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1

Inleiding

Om te werken in het kader van MoneyWays zijn de peer educators getraind in financiële
Het peer education programma MoneyWays is ontwikkeld door projectorganisatie

educatie, het stimuleren van zelfreflectie bij jongeren en het bespreekbaar maken van

Diversion in samenwerking met het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting

‘taboeonderwerpen’ die gerelateerd zijn aan armoede en schulden. De peer educators

(Nibud). Het programma beoogt jongeren te ondersteunen bij bewustwording over het

nemen het voortouw tijdens de bijeenkomsten als het gaat om bespreken van erva-

eigen financiële gedrag en wil schuldproblematiek en armoede onder jongeren beter

ringen met betrekking tot omgaan met geld.

bespreekbaar maken.

Het Verwey Jonker Instituut heeft in opdracht van het Nibud het project MoneyWays

Bekend is dat jongeren sterk beïnvloed worden door ‘peers’. Zij willen niet graag voor

geëvalueerd. De evaluatie geeft antwoord op de volgende vragen:

elkaar onder doen en kunnen elkaar aansteken in de aanschaf van kleding, games, enzo-

1. Effect op bewustwording de eigen financiële situatie en risico’s.

voorts, ook al laat de financiële situatie van de jongere of diens gezin dat niet altijd

2. Effect op schaamte en openheid.

toe. Gebrek aan geld (thuis) en schulden zijn over het algemeen geen onderwerpen

3. De aansluiting van peer education bij het vraagstuk.

waarover jongeren graag spreken. Vanuit het onderwijs komen signalen dat schulden-

Het evaluatieonderzoek bestond uit een kwalitatief en kwantitatief onderdeel. Voor het

problematiek onder leerlingen toeneemt en dat jongeren te laat of niet om hulp vragen.

kwalitatieve deel is gebruik gemaakt van lesobservaties en interviews met docenten en

Het onderwijsprogramma MoneyWays is ontworpen naar aanleiding van deze vraag-

peer educators. Voor het kwantitatieve deel is een voormeting en een nameting uitgezet

stukken. Het is ontworpen voor leerlingen in het mbo en (bovenbouwleerlingen) in

onder leerlingen.

het voortgezet onderwijs. Het programma bestaat uit drie bijeenkomsten die worden
geleid door zogenaamde peer educators1, die de leefwereld van jongeren goed kennen
en daarnaast dichtbij jongeren staan.
“Een koppel van jonge rolmodellen (peer educators) staat voor de klas om op
een laagdrempelige en taboedoorbrekende wijze -naast de praktische kant- de
sociaalemotionele kant van omgaan met geld, armoede en schulden bespreekbaar te
maken. Deze peer educators doen dat niet alleen door kennis over te brengen, maar vooral
door als rolmodel op te treden en met het delen van hun eigen ervaringen thema’s als het
hebben van schulden, armoede, groepsdruk en verantwoordelijkheid nemen, bespreekbaar
te maken.”

1

Peer education betekent letterlijk ‘onderwijs door leeftijdgenoten’. Peer educators zijn in het geval van MoneyWays getrainde
jongvolwassenen.
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Samenvatting

Het programma MoneyWays stimuleert jongeren te reflecteren op het eigen financiële

Peer education sluit aan en wordt breed gewaardeerd

gedrag (bewustwording) en op het bespreken van eventuele problemen met betrekking

De methodiek van peer education is door alle geïnterviewden en leerlingen zeer posi-

tot schulden en/of leven in armoede (vermindering taboe). Het programma is ontwik-

tief beoordeeld. Docenten zien duidelijk de voordelen van het feit dat peer educators

keld door projectorganisatie Diversion in samenwerking met het Nibud en maakt

informatie overbrengen via het vertellen over hun eigen ervaringen met omgaan met

gebruik van de methodiek van peer education. Tijdens de drie lessen van MoneyWays

geld. De impact van verhalen over ervaringen is groot op leerlingen, zo komt duidelijk

geven peer educators informatie over omgaan met geld, financiële risico’s en belangrijke

naar voren uit de interviews met docenten en in de geobserveerde lessen. Ook leer-

voorzieningen als verzekeringen. Tijdens de lessen vertellen peer educators ook veel

lingen geven aan dat zij het idee hebben dat peer educators de financiële problemen van

over hun persoonlijke ervaringen met het omgaan met geld. Hiermee wordt beoogd

jongeren goed begrijpen.

om voor leerlingen de drempel te verlagen om open te zijn over eventuele financiële
problemen, alsook de financiële risico’s concreter te maken.

Effect op bewustzijn financiële zelfstandigheid

Om de werkzaamheid van het programma extern te laten evalueren is het Verwey

De metingen laten zien dat leerlingen na MoneyWays zich significant bewuster zijn van
hun uitgaven aan consumpties buiten schooltijd en dat zij significant vaker aangeven

Jonker Instituut benaderd. Aan het instituut is gevraagd om onderzoek te doen naar de

dat zij ‘als zij geld hebben het meestal meteen uitgeven’. Deze bewustere observatie is

volgende vragen:

een indicatie dat leerlingen na MoneyWays kritischer kijken naar de manier waarop zij

1. Effect op bewustwording van de eigen financiële situatie en risico’s.

omgaan met geld.

