
Cursus Slimmer omgaan met Geld
* Doorlopende Leerlijn Financiële Vaardigheden * 

30 juni 2022

Workshop

• Lezen, schrijven en rekenen, maar hoe dan?

• Voor wie is “Slimmer omgaan met Geld”?

• Hoe bereik je de doelgroep en andere uitdagingen?

• Inhoud van de cursus

• Onze succesformule en tips

Vragen stellen
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Quote NT1-er :

“Ik kan heus wel rekenen, daar hoef ik niet 

voor naar school!”

• Barbara Teuben

Aanjager Basisvaardigheden

Bibliotheek de Plataan

• Ellie van der Meer

Adviseur Bibliotheken

Probiblio



Rekentest
Welk gevoel levert dit op?

2
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Rekensommetje:

TAAL (+REKENEN) REKENEN (+TAAL)

272.971 1.060.379
1.060.379 446.498

150.548 443.052
443.052 + 143.685 +

1.926.950 2.093.614

TAAL REKENEN

272.971 446.498
150.548 + 143.685 +
423.519 590.183
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Onze motivatie:
• Ondersteunen van mensen die onvoldoende 

vaardig zijn om te kunnen meedoen in de 

samenleving

• Taal en andere basisvaardigheden (schijf van 5)

• Bereiken van laaggeletterde NT1-ers

• Ongeveer de helft van de mensen met schulden 

heeft moeite met lezen, schrijven en rekenen
“Slimmer omgaan met Geld combineert 
Rekenen met Financiële Vaardigheden”



Vindplaatsen = netwerkpartners
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Wijkteam
Humanitas Thuisadministratie
Stichting BOOM (Budget op Orde Maken)
Voedselbank
Schuldhulpverlening
Geldzorg spreekuur
Belastingspreekuur
Financieel Spreekuur
Formulierenbrigade
Wijkgebouw De Hooftzaak/Stichting onder een dak
Gemeente-werkgroep Armoede
Onderwijsaanbieders volwasseneducatie (Albeda)
Andere budgetteringscursussen (Stroomopwaarts)

Let op:
Wel werven via 
vindplaatsen, 
maar niet 
verplichten tot 
deelname
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“De Doelgroep”

Weinig kennis van het lokale 
hulpverleningsaanbod

Mensen die in de 

toekomst verwachten 

minder te besteden te 

hebben

Laaggeletterden

Voor wie moeite 
heeft met tabellen, 

schema’s, 
cijferreeksen, 

omgaan met geld

18+
Mensen met 

weinig digitale 
vaardigheden

Mensen, die 

moeite hebben 

met lezen, 

schrijven  en 

rekenen
Lage sociaal 

economische 

status
Ouders, die het goede 

voorbeeld willen geven 

aan hun kinderen

Laaggecijferden

Mensen met 
geldzorgen, maar 

nog niet 
problematisch

NT1-ers (en NT2-

er op minimaal 

B1-niveau)
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Inhoud van de cursus

Module 1: De Basis (rekenen) -3 lessen
Module 2: Het Huishoudboekje – 3 lessen
Module 3: Verzekeringen en belastingen – 2 lessen
Module 4: Bankzaken – 1 les
Module 5: Overheid - 1 les
Module 6: Uit de Schulden – 3 lessen
Module 7: Sparen en Toekomst plannen – 3 lessen

16 weken met 
intake en 
“exitgesprek”

Klaarstomen voor 
regulier lesaanbod

Wat wil je leren?
Waar heb je moeite mee?

Wat heb je geleerd?
Wat wil je nog meer leren?

Nico en Anja

Beterrekenen.nl

Eigen materiaal

Voor ‘t zelfde geld-succesboekjes

Oefenen.nl

Actualiteiten

“Ik heb nu meer zelfvertrouwen”

Nibud
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Structuur

 

 

De basis van slimmer omgaan met geld dinsdag 19:00-21:00 9-mrt-2021 16-mrt-2021 23-mrt-2021

Het huishoudboekje dinsdag 19:00-21:00 30-mrt-2021 6-apr-2021 13-apr-2021

Verzekeringen en belastingen dinsdag 19:00-21:00 20-apr-2021 vakantie 27-4 4-mei-2021

Bankzaken dinsdag 19:00-21:00 11-mei-2021

De overheid dinsdag 19:00-21:00 18-mei-2021

Uit de schulden dinsdag 19:00-21:00 25-mei-2021 1-jun-2021 8-jun-21

Sparen en toekomstplannen dinsdag 19:00-21:00 15-jun-21 22-jun-21 29-jun-21

CURSUSDATA SLIMMER OMGAAN MET GELD



Nico en Anja
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Introductie: 
Nico en Anja zijn getrouwd. Ze hebben 2 kinderen van 2 en 6 jaar. 
Nico is stukadoor en Anja werkt 2 dagen per week bij de Hema. 
Die dagen passen opa en oma op de kinderen. 
Nico en Anja voelen zich niet arm. Ze zijn tevreden met hun inkomen. 
Maar toch lijken ze elke maand méér uit te geven dan ze ontvangen. 
Vanuit hun spaargeld is dat geen probleem, maar tóch moeten ze uitkijken… 
Het spaargeld raakt op én het contract bij de Hema wordt niet verlengd. 
 
