
 

Kenniskring Kinderarmoede 3 Aflatoun over wat werkt in lokaal 

kinderarmoedebeleid en de samenwerking met ketenpartners 

Onder de aandacht: financiële educatie voor kinderen want hoe eerder kinderen leren over geld, 

besparingen en investeringen, hoe beter ze hun persoonlijke financiën hun hele leven beheren. De 

vaardigheden in financiële beslissingsmomenten op vroege leeftijd worden vaak niet bijgebracht. 

Aflatoun werkt vanuit 5 basiselementen met speelse leermethode; identiteit, rechten en plichten, 

financiële vaardigheden, hoe maak ik een plan/begroting en leren door te doen. Onafhankelijke 

onderwijsinstituten hebben het afgelopen jaren wetenschappelijk gekeken naar de effecten van 

sociaal en financieel onderwijs; de studies geven duidelijk aan dat financieel onderwijs werkt op 

korte termijn maar langere termijneffect heeft hoe zij met geld omgaan en de kans om in armoede 

terecht te komen afneemt.  

Daarnaast blijkt de combinatie van een issue-based programma en sociaal/financieel onderwijs de 

sterkste interventie met een veel hogere effectiviteit dan bestaande programma’s.  

De onderzochte effecten van financiële educatie (o.b.v. door Aflatoun uitgevoerde studies en 

evaluaties):  

• Verbeterd positief zelfbeeld 

• Groei in kritisch denken 

• Verbeterde kennis van kinderrechten 

• Groei van deelname aan activiteiten 

• Verbeterde houding richting sparen 

• Actieve ondernemende houding 

• Verminderd risicogedrag 
 

Centrale vraag tijdens de bijeenkomst: Waar spaar je voor? Het blijkt een taboe te zijn om hierover 

te praten (vooral door kinderen) interactie met vergaderleden: huis, auto, reizen, calamiteiten, 

badkamer, etc. 

Stichting Day For Change  

Partner van Aflatoun: richten zich op financiële zelfredzaamheid en ondernemerschap voor kinderen 

en jongeren, met name van 10 tot 16 jaar. Gesprek over geld is vaak mooi, maar ook kwetsbaar en 

een taboe. Financiële educatie: leren door te doen. Day For Change geeft o.a. gastlessen, pitchen 

ondernemingsplannen, uitreiken leenovereenkomsten. Effecten: meer kans om opleiding af te 

ronden, verminderde gezondheidsrisico’s, vermijden van schulden en uitbuiting, kans een duurzaam 

bestaan op te bouwen.  

Vraag: Je geld of je leven? Wat is voor jou echt van waarde? Familie en vrienden maar we kunnen er 

niet omheen dat financiële zekerheid belangrijk is en bij gebrek kan het impact hebben op je welzijn. 

Het kunnen meedoen is vooral van belang voor kinderen.  

 


