuzes kan je zoal maken?  

Sessie 3 – jaaroverzicht van onze inkomsten en uitgaven  
● Plannen van je budget op maand- en jaarbasis: hoe kan je dit 

aanpakken?  
Sessie 4 – omgaan met stress & evaluatie van de module  

● Wat is stress, draagkracht en draaglast?  
● Hoe kan je op een gezonde manier omgaan met stresssituaties?  

 Ter info: deze module kan desgewenst uitgebreid worden naar 5 sessies. In de 
extra sessie kan dan worden ingezoomd op de energiefactuur & de 
telecomfactuur.  

Doelstelling 
● lesdoel 
● leerdoel 

In deze module staat de groep stil bij hoe je het overzicht kan bewaren over 
inkomsten en uitgaven. Daarnaast komt ook het leren omgaan met de stress die 
budgetteren met zich mee kan brengen aan bod.  

Nodig materiaal  

Doelgroep 
★ jongeren/volwassenen 
★ leeftijd/evt specificatie 

 
Financieel kwetsbare (jong)volwassen (al dan niet reeds in begeleiding bij 
OCMW, CAW, advocatuur)  

Aantal deelnemers Bij inschrijving: min. 8 & max. 18 deelnemers (ervaring leert dat er sowieso een 
deel personen afhaakt, zo bewaken we dat de groepen voldoende groot zijn bij 
de start, en tegelijk werkbaar blijven voor de vormingswerker). 

Duur 4 of 5 sessies van 3u  

Geschikt voor personen met 
een (vermoeden van) een 
mentale beperking? 

Te bespreken in overleg met de vormingswerker (afhankelijk van de persoon in 
kwestie). 

Draaiboek beschikbaar? Voorlopig nog niet. 

Train-the-trainersessie 
beschikbaar? 

Voorlopig nog niet. 

Regio’s die deze vorming 
aanbieden + contactgegevens 

BIZ Noord-West-Vlaanderen:info@budgetinzicht-noordwestvlaanderen.be  
BIZ Centraal-West-Vlaanderen: biz@cawcentraalwestvlaanderen.be  
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Naam 5. Groepsmodule ‘Gezond & budgetvriendelijk 
koken’  

Thema In deze module bereiden we elke sessie een budgetvriendelijke en gezonde 
maaltijd. 

Afbeelding (optioneel)  

 
Werkvormen 

Sessie 1 – kennismaking met elkaar en bereiden lichte maaltijd  
● Kennismaking met het kookboekje “De klok rond lekker & gezond 

voor 6 euro” 
● Eenvoudig, gezond en budgetvriendelijk koken: hoe doe je dat? 
● Tips en info over het gebruik van de voedingsdriehoek 

Sessie 2 – gezond & gevarieerd ontbijt & tussendoortje 
● Belang en de samenstelling van een volwaardig ontbijt 
● Producten vergelijken a.d.h.v. verpakking, prijsetiket, smaak, ... : 

waarop moet je zoal letten? 
Sessie 3 – creatief koken 

● Welke producten zijn nuttig om op voorraad te hebben in je kast en 
diepvries en wat kan je hier zoal mee bereiden? 

● Hoe kan je creatief omspringen met een recept als je niet alle 
ingrediënten in huis hebt? 

Sessie 4 – de groep kookt  
● Recept naar keuze bereiden  
● Uitwisselen van tips en info over vlees en vleesvervangers, 

aardappelen en alternatieven, ... 
● Hoe maak je het gezellig aan tafel op een budgetvriendelijke 

manier? 

Nodig materiaal  

Doelgroep 
★ jongeren/volwassenen 
★ leeftijd/evt specificatie 

Financieel kwetsbare (jong)volwassen (al dan niet reeds in begeleiding bij 
OCMW, CAW, advocatuur)  

Aantal deelnemers Bij inschrijving: min. 6 & max. 13 deelnemers (ervaring leert dat er sowieso 
een deel personen afhaakt, zo bewaken we dat de groepen voldoende groot 
zijn bij de start, en tegelijk werkbaar blijven voor de vormingswerker)  

Duur 4 wekelijkse sessies van 3u  

Geschikt voor personen met 
een (vermoeden van) een 
mentale beperking? 

