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Agenda

9.00 uur: Opening 

9.05 uur: Financiële educatie en het lange termijneffect (Roeland Monasch)

9.20 uur: Financiële educatie in Nederland (Wendy Nagel)

9.30 uur: Praktijkvoorbeeld in Nederland (Marjan Duursma)

9.45-10.00 uur: vragen



Financiële educatie op jonge leeftijd; een lange termijn effect



Waarom financiële educatie voor kinderen?

Hoe eerder kinderen leren over geld, besparingen en investeringen, hoe beter ze hun persoonlijke 
financiën hun hele leven beheren. 

Deze vaardigheden helpen kinderen en jongeren om het verschil tussen verdienen, sparen en 
uitgeven te begrijpen, waardoor ze beter met geld kunnen omgaan.

Het helpt kinderen ook begrijpen hoe ze geld op jonge leeftijd kunnen beheren en het leert hen 
betere financiële beslissingen te nemen met betrekking tot studentenleningen, huisvesting, de eerste 
auto, reizen en andere uitgaven.

OECD International Network on Financial Education (OECD/INFE) 



Financiële mijlpalen in het leven van kinderen/jongeren



Ontwikkelen van sociale & financiële vaardigheden bij kinderen/jongeren

300+ organizations – 50+ languages – 100+ countries



Aflatoun in diverse contexten

Roma children in Slowakije

School drop-outs in Bangladesh

Kwetsbare meisjes in Uganda



Involving stakeholders Context - Testing the curriculum Training of facilitators

Measuring Results - Testing M&E tools Club formation Youth activities – Gender

Youth activities - Saving Youth activities - IGA Graduation

Youth activities–Peer discussions

District coordination

Youth activities – SRHR

Voorbeeld: Kwetsbare meisjes in actie – Uganda





De kracht van de combinatie financiële & sociale educatie

Rapport effectiviteit
sociale & financiële educatie Werkt het?

Aflatoun 100+ studies en evaluaties:

 Verbeterde positief ZELFBEELD

 Groei KRITISCH DENKEN

 Verbeterde KENNIS van kinderrechten

 Groei van DEELNAME AAN ACTIVITEITEN

 Verbeterde houding richting SPAREN

 Actieve ONDERNEMENDE houding

 Verminderd RISICO GEDRAG



Financieel fit in Nederland

#ChildrenEmpowered



Wat doet Aflatoun in Nederland? 

- Lobby voor aandacht voor financiële educatie

- Gastlessen voor tieners

- Curriculum voor diverse doelgroepen



In Nederland werken wij met diverse partners 
aan armoedebestrijding:

- Stichtingen 

- Overheid

- Gemeentes

- Scholen



Vraag: Waar spaar jij voor?

#ChildrenEmpowered



Day for Change  
partner van Aflatoun in Nederland 

wil leerlingen:

* leren om zelfstandig en bewust om te gaan met geld 

*ondersteunen bij het ontwikkelen van ondernemende 
vaardigheden en stimuleren in duurzaam denken en doen 



Vraag leerlingen in NL wat ze later willen worden? 

Praten over geld. Dat lijkt saai .. Maar blijkt spannend en gevoelig

Door kinderen en jongeren bewust te maken van hun relatie met geld beseffen ze:
* dat genoeg geld hebben niet altijd vanzelfsprekend is 
* dat ze vaak niet weten wat hele gewone zaken kosten  
* dat armoede relatief is
* dat geld misschien niet gelukkig maakt, maar een gebrek aan geld wel ongelukkig kan maken



Gastlessen in de klas Pitchen ondernemingsplannen

Ondernemen in de praktijk

Uitreiken leenovereenkomsten

Met de winst iemand anders vooruithelpenReflectie



Wanneer een jongere sociaal en financieel-economisch 
onderlegd is heeft hij/zij meer kans om 

* opleiding af te ronden 

* gezondheidsrisico's te verminderen

* uitbuiting en schulden te vermijden 

* een duurzaam bestaan op te bouwen 



Vraag: Je geld of je leven? 
Wat is voor jou echt van waarde?

#ChildrenEmpowered



Dank je wel!

Meer informatie: 

Wendy Nagel
wendy@aflatoun.org
www.aflatoun.org/nl

http://www.aflatoun.org/nl