Nico en Anja letten niet op de prijzen.  
Ze weten bijvoorbeeld niet wat de boodschappen kosten. 
 

Opdracht: 

Praat met een mede-cursist 

Koop jij bewust? 

Weet jij de prijzen van je boodschappen? 

Bij welke winkel(s) doe jij je boodschappen? 

 

Lesmateriaal



Beterrekenen.nl
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Rekenoefeningen



Gastsprekers

 Humanitas Thuisadministratie (vrijwilliger)

 Belastingspreekuur (vrijwilliger)

 Gemeentelijke belastingen (ambtenaar)

 Formulierenbrigade (teamleider)

 Rabobankmedewerker

 Notaris
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Deskundigheid



Koffie/Thee met een koekje

en tijd voor een praatje
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Gezelligheid



Voor- en nameting
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Wat willen we meten?

 Kennis over financiële onderwerpen
 Vaardigheden: rekenen en administratie
 Verkrijgen van overzicht (en rust)
 Gebruik van hulpmiddelen
 Hulpverleningsaanbod in beeld
 Gedragsverandering
 Voldoet de cursus aan de verwachtingen?

Plus: Intake- en evaluatiegesprek!

Effectiviteit



Certificaat

Quote deelnemer:

“Altijd op zoek naar wat je nog niet weet”
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Beloning



Projectplanning

Ons Tijdpad

Eind 2018 Inlezen, verzamelen van informatie en materiaal

Januari 2019 Projectvoorstel ingediend bij Fondsverstrekker (Armoedebestrijding)

Maart 2019 Zoek partners, vorm een netwerkoverleg (vrijwilligersorganisaties en 

professionals) en betrek ook vindplaatsen

Juni 2019 Breng het lokale (les en hulp-) aanbod in kaart

Minimaal 5 bijeenkomsten: Praat met elkaar over de “Problemen” en 

“Oplossingen”

November 2019 Start met een (test) groep

Juni 2020 Evalueer pilot en maak gereed voor 2e traject
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Conclusies en tips
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Resultaten van de pilot en vervolgtraject
• Kennis

• Vaardigheden

• Zelfvertrouwen

• (Zelf)Redzaamheid

• Hulpverlening

• Doorstroming
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Wat we wel hadden gehoopt 
maar niet hadden verwacht:

Alle deelnemers zijn van plan 
om door te gaan naar regulier 
taalaanbod of computerlessen!



Nibud
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Conclusie:

wij zitten nog hier



Leerpunten

• Minder focus op financiële vaardigheden

• Meer aandacht voor begrijpend lezen en rekenvaardigheden

• Authentiek materiaal moeilijk te verkrijgen

• Personages Nico en Anja niet voor iedereen herkenbaar

• Gastsprekers zeer gewaardeerd, maar kost wel veel (les)tijd

• Persoonlijke groei boven gedragsverandering

• Vertrouwen winnen kost tijd

• Sociale interactie belangrijk

• Smaakt naar meer

• Voorstelling leidt tot meer deelnemers
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Tips voor bereiken van de doelgroep

• Maak geldzorgen bespreekbaar!

• Doorbreek het taboe!

• Organiseer iets leuks voor mensen met een kleine beurs.

• Maak mensen nieuwsgierig….

• Speel in op hun behoeften

• Schakel een Bekende Nederlander in.

• Publiceer i.s.m. de gemeente in het (gratis) Huis-aan-Huisblad

• Zet je netwerk aan het werk!

• Zorg voor een doorlopende leerlijn
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Onze succesformule samengevat

Maatwerk (vraaggericht)
Persoonlijke aandacht
Sociale contacten
Eigen tempo

Samen met het netwerk: toeleiding en doorstroming

Gastsprekers

Gezelligheid & gastvrijheid

Certificaat

Uitgebreide intake met nulmeting

Een (gratis) kick-off voorstelling over Geld & 
Informatiemarkt - voor iedereen interessant

Docent volwasseneducatie 
met rekenspecialisatie

Projectleider/ netwerker

Doorstroming naar 
regulier aanbod

Evaluatiegesprek met nameting



Vragen?
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