2. Effect op schaamte en openheid.

Op basis van de interviews en observaties maken we op dat leerlingen door de lessen

3. Aansluiting peer education bij het vraagstuk.

van MoneyWays veel kennis opdoen die nodig is voor hun financiële zelfredzaamheid

Om bovenstaande vragen te beantwoorden is gebruik gemaakt van een mixed-me-

in de nabije toekomst. Door de verhalen uit de praktijk (van peer-educators) krijgen

thod design, waarbij zowel kwantitatieve als kwalitatieve onderzoeksmethoden zijn

leerlingen inzicht in wat het kost om bijvoorbeeld op jezelf wonen, te studeren en jezelf

ingezet. Het kwalitatieve deel heeft bestaan uit observaties tijdens lessen, interviews met

te verzekeren. Leerlingen van 17 jaar en ouder zijn duidelijk geïnteresseerd in deze

docenten en groepsgesprekken met peer educators. De ervaringen van leerlingen zijn

vraagstukken. Bij leerlingen jonger dan 17 jaar sluiten deze thema’s minder goed aan,

opgehaald via schriftelijke vragenlijsten die voorafgaand aan het programma (voor-

omdat het letterlijk ‘nog ver van hun bed staat’. Dit blijkt ook uit de nameting waarin de

meting) en drie weken na de laatste les (nameting) zijn ingevuld. Hieronder staan de

jongere leerlingen iets minder positief zijn over wat zij geleerd hebben, dan de oude-

belangrijkste uitkomsten.

rejaars. Desondanks is de grote meerderheid van de leerlingen positief over wat zij
hebben geleerd van peer educators over omgaan met geld en over het begrip dat de peer
educators hebben voor de financiële problemen van jongeren. De meerderheid van de
leerlingen geeft aan door MoneyWays vaker na te denken over de eigen uitgaven en
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inkomsten. Docenten zijn positief over de inbreng van de peer educators, als het gaat

MoneyWays stimuleert jongeren met financiële problemen om hulp te vragen

om financiële bewustwording. Kritische verzoeken waren er ook. Docenten hebben

Wellicht de belangrijkste uitkomst is dat de meerderheid van de leerlingen aangeeft

verzocht om meer concrete oefeningen met budgetteren voor de jongere leerlingen. Uit

te denken dat jongeren met financiële problemen na MoneyWays eerder hulp zouden

de meting komt naar voren dat praktijkleerlingen ook belang hebben bij aanpassing van

vragen. Vooral praktijkleerlingen en (v)mbo- leerlingen zijn hier sterk van overtuigd.

het programma op dit punt.

Uit de meting blijkt ook dat leerlingen die hulp in de eerste plaats zoeken in de eigen
omgeving, bij ouders en vrienden. De informatie van het MoneyWays-programma

Effect op openheid alleen bereikt in de klas en in veilige setting

wordt nog niet gedeeld met ouders, maar dit lijkt om deze reden zeker zinvol. Voor

Als het gaat om het bespreekbaar maken van financiële problemen zijn de uitkomsten

de leerlingen die geen hulp kunnen vragen in het eigen netwerk, zou MoneyWays nog

van de evaluatie minder eenduidig. Dat peer educators in potentie problemen bespreek-

meer kunnen beteken door meer concrete informatie te geven over mogelijkheden van

baar kunnen maken komt duidelijk naar voren uit alle interviews en observaties. Of het

hulp en ondersteuning bij financiële problematiek.

ook daadwerkelijk gebeurt, is voor een groot deel afhankelijk van de veiligheid in de
klas.
Hoewel het de peer educators tijdens de lessen regelmatig lukt om leerlingen open
te laten spreken over financiële vraagstukken, lijkt dit effect niet door te werken na
afloop van het programma. Na MoneyWays lijken de klasgenoten niet meer met elkaar
te spreken over hun financiële situatie. Het opbouwen van onderling vertrouwen en
verminderen van schaamte in een klas zijn kwesties die wellicht meer tijd kosten dan
geboden in het kader van MoneyWays. Om die reden is het raadzaam om de doelstelling
van het programma hierop aan te passen.
Te meer omdat op het terrein van verminderen van schaamte geen positieve effecten
zijn gemeten. Dit lijkt ook een te grote opgave, gegeven de korte duur en periode
waarin de lessen plaatsvinden. Circa een vierde van de leerlingen geeft aan dat zij zich
zouden schamen voor geldgebrek. Dit percentage is niet afgenomen na MoneyWays.
Het percentage leerlingen dat vrienden met financiële problemen adviseert ‘zich niet te
schamen’ is na MoneyWays zelfs significant gedaald.
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3

Vragen en aanpak

Onderzoeksvragen

Aanpak

Het programma MoneyWays stimuleert jongeren te reflecteren op het eigen financiële

In de onderstaande paragraaf treft u een beknopte toelichting op de aanpak van het

gedrag (bewustwording) en op het bespreekbaar maken van eventuele problemen met

evaluatieonderzoek. Geïnteresseerden kunnen een uitgebreidere verantwoording van

betrekking tot schulden en/of leven in armoede (vermindering taboe). Via dit onder-

het kwantitatieve deel van de aanpak vinden in bijlage 1. Samengevat is voor de evalu-

zoek willen wij zicht krijgen op drie vragen, te weten;

atie gebruik gemaakt van een mixed-method design, waarbij zowel kwantitatieve als
kwalitatieve onderzoeksmethoden worden ingezet. Het kwalitatieve deel heeft bestaan

1. Effect op bewustwording van de eigen financiële situatie en risico’s.

uit observaties tijdens lessen, interviews met docenten en groepsgesprekken met peer

Draagt MoneyWays bij aan bewustwording van leerlingen van de eigen finan-

educators. Bij de keuze van de locatie voor de lesobservatie en interviews is zorgge-

ciële situatie? Na drie bijeenkomsten zouden leerlingen zich bewuster moeten

dragen voor een goede verdeling over schoollocaties, niveaus en leerjaren. Na afloop

zijn van de uitgaven en inkomsten, hoe deze zich tot elkaar verhouden en in het

van de geobserveerde lessen is –daar waar mogelijk– direct om feedback gevraagd aan

algemeen meer bewust moeten zijn van risico’s die de financiële zelfredzaam-

docenten. De interviews zijn een aantal weken na afloop van MoneyWays gehouden.

heid negatief kunnen beïnvloeden.