Te bespreken in overleg met de vormingswerker (afhankelijk van de persoon 
in kwestie)  

Draaiboek beschikbaar? Voorlopig nog niet 

Train-the-trainersessie 
beschikbaar? 

Voorlopig nog niet 

Regio’s die deze vorming 
aanbieden + contactgegevens 

BIZ Noord-West-Vlaanderen: info@budgetinzicht-noordwestvlaanderen.be  
BIZ Centraal-West-Vlaanderen: biz@cawcentraalwestvlaanderen.be  
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Naam 6. BUDGETGROEPEN BIZ  
Thema 1. Aan de slag met je post en administratie 

2. Hoe maak je een budgetplan op? 
3. Budgetteren in de keuken 
4. Hoe creatief en bewust consumeren? 
5. Je kwaliteiten toepassen in je budget 
6. Sterk in communicatie en assertiviteit 
7. Reclame, kredieten en verleidingen ontmaskerd 
8. Kennismaken met digitaal betalen 
9. Schulden onder de loep 
10. Collectieve schuldenregeling: vraag en antwoord 
11. Budget in handen van je kind 

Afbeelding (optioneel)  

Werkvormen Groepsvorming, bestaande uit 11 sessies. Als organisatie kan je zelf je 
eigen groepswerk samenstellen door een keuze te maken tussen de 
bovengenoemde sessies, je kan hieruit maximum vijf sessies kiezen. 

Doelstelling 
● lesdoel 
● leerdoel 

Tijdens deze budgetgroep zal er worden gewerkt aan volgende 
doelstellingen:  

● praktische  en administratieve vaardigheden vergroten 
● zelfredzaamheid en assertiviteit verhogen 
● keuzes leren maken en prioriteiten leren stellen 
● communicatieve vaardigheden bijbrengen 
● werken aan een positief zelfbeeld en zelfvertrouwen 
● zicht krijgen op je rechten en hierover advies en info durven vragen 

Nodig materiaal Het didactisch materiaal wordt voorzien door de preventiewerkers van 
BudgetInZicht. 

Doelgroep 
★ jongeren/volwassenen 
★ leeftijd/evt specificatie 

Mensen met vragen over budget/financiën. Cliënten in begeleiding bij een 
OCMW of een andere welzijnsorganisatie. Het aanbod voor jongeren of 
anderstaligen is nog in ontwikkeling. 

Aantal deelnemers minimum 6 en maximum 16  

Duur elke sessie duurt gemiddeld 3 uren.  

Geschikt voor personen met 
een (vermoeden van) een 
mentale beperking? 

ja  

Draaiboek beschikbaar? nog in ontwikkeling  

Train-the-trainersessie 
beschikbaar? 

nog in ontwikkeling  

Regio’s die deze vorming 
aanbieden + contactgegevens BIZ Oost-Vlaanderen: biz@cawoostvlaanderen.be  

 

Vormingen - Financiële educatie BIZ regio’s  17 

mailto:biz@cawoostvlaanderen.be


 
 
 

Naam 7. Budget(praat)café 
Thema’s Praatgroep over verschillende thema’s gelinkt aan budget.  

Afbeelding (optioneel)  

Werkvormen praatgroep 

Doelstelling 
● lesdoel 
● leerdoel 

- leren van elkaar 
- empowerment en emancipatie  
- informeel leren 
- taboe doorbreken. 
- netwerk verbreden en vergroten sociaal kapitaal 

Nodig materiaal afhankelijk van het onderwerp 

Doelgroep 
★ jongeren/volwassenen 
★ specificatie 

volwassenen 

Aantal deelnemers  

Duur  

Geschikt voor personen met 
een (vermoeden van) een 
mentale beperking? 

ja, afhankelijk van de procesbegeleiders 

Draaiboek beschikbaar? ja 

Train-the-trainersessie 
beschikbaar? 

nee 

Regio’s die deze vorming 
aanbieden + contactgegevens BIZ Kempen: bizkempen@cawdekempen.be 
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Naam 8. Praatcafé  
Thema Bezuinigen, leningen en kredieten, sparen, (misleidende) reclame, 

uitstelgedrag. 

