
Week van het geld 2017
De wereld digitaliseert in rap tempo en jongeren nemen steeds vroeger deel aan het economische verkeer. 

Financiële vaardigheden zijn dan ook essentieel om mee te doen in de samenleving van de 21ste eeuw.

De Week van het geld is een initiatief van Wijzer in geldzaken om kinderen op school te leren omgaan met geld. 

Dit jaar vindt deze nationale projectweek plaats van 27 tot en met 31 maart 2017. Door kinderen al jong financieel 

bewust te maken, wordt de basis gelegd voor financiële zelfredzaamheid op volwassen leeftijd. Immers, jong 

geleerd is oud gedaan!

Activiteiten tijdens de Week van het geld
Deze themaweek vraagt aandacht voor het belang van financiële educatie in het onderwijs en de noodzaak 

van financiële opvoeding. Tientallen samenwerkingsrelaties van het platform Wijzer in geldzaken organiseren 

activiteiten om leerlingen in het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs op een leuke manier om te leren 

gaan met geld. Een overzicht van deze activiteiten vindt u hier: www.weekvanhetgeld.nl/over-deze-week/activiteiten

 

Thema 2017: Maakt geld gelukkig?
Dit thema raakt onderwerpen als arm en rijk, geven en nemen en wat mensen gelukkig maakt. Het stimuleert 

tot het aangaan van het gesprek over geldzaken tussen ouders en kinderen, tussen kinderen en leerkrachten en 

tussen kinderen onderling. Onze boodschap is: grip op geld maakt gelukkiger.

Wij vroegen aan kinderen tussen 6 en 12 jaar oud of geld gelukkig maakt. Bekijk het resultaat op 

www.weekvanhetgeld.nl.

Gastlessen
Veel activiteiten tijdens de Week van het geld vinden plaats in de klas. Medewerkers van banken, verzekeraars, 

gemeenten en andere organisaties verzorgen op aanvraag gastlessen op basisscholen door het hele land. In 2016 

werden er meer dan 6.000 gastlessen gegeven en ieder jaar groeit dit aantal.

Gratis lesmateriaal
Voor de groepen 3 tot en met 8 is gratis lesmateriaal beschikbaar. Ook online is het lesmateriaal te downloaden 

op www.weekvanhetgeld.nl/over-deze-week/lesmateriaal. Hiermee kunnen leerkrachten het hele jaar door les 

geven over ‘leren omgaan met geld’. Het lesmateriaal is gebaseerd op de basisvisie financiële educatie, de Nibud 

leerlijn en de kerndoelen voor het basisonderwijs. Het is ontwikkeld in samenwerking met onderwijsuitgeverij 

Zwijsen. Er kan zowel klassikaal als individueel mee worden gewerkt. Jaarlijks worden er zo’n 20.000 lespakketten 

besteld.
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Week van het geldkrant
De Week van het geldkrant is gericht op leerlingen in groep 7 en 8. De krant wordt medio maart in een oplage 

van meer dan 600.000 exemplaren verspreid op alle basisscholen in Nederland, bibliotheken en kindercentra.

Donald Duck geldspecial
Dit jaar is samen met de redactie van Donald Duck een speciale uitgave gemaakt over geld en geluk. Een set van 

30 exemplaren van deze unieke special kan gratis worden besteld bij een lespakket. Ook gastdocenten kunnen 

Donald Ducks meenemen voor de hele klas.

 

Gezamenlijke verantwoordelijkheid
Kinderen leren omgaan met geld is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van ouders en het onderwijs. 90% van 

de ouders vindt het belangrijk dat basisschoolkinderen goed leren omgaan met geld. Het gratis lesmateriaal van 

Wijzer in geldzaken omvat een ouderinstructie en thuiswerkopdrachten.

Wijzer in geldzaken is een initiatief van het ministerie van Financiën, waarin partners uit de financiële sector,  
de wetenschap, de overheid en onderwijs-, voorlichtings- en consumentenorganisaties hun krachten bundelen om 
verantwoord financieel gedrag in Nederland te bevorderen. Hare Majesteit Koningin Máxima is erevoorzitter van  
het platform. www.wijzeringeldzaken.nl
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