Bij de interviews met docenten en peer educators zijn de onderzoeksvragen besproken,

2. Effect op schaamte en openheid.
Zijn leerlingen na MoneyWays zich er bewust(er) van dat veel jongeren in

alsook de mogelijkheden om de effectiviteit van MoneyWays te verhogen.

armoede opgroeien en dat jongeren als gevolg van schaamte daar vaak niet

Om het effect van de lessen van MoneyWays cijfermatig inzichtelijk te maken is een

over spreken? Geven jongeren na deelname aan dat zij verwachten hier in de

vragenlijst voor leerlingen gemaakt. We hebben de leerlingen voorafgaand aan het

toekomst makkelijker over te spreken?

programma (voormeting) en drie weken na de laatste les (nameting) dezelfde vragen

3. Aansluiting peer education bij vraagstuk.

laten invullen. Bij de nameting zijn enkele evaluatievragen over de lessen toegevoegd.

Is peer education een geschikte methodiek voor de vraagstukken die bij jongeren

Projectorganisatie Diversion heeft scholen benaderd met de vraag om mee te werken

spelen als het gaat om financiën? Zo ja, wat zijn de werkzame elementen en welke

aan het onderzoek en om leerlingen voor en na MoneyWays vragenlijsten in te laten

elementen verdienen aanpassing om de beoogde doelstellingen te bereiken?

vullen. Zonder de inzet van de betrokken docenten op de scholen en de medewerkers

Om dit te onderzoeken zijn er interviews gehouden en vragenlijsten afgenomen. Ook

van Diversion was het schriftelijk bevragen van leerlingen niet mogelijk geweest.

hebben er observaties plaatsgevonden in klassen.

Uiteindelijk zijn de vragenlijsten door 400 leerlingen ingevuld, afkomstig van zeven
scholen op verschillende plaatsen in het land (zie voor overzicht de bijlagen). De leerlingen zijn tussen 15 en 20 jaar oud en volgen verschillende niveaus: praktijk, vmbo,
mbo en havo. Niet alle leerlingen hebben de voor én nameting (volledig) ingevuld en
niet alle scholen hebben een voor- en nameting gedaan. Na een controle op volledigheid
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en een koppeling op basis van geboortedata, bleven 125 leerlingen over die zowel een
voormeting als een nameting volledig hadden ingevuld. Van deze leerlingen is 67,5%
vrouw, 75,4% zit op het mbo, 19,8% op het praktijkonderwijs en 4,8% op de havo. Van de
leerlingen is 61,9% 18 jaar of ouder. Op basis van de gekoppelde antwoorden van deze
125 leerlingen is het effect van de lessen onderzocht middels Paired-Samples T-toetsen.
Daarnaast hebben we de evaluatievragen geanalyseerd van alle 341 leerlingen waarvan
we een vragenlijst ten behoeve van de nametingen hadden ontvangen. Deze groep is
aanzienlijk groter dan de groep waarbij we de voor- en nameting konden koppelen,
omdat we van een aantal opleidingen geen voormeting hebben ontvangen. In bijlage 1
treft u een uitgebreide toelichting op de stappen die zijn gevolgd bij het kwantitatieve
deel van het onderzoek.
Ten slotte is hierbij nog een kanttekening op zijn plaats. Hoewel wij met de opzet van
de evaluatie streven naar het optimaal meten van de effecten en ervaringen, mag ook
duidelijk zijn dat het meten van de impact van drie lessen niet eenvoudig is en beperkingen kent.
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4

Effect op financieel bewustzijn

Het project MoneyWays is opgezet om jongeren te ondersteunen bij het (beter) omgaan

zien dat MoneyWays op verschillende gebieden inderdaad bijdraagt aan het financieel

met geld. In een tijd waarin geld steeds minder tastbaar wordt en aankopen via internet

bewustzijn van hun leerlingen.

steeds gebruikelijker, zijn jongeren een kwetsbare groep. Zij krijgen te maken met

Een van die gebieden is het financieel bewustzijn met betrekking tot zelfstandig wonen.

nieuwe regelingen voor studieleningen, belasting, verzekering enzovoort, en ook (bij)

Een deel van de mbo-leerlingen is al uitwonend, velen zullen binnen enkele jaren uit

verdienen en zelfstandig wonen komt dichterbij. Tegelijkertijd hebben jongeren nog

huis gaan. Mbo- en havo-docenten constateren dat de thuiswonende ouderejaars vaak

weinig ervaring met financiële zelfredzaamheid. Uit onderzoeken van onder meer het

nauwelijks voorbereid zijn op de kosten die zelfstandig wonen met zich mee brengt

Nibud2 komt naar voren dat een voornaam deel van de jongeren financieel risicogedrag

(huur, gas en licht, belasting, studiekosten). De docenten zijn vrijwel unaniem van

vertoont en dat er sprake is van een toename van schuldenproblematiek onder jongvol-

mening dat de lessen bijdragen aan het financieel bewustzijn van jongeren die zelf-

wassen.

standig gaan wonen en/of gaan studeren. Wanneer de peer educators vertellen over

Een van de twee hoofddoelstellingen van MoneyWays is het bijdragen aan bewustwor-

hun ervaringen met o.a. het huren van een woning, geven deze docenten aan dat leer-

ding van jongeren over financiën en financieel gedrag. Na drie lessen van de peer educa-

lingen duidelijk geïnteresseerd zijn. Men verwacht dat de jongeren financieel bewuster

tors zouden jongeren zich bewuster moeten zijn van hun uitgaven en inkomsten, en

de overstap maken naar zelfstandig wonen. Een aantal docenten geeft aan dat leerlingen

hoe deze zich tot elkaar verhouden. Daarnaast zouden de jongeren zich in het algemeen

na de lessen nog door hebben gepraat over dit onderwerp.

meer bewust moeten zijn van risico’s die de financiële zelfredzaamheid negatief kunnen
beïnvloeden.