Afbeelding (optioneel)  

Werkvormen 5 praatcafés, al dan niet met stellingen. 

Doelstelling 
● lesdoel 
● leerdoel 

● Algemeen: tijdens het praatcafé wisselen deelnemers  tips en 
ervaringen uit. 

● Over de thema’s: 
➔ tips meegeven om zuiniger te leven. 
➔ wegwijs maken in verschillende soorten leningen en kredieten 

en de gevaren ervan 
➔ het belang van sparen duiden 
➔ tips geven hoe ze tot sparen kunnen komen 
➔ reclamewijs maken 
➔ duiden wat uitstelgedrag is  
➔ de oorzaken van uitstelgedrag blootleggen 
➔ tips meegeven hoe uitstelgedrag in de toekomst kan herkend 

+ vermeden worden 

Nodig materiaal - afbeelding/ thema 
- stellingen 
- beamer/projectie voor het tonen van reclamespots 

Doelgroep 
★ jongeren/volwassenen 
★ specificatie 

volwassenen (gemaakt voor een publiek met een beperkt inkomen) 
 

Aantal deelnemers max. 20 deelnemers 

Duur 1uur tot 1 ½ uur  

Geschikt voor personen met een 
(vermoeden van) een mentale 
beperking? 

ja, kan op maat gemaakt worden 

Draaiboek beschikbaar? ja 

Train-the-trainersessie 
beschikbaar? 

momenteel nog niet 

Regio’s die deze vorming 
aanbieden + contactgegevens BIZ Boom Mechelen Lier: budgetinzicht@cawboommechelenlier.be 
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Naam 9. Groepsaanbod gezond budget 
Thema budgetvaardigheden bijbrengen  

Afbeelding (optioneel)  

 
Werkvormen 

4 sessies van telkens 3 uur: 

1. kennismaking, inzicht krijgen in de eigen sterktes en zwaktes adhv 
stellingen, huiswerk ivm eigen bestedingsgedrag. 

2. budgetplan leren opstellen adhv een fictieve situatie + 
budgetplanner overlopen, huiswerk budgetplanner invullen. 

3. administratie op orde leren houden door het installeren van een 
klasseersysteem. 

4. prijsbewust winkelen adhv prijsvergelijking producten, 
groepsgesprek over reclame en contracten,  oefening “teken niet om 
het even wat” 

Doelstelling 
● lesdoel 
● leerdoel 

 

Nodig materiaal  

Doelgroep 
★ jongeren/volwassenen 
★ leeftijd/evt specificatie 

volwassenen 

Aantal deelnemers +- 10 

Duur 4 sessies van 3 uur 

Geschikt voor personen met 
een (vermoeden van) een 
mentale beperking? 

kan op maat gemaakt worden 

Draaiboek beschikbaar? ja 

Train-the-trainersessie 
beschikbaar? 

 

Regio’s die deze vorming 
aanbieden + contactgegevens BIZ Boom Mechelen Lier: budgetinzicht@cawboommechelenlier.be.  
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Naam 10. Hoe omgaan met zakgeld? 
Thema’s zakgeld, opvoeding, regels 

Werkvorm Vorming 

Korte uitleg + doelstelling Vanaf wanneer kan je instemmen met het geven van zakgeld aan je kind? Hoe 
bepaal je het bedrag? Wat dient met het zakgeld betaald te worden? Wat als 
je kind extra vraagt? 

Tijdens deze vorming wordt hier bij stil gestaan. Daarnaast worden er ook 
ervaringen uitgewisseld.  

Nodig materiaal beamer en projectiescherm 

Doelgroep 
★ jongeren/volwassenen 
★ leeftijd/evt specificatie 

Ouders, opvoeders, ruime bevolking 

Aantal Deelnemers min. 5 deelnemers 

Duur 2 uur 

Geschikt voor personen met 
een (vermoeden van) een 
mentale beperking? 

Ja, mits aanpassing 

Draaiboek beschikbaar wordt gegeven door een BIZ-medewerker 

train de trainersessie 
beschikbaar 

voorlopig niet 

Regio’s die dit aanbieden + 
contactgegevens BIZ Halle Vilvoorde: budgetinzicht@cawhallevilvoorde.be 
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Naam 11. Groepswerking “Leren Budgetteren” 
Thema Administratie, Overzicht inkomsten en uitgaven, Boodschappen, Reclame, 

Krediet, energie, telecom, Schuld- en budgethulpverlening, koken. 

