Smart met
Geld!

MIDDEN IN DE SAMENLEVING

PROJECT SMART MET GELD

Omgaan
met geld

Verstandig omgaan met geld: zeker voor kwetsbare
jongeren is dat een uitdaging. Door het project
Smart met Geld kunnen ze betere keuzes maken.
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H

oe zijn de kosten van een telefoonabonnement opgebouwd?
Wat betaal je voor een eigen
huurhuis? Wat kost een verzekering? Het antwoord op deze vragen is belangrijk voor jongeren
die op het punt staan zelfstandig te gaan wonen.
Toch ontbreekt die financiële kennis vaak. Dat
brengt het risico op schuldenproblematiek mee.

SCHULDEN ‘Met name jongeren met een
leerachterstand of een licht verstandelijke beperking hebben vaak moeite met inzicht in de
waarde van geld. Zij zijn gevoelig voor invloeden
van buitenaf, zoals reclame, en overzien vaak de
gevolgen niet wanneer zij teveel geld uitgeven’,
zegt Anja Wouters, projectleider MEE. ‘Juist deze jongeren hebben ondersteuning nodig bij het
leren maken van (financiële) keuzes. Uit onderzoek blijkt namelijk dat leerlingen van praktijkscholen vaker in de schulden terechtkomen.’

'Uit onderzoek blijkt dat leerlingen van praktijkscholen
vaker in de schulden terechtkomen. Daar willen we
iets tegen doen'

SMART MET GELD 'We willen schulden
voorkomen en liever geen brandjes blussen als
de schulden er zijn,' benadrukt Anja. 'Als de jongeren in de schuldsanering terechtkomen is het
eigenlijk al te laat.' Daarom ontwikkelde MEE
voor praktijkscholen het lesprogramma ‘Smart
met Geld’. Dankzij financiële bijdrage van de
Rabobank Foundation en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) kan dit
lesprogramma worden aangeboden. Zo leren
kwetsbare jongeren in acht lessen beter omgaan
met geld.
EERLIJK Landelijk bieden inmiddels
73 praktijkscholen het lesprogramma aan jongeren in de leeftijd van 15 tot 18 jaar. Een van
die scholen is Praktijkschool Arkelstein in
Deventer. ‘Dit is de zesde school in onze regio
waarbij we het project uitvoeren. We starten dit
najaar: 3 oktober is de eerste les. Eind juni zijn
de voorbereidingen al volop gestart en hebben
we samen met de school gekeken naar de mogelijkheden. Het is een heel praktisch lesprogramma’, legt Anja uit. ‘Met filmpjes, doe-opdrachten,
een E-learning, gastsprekers en een bezoek aan
de Rabobank bijvoorbeeld.'
SAMENWERKING Ook worden lokale
partijen betrokken bij het project. 'Stagiaires
van het Jongerenwerk in de gemeente Deventer
begeleiden de groepjes leerlingen tijdens de
module Slim Shoppen. Er is een gastles met iemand van Schuldhulpverlening van de gemeente Deventer en ook Rabobank Salland verzorgt
een gastles.'
KICK-OFF Anja: 'De kick-off wordt
verzorgd door theatergroep Playback. Een professioneel theatergezelschap dat jaarlijks 750
voorstellingen speelt op middelbare scholen
door het hele land. Met hun interactieve en educatieve voorstellingen proberen zij jongeren bewuster te maken van hun omgeving, hun gedrag
en de consequenties hiervan. Met de voorstelling RIJK gaan ze in op het thema geld.'

'Er zijn in Nederland wel 173
praktijkscholen. Die wil MEE
natuurlijk het liefst
allemaal bereiken!'
- Anja Wouters.

BEMOEDIGEND Het project Smart met
Geld loopt inmiddels twee jaar in Nederland. De
eerste resultaten zijn bemoedigend, vindt Anja.
‘Uit de effectmetingen van Hogeschool Utrecht
blijkt dat er na de training sprake is van een vergroot financieel bewustzijn bij de jongeren.' Zelf
zorgt zij voor de uitrol en leidt ze het project,
zodat de MEE-consulenten het lesprogramma
overdragen aan de docenten van de deelnemende praktijkscholen. Bedoeling is dat de school
na het project het lesprogramma zelfstandig en
jaarlijks herhaalt en borgt in het curriculum. 'Zo
willen we samen voorkomen dat deze jongeren,
maar ook volgende leerlingen, in de financiële
problemen komen.'
STRALENDE GEZICHTEN Ook
de samenwerking met de lokale Rabobank biedt
meerwaarde, zegt Anja. ‘Mede dankzij deze samenwerking kunnen we, naast de gastles, het
project feestelijk afsluiten met de module 'Slim
Shoppen'. Daarbij gaan de leerlingen in groepjes

naar een winkelcentrum. Ze komen dan soms
voor lastige keuzes te staan. Want wat kun je kopen voor een bepaald bedrag? Zo brengen ze dat
wat ze geleerd hebben in de praktijk en leren ze
bewuster omgaan met geld. Maar ook de betrokkenheid van de ouders is ontzettend belangrijk,'
benadrukt Anja. 'We bespreken daarom met de
scholen hoe we ook de ouders kunnen betrekken. Ook zij zitten met financiële opvoedingsvragen. En om in stijl af te sluiten organiseren
we de officiële certificaat-uitreiking als het kan
bij de lokale Rabobank. Hierbij zijn ook de ouders welkom. Maar het mooiste van alles: de
jongeren stralen dan van trots!'
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