Docenten: onderwerpen financieel bewustzijn sluiten goed aan bij ouderejaars
De onderwerpen die aan bod komen bij MoneyWays sluiten goed aan bij de vraag-

Dit hoofdstuk bespreekt de resultaten van de evaluatie van MoneyWays met betrekking

stukken die spelen bij leerlingen die middelbaar beroepsonderwijs (mbo) volgen en

tot het effect van het programma op het financieel bewustzijn van jongeren. Eerst volgt

bij leerlingen in de laatste leerjaren van het voortgezet onderwijs (vo). Geïnterviewde

een bespreking van de resultaten uit de interviews en observaties, en daarna passeren de

docenten signaleren dat veel jongeren niet zijn voorbereid op de gewijzigde situatie met

resultaten uit de vragenlijst de revue. Het hoofdstuk sluit af met een conclusie.

4.1

betrekking tot verzekering en kinderbijslag op het moment dat zij achttien jaar worden.
MoneyWays vult exact de informatie aan die de leerlingen nodig hebben, menen geïn-

Docenten

terviewde docenten:

We spraken met negen docenten die de lessen van de peer educators hebben meegemaakt. We hebben hen gevraagd of zij de indruk hebben dat de lessen van MoneyWays
bijdragen aan een beter financieel bewustzijn van leerlingen. De docenten menen te

2

Dit blijkt onder meer uit het Nibud rapport ‘Jongeren en Geld’ uit 2014.
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aan de inkomsten en uitgaven van de peer educators, met name in de tweede les, maar
zij vinden de aandacht voor de uitgaven van de leerlingen zelf te beperkt. Deze docenten

“Het is heel goed dat de lessen worden gegeven door peer educators, omdat zij net iets ouder
zijn dan de jongeren in de klas. De peer educators wonen al zelfstandig en onze jongeren
zitten nog niet op kamers, maar gaan dat wel doen. Ze hebben vaak geen idee van de
kosten. MoneyWays sluit bijna naadloos aan bij hun levens, de peer educators laten via een
rekensommetje zien welke kosten zij hebben en je ziet de leerlingen denken ‘kosten voor gas
en licht? Nog nooit over nagedacht…”
(Docent mbo)

hebben ervoor gepleit om in de lessen meer te werken met praktische oefeningen waarin
de leerlingen zelf hun inkomsten en uitgaven in kaart moeten brengen. Dit ondersteunt leerlingen bij het reflecteren op het eigen financiële gedrag. Docenten hebben
verschillende suggesties gedaan, zoals een week laten bijhouden van een logboekje met
aankopen en filmen van de (niet nuttige) aankopen. Ter illustratie een aantal citaten:
“De verhalen van de leerlingen sloten heel goed aan. Maar ik vind wel dat budgetteren
meer aan de orde mag komen. Om meer na te laten denken: wat geef ík uit en wat komt
erin… Er zou meer nadruk mogen liggen op de groep, hoe doen jullie het, waar lopen jullie
tegenaan, hoe zou het anders kunnen?”
(Docent vmbo)

“Het meest nuttige onderdeel van de lessen is als peer educators vertellen over wat het kost
om te gaan studeren en op kamers te gaan, boodschappen te doen, e.d. Hier hebben ze zelf
nog niet zo over nagedacht en ze vinden het interessant om van iemand die daar volop in
zit te zien en te horen hoe dit eruit ziet. […] Ik heb later nog het studieleenstelsel verder
uitgelegd en toen ik vroeg hoe duur iets was, wisten ze het antwoord nog, dus de dingen uit
de les zijn wel blijven hangen.”
(Docent havo)

“Mijn leerlingen zeiden zelf, laat ons iets doen met omgaan met geld in de praktijk. Ik denk
dat dat inderdaad zinvol is. De meeste van mijn leerlingen zijn jong en werken nog niet, ze
hebben weinig ervaring met geld. Door ze praktische opdrachten te geven die betrekking
hebben op hun eigen leven raakt het meer. Laat ze bijvoorbeeld een week lang al hun
aankopen filmen die ze niet echt nodig hadden die week.”
(Docent mbo)

Twee docenten die lesgeven aan leerlingen ook onder de 18 jaar menen dat de lessen
op onderdelen aangepast zouden kunnen worden aan deze doelgroep. Voor de jongere
leerlingen staan onderwerpen als de kosten van studeren en verzekeringen vaak nog ver
af van hun eigen leefwereld. Een aantal docenten adviseert om in de MoneyWays-lessen
aan de jongeren onder 18 jaar meer aandacht te besteden aan financieel risicogedrag dat
veel voorkomt bij jongere jeugd, zoals het doen van impulsieve aankopen en de gevoe-

“Ik heb het programma zelf ook met de leerlingen geëvalueerd. Hieruit kwam dat het lijstje
van de inkomsten en uitgaven dat wordt opgesteld door de peers inzicht geeft, maar dat het
beter zou zijn om zelf ook een rijtje te maken van de persoonlijke uitgaven. Hier is weinig
ruimte voor in de lessen en dat is wel heel belangrijk voor de bewustwording.”
(Docent vmbo)

ligheid voor peer pressure.
Docenten: meer oefenen met reflecteren
Op het terrein van financiële bewustwording is nog een aantal adviezen gegeven door

Ten slotte hebben twee docenten gepleit voor ‘maatwerk op het terrein van financiële

docenten. Volgens een aantal docenten kan MoneyWays, meer dan nu het geval is,

kennis’. De peer educators zouden vooraf goed op de hoogte moeten zijn van het kennis-

bijdragen aan de bewustwording van jongeren van het eigen bestedingspatroon. De

niveau van de leerlingen.

betreffende docenten merken op dat in de lessen wel voldoende aandacht wordt besteed
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verzekering) en de kennis over de kosten van zelfstandig wonen. Uit de reacties en

