
Stand van zaken voor het Comeniusproject uitgewerkt door KHLeuven en  

Sint-Pieterscollege. 

Jongeren vertrouwd maken met financiën is de boodschap van dit 

Comeniusproject uitgewerkt door KHleuven samen met drie internationale 

partners: Fachhochschule Joanneum van Graz, Fachhochschule 

Kaiserslautern uit Zweibrücken en de Banku Augstkola van Riga.  

De financiële crisis in Europa had aangetoond dat financiële producten 

begrijpelijk moeten worden voor de consument en liefst van jongs af aan.  

Dit werd onderschreven door gewezen Minister van Financiën, Steven 

Vanackere, tijdens het Child & Youth Finance International FSMA congres 

in november 2012. 

Wij, de KHLeuven, hadden geopteerd om dit project samen uit te werken 

met het Sint-Pieterscollege van Leuven, een secundaire school waar ASO 

richtingen worden aangeboden. Vooreerst werd ons gevraagd om na te 

gaan wat reeds bestaat aan interessante bronnen i.v.m. financiële topics 

voor jongeren en in welke mate deze topics al aan bod kwamen in het 

leerprogramma in het algemeen secundair onderwijs. De resultaten van 

dit onderzoek  zijn te lezen in het verslag. Wij stelden vast dat voor 

leerlingen van de ASO richting in het Sint-Pieterscollege financiële topics 

als sparen, pensioenen, arbeid en belastingen, beleggen, verzekeringen, … 

niet aan bod kwamen. 

De doelgroep die we kozen zijn de 12-18 jarige leerlingen die geen 

financiële opvoeding in hun opleidingsprogramma hebben.  Voor de 

eigenlijke pilootfase hebben wij in overleg met onze schoolpartner er voor 

gekozen om deels een programma uit te werken voor het 2de jaar (1ste 

graad) (12-13 jarigen) van de richting Latijn en anderzijds voor leerlingen 

van het 6de jaar Humane Wetenschappen (3de graad). 

Laten we even schetsen hoe we te werk gegaan zijn voor onze 

eerste doelgroep : 12-13 jarigen. 

Voor hen hebben we een crash course uitgewerkt ‘Wegwijs in de wereld 

van (mijn) geld’. Deze bundel bevatte een vooronderzoek naar hun 

uitgaven & inkomsten, opdrachten, bespreking van definities van geld, 

vormen van sparen en beleggen, kredietvormen, … en actualiteit. De 

cursus was ook doorweven van tips en weetjes. Erg leuk om te lezen en te 

weten! Er werd ook nagegaan welk geld-type ze waren en aan de hand 

van een quiz en een kruiswoordraadsel konden de leerlingen hun 

opgedane kennis testen en tonen.  (zie bijgevoegde crash course).  



Ook de begeleidende leerkrachten, niet-economisten, ontvingen deze  

bundel maar met extra oplossingen en uitgewerkte antwoorden op 

gestelde vragen.  Tijdens een workshop gehouden voor de aanvang de 

crash course, werd de inhoud van de crash course in detail (inhoud, 

oefeningen, vragen, ...) doorlopen met alle betreffende collega’s en ook 

de partners van het project.  Ook een extra powerpoint presentatie was 

ontwikkeld om hen te ondersteunen tijdens het geven van deze cursus.  

Tijdens drie lesuren werden de financiële topics a.d.h.v. de opdrachten, 

theorie, spel, ... besproken met de leerlingen. 

Na het geven van deze crash course volgde eind november een kick-off 

event waar zowel de academische partners, de schoolpartners, de 

leerkrachten en enkele leerlingen het woord kregen.  Genodigden uit 

verschillende organisaties: scholen, directies, ouders, leden van het 

Ministerie van Onderwijs, de verzekerings-en bankwereld waren aanwezig. 

Zowel de leerlingen als de leerkrachten die de crash course hadden 

gedoceerd blikten tevreden terug op dit pilootproject en ze vonden het 

beiden een verrijkende ervaring. 

 

Werkwijze voor de leerlingen van het 6de jaar. 

Voor het 6de jaar hebben we geopteerd voor de groep leerlingen van 

Humane Wetenschappen .  

Hier kozen we niet voor een crash course maar een combinatie van een 

spel ‘skillville’ ontwikkeld door hogeschoolstudenten en docenten van de 

lerarenopleiding van KHLimburg met als doel de financiële geletterdheid 

van de leerlingen te verhogen, en enkele bijkomende opdrachten.  

Skillville biedt een reeks van casussen aan maar wij hebben enkele  

geselecteerd oa. sparen en kosten financiële instellingen, cardstop, 

studentenarbeid, van bruto naar nettoloon, ... Daarnaast werden nog 3 

opdrachten uitgewerkt zodat de leerlingen een aantal topics grondiger 

konden bestuderen. 

Deze opdrachten waren: studentenarbeid, pensioensparen en het 

aanschaffen van een (tweedehands-)auto met zowel financiële als 

verzekeringsaspecten. Thema’s die nauw aansluiten bij hun leefwereld. De 

opdrachten zelf bestonden uit een aantal vragen die ze moesten  

beantwoorden a.d.h.v. de informatie op het internet. De oplossingen op 

de vragen moesten verwerkt worden in een powerpoint presentatie. Deze 

presentatie werd getoond voor de medeleerlingen en was bron voor 



discussie. Ook een aantal actuele teksten werd toegevoegd aan elk van de 

opdrachten als hulp.  

De groep van leerlingen werden opgedeeld in drie groepen en elke groep 

werkte een opdracht naar keuze uit. Na de voorstelling van hun 

uitgewerkte opdracht konden de medeleerlingen nog vragen stellen.  

Zowel het spelen van het spel ‘skillville’ als de uitwerking van de 

opdrachten werden begeleid door een niet-economist samen met één de 

leraar economie die deel maakt van het project. Er werden 3 lesuren 

gespendeerd. 

De leerlingen spendeerden meer tijd dan voorzien aan het spel skillville. 

Zij vonden het behalen van een goed individueel resultaat voor het spel 

belangrijk.  Dankzij de bijkomende opdrachten werd de interesse voor 

financiële topics aangewakkerd en zagen zij ook in dat bepaalde 

handelingen zoals het aankopen van een wagen belangrijke financiële 

implicaties hebben. 

Alle informatie van deze pilootfase: uitgewerkte crash course, bijhorende 

powerpoint presentatie, link skillville, bijkomende opdrachten … vinden 

jullie terug op deze site van Comenius. 

Indien jullie nog vragen hebben of meer informatie wensen, contacteer 

gerust iemand van de Belgische partners: 

Vera Vanhoucke, projectverantwoordelijke KHLeuven 

(vera.vanhoucke@khleuven.be) 

Alberik Hubin, opleidingshoofd Financie-en Verzekeringswezen 

departement Economisch Hoger Onderwijs KHLeuven 

alberik.hubin@khleuven.be 

Pat Vandewiele, directeur Sint-Pieterscollege Leuven 

pat.vandewiele@spc.ksleuven.be 

Pieter Van den Bosch, leerkracht Sint-Pieterscollege Leuven 

pieter.vandenbosch@spc.ksleuven.be 
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