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Heverlee, 25 september 2013 – Volgende week vindt in de KHLeuven een 

internationale meeting plaats in het kader van het Comenius-project ‘Financial 

Education’. Hogescholen uit vier Europese landen nemen eraan deel. Het project 

heeft als doelstelling om jongeren wegwijs te maken in de wereld van het geld. 

Van maandag 30 september tot en met woensdag 2 oktober vindt in het departement 

Economisch Hoger Onderwijs van de KHLeuven een internationale meeting plaats in het 

kader van het Europese Comenius-project ‘Financial Education’. Een Comeniusproject is 

een samenwerkingsproject tussen scholen uit verschillende Europese landen. 

Hogescholen uit Duitsland, Letland, Oostenrijk en België nemen eraan deel.  

Tijdens de brainstormmeeting stellen we materiaal voor dat middelbare scholen 

ondersteunt in de financiële vorming van jongeren. Binnen het project wordt gewerkt 

met een variatie aan werkvormen: doceren, klassikale opdrachten, een interview, 

individuele opdrachten, een quiz, discussies,… Dit wordt in de maand november 

geïmplementeerd in het leerpakket van de opleiding Latijn-Grieks in het Sint-

Pieterscollege in Leuven.  

Het Comenius-project probeert het financieel bewustzijn van jongeren (10-18 jaar) te 

vergroten. De financiële crisis heeft duidelijk gemaakt dat jongeren zich bewust moeten 

zijn van hun omgang met geld. Daarom zoeken de academische partners samen met 

leerkrachten en directies van middelbare scholen naar de meest efficiënte methodes om 

leerlingen financieel bewust te maken.  

Het Sint-Pieterscollege van Leuven is partner voor dit (piloot)project. In het tweede en 

vijfde jaar van de Latijn-Griekse humaniora krijgen de leerlingen een cursus ‘financiële 

educatie’. Het gaat om leerlingen voor wie economie niet op het leerplan staat en die dus 

niet in contact komen met overdracht van financiële kennis. De cursus wordt gegeven 

door niet-economisten. Zo tonen we aan dat ‘financiële educatie’ gedragen moet worden 

door een brede groep.  

Meer informatie: 

• Vera Vanhoucke, projectverantwoordelijke ‘Financial Education’, 0494 88 76 03, 

vera.vanhoucke@khleuven.be 

• Alberik Hubin, opleidingshoofd Financie- en Verzekeringswezen departement Echo, 

016 375 314, alberik.hubin@khleuven.be 

• Pat Vandewiele, directeur Sint-Pieterscollege Leuven, 016 22 44 64 

• Diederik Vandendriessche, persverantwoordelijke Echo, 0475 22 08 16 

Uitgebreide info over het project is ook terug te vinden op http://financial-education.fh-

joanneum.at 
Over de KHLeuven: 
De KHLeuven biedt professionele bacheloropleidingen aan in de studiegebieden onderwijs, 
handelswetenschappen en bedrijfskunde, gezondheidszorg, industriële wetenschappen & technologie en sociaal-
agogisch werk. Daarnaast organiseert de KHLeuven bachelor-na-bachelor-opleidingen, postgraduaten en 
permanente vorming. De KHLeuven biedt een stimulerende leeromgeving waar je een stevige theoretische 
basis krijgt maar waar je ook meteen beroepservaring kan opdoen in de praktijk. In het academiejaar 2013-
2014 telt de hogeschool 8.000 studenten.  
www.khleuven.be 

Over het Sint-Pieterscollege in Leuven 

In het Sint-Pieterscollege te Leuven worden kwaliteitsvol humanioraonderwijs en een brede vorming 
aangeboden om de leerlingen naar steeds meer zelfstandigheid te begeleiden. Er wordt veel belang gehecht 



aan een warme, openhartige en respectvolle sfeer, met ruimte voor eigen inbreng. Het Sint-Pieterscollege 
streeft een uitmuntende voorbereiding op het hoger onderwijs na door de leerlingen uit te dagen, te prikkelen, 
te boeien en te stimuleren. Naast het intellectuele worden ook de sociale, culturele en sportieve vaardigheden 
gestimuleerd via een divers aanbod van lesvervangende en naschoolse activiteiten. www.sintpieterscollege.be 

 