4.2 Peer educators

vragen van met name mbo-leerlingen kon duidelijk worden opgemaakt dat de infor-

Naast docenten is ook met de peer educators gesproken over de vraag of zij concrete

matie die peer educators geven over de kosten die verbonden zijn aan het zelfstandig

effecten zien van de lessen op het financieel bewustzijn van jongeren. De peer educators

wonen aansluit bij de interesse van leerlingen. Een ander onderwerp dat duidelijk werd

geven unaniem aan te denken dat deze effecten er zijn. Dit maken zij op uit de vragen

opgepakt door leerlingen was het gevaar van onverzekerd zijn. Uit de geïnteresseerde

die leerlingen stellen en de verandering die zij waarnemen na twee lessen. Meer dan de

vragen van leerlingen maken we op dat de lessen hierover bijdroegen aan de bewust-

docenten, verwachten de peer educators dat de leerlingen door de lessen daadwerkelijk

wording van risico’s van onverzekerd zijn.

zicht krijgen op de eigen inkomsten en uitgaven. De peer educators noemen vooral de
eerste les van MoneyWays als voorbeeld, waarin de jongeren leren budgetteren en er

Inbreng persoonlijke ervaringen peer education is effectief

aandacht wordt besteed aan de kosten van bijvoorbeeld een telefoon. Bij het creëren

Ook zagen we tijdens observaties dat met name de momenten dat peer educators de

van bewustwording werkt het gebruiken van voorbeelden uit de praktijk goed volgens

eigen ervaringen met financiële tegenvallers deelden, konden rekenen op volle aandacht

de peer educators:

van de leerlingen. Een aantal maal was dit de opstap voor een open discussie over finan-

“Vooral de voorbeelden blijven hangen. We zien dat jongeren erbij na gaan denken wat ze
uitgeven bij de Albert Heijn. Een zak chips in de pauze lijkt onschuldig, maar dat een hele
week.”

ciële problemen, ook vanuit de leerlingen zelf (zie volgende paragraaf).
Tot slot leek in een havo-klas de informatie over het stelsel van studiefinanciering en
leningen ook bij te dragen aan de bewustwording. Zo vertelde een jongen bijvoorbeeld

Net als de docenten verwachten de peer educators dat MoneyWays jongeren onder-

tijdens de les dat hij het niet eens was met het leenstelsel, omdat

steunt in hun financieel bewustzijn in de nabije toekomst. Een peer educator merkt op
dat jongeren vaak onrealistische beelden hebben van hun nabije toekomst:

“Als je klaar bent met studeren je gaat werken en op die manier ook al geld geeft aan de
overheid door middel van belasting.”

“Ze zijn zich niet bewust van wat ze gaan uitgeven als ze ouder worden, omdat dat nog te
ver weg is voor ze. MoneyWays helpt om dit beeld in positieve zin te veranderen.”

Toen de peer educator vervolgens aan de jongen vroeg of hij dan moést lenen tijdens
zijn studie, antwoordde de jongen:

Dit wordt bevestigd door de andere peer educators. Zij zeggen daadwerkelijke veranderingen te zien in hoe jongeren naar geld gaan kijken.

“Nee, je kunt het ook uit je eigen zak betalen, maar dat kan niet iedereen.”

Of de leerlingen door de lessen ook reflecteren op het eigen financiële gedrag, kan niet

4.3 Observaties

direct uit de observaties worden opgemaakt. Uit de observaties blijkt met name dat

De observaties tijdens de lessen leiden tot vergelijkbare conclusies als de bovenbe-

de tweede les waarin kort wordt ingegaan op ‘struikelblokken’ (dingen waar je soms

schreven ervaringen van docenten en peer educators, te weten dat leerlingen door

onnodig veel geld aan uitgeeft) mogelijk bijdraagt aan financiële bewustwording van

MoneyWays meer te weten komen over financiële risico’s (zoals het belang van een
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de eigen inkomsten en uitgaven. Dit was bij de geobserveerde lessen de enige oefening

Uit de analyse van de antwoorden op deze stellingen komt naar voren dat de leerlingen

waarin jongeren iets over zichzelf en hun uitgaven moesten opschrijven. Financiële risi-

zich redelijk bewust zijn van de grotere uitgaven (games3 en verzorging). Voor Money-

co’s die te maken hebben met de sociaalemotionele kant van geld (zoals meedoen met

Ways geeft de meerderheid van degenen die aan deze categorieën geld aan uitgeven,

de groep, indruk willen maken met merkkleding) zijn tijdens de geobserveerde lessen

‘precies’ te weten hoeveel zij eraan uitgeven en bij de nameting blijft dit ongewijzigd.

weinig aan de orde gekomen. Uit de meting onder leerlingen komt naar voren dat er

We zien ook geen opvallende verschillen als het gaat om de uitgaven aan consumpties

inderdaad geen effecten worden gemeten op dit onderdeel. In de volgende paragraaf

binnen school.

gaan we hier verder op in.
Iets kritischer over eigen uitgave
Dat is anders als we de uitgaven buiten schooltijd bekijken. Uit de analyses valt te consta-

4.4 Leerlingen

teren dat er een significant verschil is tussen de voor- en nameting als het gaat om de

In deze paragraaf is beschreven hoe leerlingen hebben geantwoord op vragen die

uitgaven aan snoep, snack en drank buiten schooltijd.4 Uit onderstaande tabel kan afge-

betrekking hebben op financieel bewustzijn. Ter illustratie van de vragen waar signi-

lezen worden dat na deelname aan MoneyWays een hoger percentage jongeren aangeeft

ficante verschillen zijn gevonden tussen de voor- en nameting, zijn tabellen met de

precies te weten hoeveel zij uitgeven aan snoep, snack en drank buiten schooltijd.

percentages bijgevoegd. Daar waar er opvallende uitkomsten zijn gevonden op basis

Tabel 1 Weet jij hoeveel geld je uitgeeft aan snoep, snack en drank buiten schooltijd?

van man/vrouw, leeftijd of opleiding is dit in de tekst aangegeven.
Om zicht te krijgen op het effect van MoneyWays op het bewustzijn van leerlingen

Ik geef hier geen
geld aan uit

met betrekking tot hun eigen uitgaven, hebben we de leerlingen voor en na de Money-

Ik weet niet
hoeveel

Ways-lessen gevraagd of zij weten hoeveel geld zij uitgeven aan de volgende zaken:

•
•
•
•

Ik geef hier wel geld aan uit

Snoep, snacks en drank binnen schooltijd.
Snoep, snacks en drank buiten schooltijd.
Verzorging (kapper, parfum, etc.).
Games.