Afbeelding (optioneel)  

Werkvormen Onze groepssessies bestaan uit 6 vormingen, telkens 3u 

- Kennismaking + je administratie op orde 
- Overzicht inkomsten en uitgaven (deel 1 op basis van fictieve 

gegevens) 
- Overzicht inkomsten en uitgaven (deel 2 met eigen situatie) 
- Boodschappen doen 
- Reclame, verleidingen en het gevaar van kopen op krediet + 

besparingstips voor elektriciteit, water en telecom 
- Wat met schulden? Toeleiden naar de hulpverlening + afsluiten met 

een kooksessie ‘Gezond en betaalbaar koken’ 

Doelstelling 
● lesdoel 
● leerdoel 

De deelnemers krijgen een beter beeld op hun eigen situatie (zowel 
inkomsten als uitgaven). Daarnaast leren zij ook prijzen vergelijken, 
facturen klasseren, .. 

Deelnemers leren van elkaar, maar brengen anderen ook dingen bij. 
Deze vormingen kunnen een aanzet zijn om in de individuele 
hulpverlening verder mee aan de slag te gaan.  

Nodig materiaal BIZ Halle Vilvoorde zorgt voor een klasseermap met thematische 
tussenschotten,, rekenmachines, werkbladen, informatiebladen, ... 

Doelgroep 
★ jongeren/volwassenen 
★ leeftijd/evt specificatie 

Zowel cliënteel van het OCMW in afbouw, als mensen die graag meer grip 
krijgen op hun budget. Deelnemers moeten in groep kunnen functioneren.  
De sessies worden in het NL gegeven, dus een basis NL is wel vereist. 
 

Aantal deelnemers min. 5 max. 8 personen.  

Duur 6 sessies van telkens 3u 

Geschikt voor personen met 
een (vermoeden van) een 
mentale beperking? 

ja, zolang deelnemers in staat zijn over hun eigen situatie te reflecteren en in 
groep functioneren.  

Draaiboek beschikbaar? ja 

Train-the-trainersessie 
beschikbaar? 

neen 

Regio’s die deze vorming 
aanbieden + contactgegevens BIZ Halle Vilvoorde: budgetinzicht@cawhallevilvoorde.be 
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Naam 12. Papieren, Budget en Financiën 
Thema’s Omgaan met papieren, Budgetteren, Kredieten, Pc Banking, Online 

aankopen, Wat kan een schuldeiser doen?, Introductie tot energie, Zelf je 
wasmiddel maken 

Afbeelding (optioneel) 

 

Werkvormen - Groepsvorming bestaande uit 8 sessies (cfr volgens de thema’s 
hierboven) 

- klassikaal gesprek, groepsspelen en individuele opdrachten. 

Doelstelling 
● lesdoel 
● leerdoel 

De deelnemers leren een zicht te krijgen in het beheren van hun 
administratie, budget, aankopen, kredieten, onbetaalde facturen en hun 
rechten als consument.  

De deelnemers krijgen tools om thuis zelf aan de slag te gaan met 
geld-gerelateerde beslissingen.  

De vormingen zijn interactief, de deelnemers leren van elkaar.  

Nodig materiaal 1 ringmap per persoon 
 

Doelgroep 
★ jongeren/volwassenen 
★ specificatie 

- volwassenen, ook laaggeletterd en laaggeschoold 
- beschikbaar in Nederlands en Frans 

Aantal deelnemers tussen 5 en 15 personen 

Duur Tussen 1,5 uur en 3,5 uur 

Geschikt voor personen met 
een (vermoeden van) een 
mentale beperking? 

Ja, mits aanpassingen 

Draaiboek beschikbaar? Ja (behalve “introductie tot energie” en “zelf je wasmiddel maken”) 

Train-the-trainersessie 
beschikbaar? 

Ja 

Regio’s die deze vorming 
aanbieden + contactgegevens BIZ Brussel: Budgetinzicht@cawbrussel.be 
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