Ik weet
ongeveer
hoeveel

Ik weet
precies
hoeveel

Voormeting (N=123)

20,3%

30,1%

42,3%

7,3%

Nameting (N=119)

16,0%

24,4%

40,3%

19,3%

De jongeren konden per type uitgaven aangeven of zij weten hoeveel geld zij hieraan

De leerlingen zelf tonen zich desgevraagd na de lessen van MoneyWays iets kritischer

besteden (weet ik niet, weet ik ongeveer, weet ik precies). Ook was er een antwoord-

over hun eigen financiële gedrag. Dit maken we op uit de antwoorden die leerlingen

categorie ‘hier geef ik geen geld aan uit’. Bij de analyse is o.a. gekeken of de leerlingen
bij de nameting, vaker dan bij de voormeting, invullen dat zij ‘precies weten’ wat zij
aan bepaalde zaken uitgeven en of het antwoord ‘ik weet niet hoeveel ik eraan uitgeef ’
minder vaak is gegeven in vergelijk tot de voormeting.
11

3

Terwijl 90% van de meisjes aangeeft geen geld aan uit te geven aan games, geldt dat maar voor circa 25% van de jongens.
Bij alle andere uitgaven geven meisjes en jongens vrijwel overeenkomstige antwoorden, zodat we deze hierna niet apart
vermelden.

4

T(115)=2.24, p = 0.028.

•

geven op de stelling “Ik weet precies wat ik per maand uitgeef ”. In de voormeting geeft
15,4% van de jongeren aan geen idee te hebben van wat zij maandelijks precies uitgeven.
5

In de nameting is dit aantal licht afgenomen: 10,7%. Deze daling is een mogelijke indi-

Stelling 2: “Als jongeren te veel geld uitgeven, dan denk ik dat het meestal komt
omdat ze geld meteen uitgeven, en niet nadenken over de rest van de maand.”

Uit de analyse van de antwoorden op de eerste stelling maken we op dat een deel van de

catie dat leerlingen door de lessen kritischer naar het eigen financiële gedrag zijn gaan

leerlingen aan het denken is gezet over de sociaalemotionele kant van geld. Het percen-

kijken.

tage leerlingen dat in de voormeting ‘niet waar’ aangeeft, is hoger (33,1%) dan in de

De antwoorden die leerlingen geven op de stelling “Als ik geld heb, dan geef ik het meestal

nameting (20%). Deze verschuiving is weliswaar niet significant, maar geeft wel een

meteen uit” wijzen in dezelfde richting (zie tabel 2). In de nameting kruist een hoger

positief effect aan.

percentage jongeren aan dat deze stelling ‘een beetje waar’ en ‘waar’ is (gezamenlijk

De tweede stelling over impulsief geld uitgeven geeft geen significante verschillen tussen

50%) dan in de voormeting (44,8%). Dit betreft een klein maar significant verschil.6 De

de voormeting en de nameting. We merken op dat jongeren zich al voor MoneyWays

beide uitkomsten lijken er inderdaad op te wijzen dat leerlingen kritischer kijken naar

redelijk bewust lijken te zijn van het gevaar van impulsief geld uitgeven. De meerder-

hun eigen financiële gedrag.

heid van de leerlingen (86,4%) geeft in de voormeting het een ‘(beetje) waar’ te vinden

Tabel 2 “Als ik geld heb, dan geef ik het meestal meteen uit.”

dat jongeren te veel geld als gevolg van niet nadenken over de rest van de maand. Dit

Niet waar

Beetje waar

Waar

Geen idee

Voormeting (N=125)

53,6%

36,0%

8,8%

1,6%

Nameting (N=122)

46,7%

36,1%

13,9%

3,3%

percentage is hoog en exact hetzelfde in de nameting.

Bewustzijn financiële risico’s
Om zicht te krijgen op het bewustzijn van jongeren met betrekking tot financiële risico’s
die verbonden zijn aan de sociaalemotionele kant van geld, is de leerlingen gevraagd te
reageren op de volgende stellingen:

•

Stelling 1: “Als jongeren te veel geld uitgeven, dan denk ik dat het meestal komt
omdat ze indruk willen maken op anderen.”

5

Er is echter geen significant verschil tussen de twee meetmomenten (M=-0.175, SD=1,07).

6

In dit geval is wel sprake van een klein, significant verschil t(120)=2.090, p = 0.039.
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5

Effect op schaamte en openheid

In dit hoofdstuk wordt stilgestaan bij de tweede doelstelling van MoneyWays. Zijn
leerlingen na MoneyWays bewust(er) dat veel jongeren in armoede opgroeien en dat

“Ik heb wel de indruk dat leerlingen die thuis alles hebben een begrip hebben ontwikkeld
voor kinderen die wat minder hebben. Er is nu bijvoorbeeld meer begrip voor de leerlingen
die niet mee kunnen op werkweek.”
(Docent havo/vwo)

jongeren als gevolg van schaamte daar vaak niet over spreken? Geven jongeren na deelname aan dat zij verwachten hier in de toekomst makkelijker over te spreken? En verlaagt
MoneyWays de drempel om hulp te vragen als er sprake is van financiële problemen?

Naast positieve ervaringen, tekenden we ook kritische geluiden op. Twee docenten

In de volgende paragraaf worden de uitkomsten van de lesobservaties en de interviews

meenden dat er onvoldoende was ingespeeld op de specifieke situatie van hun leer-

met docenten (5.1) besproken. In paragraaf 5.2 komen de peer educators aan het woord

lingen. Een docente bij mbo handel meent dat de peer educators vooraf te weinig wisten

over dit thema. Het hoofdstuk sluit af met een paragraaf over de uitkomsten van de

over haar klas, waardoor er onvoldoende aansluiting was:

vragenlijsten die aan leerlingen zijn voorgelegd (5.3).

5.1

“In mijn klas zitten allemaal ondernemerskinderen met ouders met voldoende geld, alles
wat ze kopen krijgen ze van hun ouders, ze zijn erg materialistisch ingesteld (…) Uitdaging
zou zijn om deze kinderen iets mee te geven over de armoede waarmee andere groepen in
de samenleving te maken hebben, zelfs van de armoede van leerlingen in andere klassen
op deze school heeft mijn klas geen idee. De lessen zouden wat mij betreft hier dieper op in
mogen gaan.”
(Docent mbo)

Docenten

Peer educators kunnen bijdragen aan bewustwording van leerlingen over problemen
die het gevolg zijn van armoede en financiële problematiek. Hierover zijn alle geïnterviewden het eens, maar verschillende docenten wijzen erop dat de situatie van leerlingen van invloed is op wat er met betrekking tot dit thema nodig is in een klas. Bij

Docenten: veiligheid in de klas bepalend voor openheid leerlingen

een klas waar leerlingen veel financiële problemen hebben, zou de focus moeten liggen

Dat met peer education in potentie veel bereikt kan worden bij het stimuleren van open-

op het bespreekbaar maken. Een klas met leerlingen die geen financiële problemen

heid over financiële problemen en armoede, daarover zijn alle docenten het eens. (Zie

kennen, heeft veel baat bij kennis en bewustwording over armoedeproblematiek. Twee

ook paragraaf 6.1)

docenten die lesgeven aan klassen met overwegend leerlingen uit ‘hogere inkomens
gezinnen’ zijn daarover heel tevreden. Zij menen dat de persoonlijke verhalen van peer

“Er is zeker sprake van een taboe om over armoede te spreken in de klassen. Deze leerlingen
moeten inderdaad over de streep worden gehaald. De peer educators zijn daar beter toe in
staat dan ik. Zij zijn jonger, ik ben gewoon een oude man. Je ziet dat ze na drie lessen wel
gaan praten, dat doen ze normaal niet.”
(Docent mbo)

educators hebben bijgedragen aan de kennis en bewustwording van deze problematiek
in de samenleving en hun directe omgeving.
“Het verhaal van een van de peer educators was aangrijpend voor de leerlingen. Ik denk
dat de leerlingen zich nu bewuster zijn van het feit dat ze thuis eigenlijk heel veel krijgen.
De meeste leerlingen konden bijvoorbeeld moeilijk beseffen dat de peer educator thuis
moest meebetalen aan de standaard uitgaven.”
(Docent havo)

Of de peer educators er ook echt altijd in slagen om meer leerlingen open te laten zijn
over armoede en financiële problemen, daar wordt door verschillende docenten aan
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getwijfeld. Door hen is genoemd dat de ‘veiligheid in de klas’ in eerste instantie bepaalt

‘veilig’ voelen in de klas. De peer educators noteren dat er duidelijke verschillen bestaan

of leerlingen bereid zijn om financiële problemen te bespreken.

tussen scholen als het gaat om het schoolklimaat:

“Ik vind het lastig om te zeggen of het effect heeft gehad op het bespreekbaar maken van
financiële problemen, dat is vooral afhankelijk van de sfeer in de klas en wellicht alleen
mogelijk met de mentor.”
(Docent havo)

“Het verschilt per school. Dat heeft vooral te maken met een veilige omgeving. In
Leeuwarden was ik op een school waar een jongen ineens vertelde over zijn thuissituatie.
Naarmate de tijd vorderde, werden zelfs meer jongeren open. Dit heeft waarschijnlijk te
maken met bekendheid en vertrouwen.”

“Ik merk ook dat ze het leuk vinden om het voorbeeld te zien van de peerdocenten. Maar
het mag dieper. In de klas hebben we er later niet meer over gesproken. Dat is wel nodig,
maar dan moet er ook veiligheid zijn in de klas, die is er nu te weinig. Dit komt niet door
MoneyWays, het heeft ook te maken met de slb’ers7 en de grootte van de klassen.”
(Docent vmbo)

“In de derde les worden handvatten gegeven om over armoede te praten. Dan is het
belangrijk wat het klimaat van de school is: is deze veilig en wordt iedereen geaccepteerd,
dan praten jongeren wel.”

Verder wordt door de peer educators genoemd dat het effect ook afhankelijk kan zijn
van de groepsgroottes:

Docenten zijn het met elkaar eens dat het klasklimaat een enorme invloed heeft. Het is

“Hoe kleiner de groepen, hoe meer jongeren durven te praten over vertrouwelijke dingen.”

de algemene indruk dat wanneer er tussen de leerlingen onderling of tussen leerlingen
en docenten geen klimaat is van openheid en vertrouwen, het moeilijk is om daar in

Tot slot geven peer educators aan dat geslotenheid onder jongeren vaak te wijten is aan

drie MoneyWays bijeenkomsten verandering in te brengen. Sommige docenten hebben

het schoolsysteem, waarin ruimte is voor het uitwisselen van ervaringen:

om die reden gepleit voor extra MoneyWays bijeenkomsten en een vervolg van Money-

“MoneyWays was belangrijk om het sociale vlak open te krijgen. Hier hebben leerlingen
behoefte aan. Nu is daar geen ruimte voor. Dit is te wijten aan het schoolsysteem waarin
weinig gelegenheid is om te praten over geld, armoede en financiële problemen.”

Ways-lessen die de scholen zelf kunnen oppakken. Zo is de suggestie gedaan om een
website op te zetten met materiaal dat door docenten gebruikt kan worden.

Een andere peer educator vult aan:

5.2 Peer educators

“Docenten spelen hierin een cruciale rol. Ik heb zelf op het mbo les gegeven. Deze leerlingen
hebben al meer bewustzijn, maar ook onderdrukte gevoelens. Ook oudere leerlingen
hebben nog problemen.”

Ook de peer educators hebben de ervaring dat de MoneyWays-lessen invloed hebben
op de openheid van leerlingen over financiële problemen. Maar de peer educators zien
ook dat leerlingen gedurende de lessen alleen opener worden als zij zich voldoende

7

Slb betekent ‘studieloopbaan begeleider’.
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Leerlingen reageren hier verschillend op, sommigen willen werk dat ze echt leuk vinden

5.3 Observaties

en zien de hoogte van het salaris als ‘bijzaak’. Andere leerlingen geven juist aan dat ze

De peer educators bespreken tijdens de les concrete casussen met de leerlingen en

geld wel echt belangrijk vinden:

stimuleren leerlingen om het gesprek aan te gaan met vragen als:

“Je werkt niet alleen voor je lol maar ook om je rekeningen te betalen.”

“kennen jullie iemand die een dergelijke situatie heeft meegemaakt (bv. een vriend(in)
waarvan de ouders failliet zijn gegaan)?”

Wanneer een peer educator in een van de lessen een grap maakt over het materialisme
van leerlingen, is zij de klas duidelijk kwijt. De noodzakelijke veilige setting was daarmee

Daarnaast wordt leerlingen gevraagd of ze het zelf lastig zouden vinden om over
bepaalde situaties te praten met vrienden. Ook vragen peer educators tijdens het

verloren en de discussie kwam niet meer op gang.

bespreken van een casus wat leerlingen zelf in een bepaalde situatie (anders) kunnen

Het omgedraaide observeerden wij in een havo-klas. Een van de thema’s die in deze

doen. De peer educators gebruiken voorbeelden uit hun eigen levens, wat de openheid

les werd besproken was het kopen en dragen van merkkleding. In deze klas luisterde

van leerlingen stimuleert.

iedereen naar elkaar en er werd niet gelachen bij het delen van visies en meningen. Leer-

Tijdens vrijwel alle geobserveerde lessen weten de peer educators aan te sluiten bij de

lingen voelden zich duidelijk veilig genoeg om over hun eigen situatie te praten. Een van

leerlingen. De persoonlijke verhalen van de peer educators roepen steeds veel reac-

de leerlingen kon daardoor openhartig vertellen over de financiële situatie thuis:

ties op bij de leerlingen, waardoor leerlingen een actievere houding krijgen en zelf ook
actief mee en vertelt vanuit haar eigen ervaringen of die van vriendinnen (over bijvoor-

“Thuis zijn we misschien niet superrijk, maar er is wel altijd genoeg. Ik heb laatst schoenen
gekocht voor €10 euro en ze lopen prima. Waarom zou ik dan meer geld uitgeven als dat
niet nodig is?”

beeld het niet hebben van een verzekering). In deze klas is duidelijk sprake van een

Tot slot kan genoemd worden dat de coachende houding van de peer educators bijdraagt

met voorbeelden uit hun eigen leven/omgeving komen. In een klas praat de lerares ook

veilige en open setting.

aan de goede sfeer in de klas. Peer educators spreken de leerlingen op een zeer positieve
en stimulerende wijze aan, bijvoorbeeld:

Verder valt tijdens de geobserveerde lessen op dat er veel wordt gediscussieerd over de
vraag of geld ook echt gelukkig maakt. Dit onderwerp brengen de peer educators in. Om

“Super dat iedereen op is komen dagen voor de les, dank jullie wel!”, “We zijn benieuwd

leerlingen te motiveren voor gespreksdeelname beginnen zij eerst over de ‘droombaan’

naar jou”, “Dank je wel voor je verhaal”, en aan het eind van de les “Dank jullie wel, all
the best voor jullie, we gaan jullie missen.”

van leerlingen en wat hun motivatie hiervoor is:

Een meisje dat wat stiller is, wordt bijvoorbeeld door een peer educator aangesproken

“Ok en als je dan aan je droombaan denkt, gaat het er dan om dat je er veel geld mee kan
verdienen of gaat het je er vooral om gelukkig te zijn met het werk dat je doet?”

om mee te doen. Hij vraagt of ze iets kan vertellen over wat geld bij haar oproept. En als
ze hier ontkennend op antwoord, zegt hij: “Ik ga je helpen. Vertel eens iets over jezelf ”.
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Vervolgens vertelt het meisje dat ze sinds een jaar in Nederland woont en afkomstig is

gevonden in relatie tot verschillen op basis van geslacht, leeftijd of opleiding is dit in de

uit Aruba. Hier gaat de peer educator op in door te vragen:

tekst aangegeven.

“en als je naar Nederland komt, wat komt dan allemaal op je af qua geld, waar moet je
rekening mee houden?”

Weinig effect op gesprek en advies tussen leerlingen
Wij vroegen leerlingen of ze klasgenoten hebben waarvan de ouders weinig geld hebben.

Het meisje vertelt o.a. dat ze in Aruba heeft gewerkt en veel heeft gespaard om naar

Op die vraag antwoordt de meerderheid zowel voor als na MoneyWays ‘geen idee’. In de

Nederland te komen:

voormeting geeft 69,4% van de jongeren aan dat zij hier geen idee van hebben, tegenover 72,7% in de nameting.8 Dit is geen significant verschil. Verder geeft exact hetzelfde

“Ik wist wel dat je geld moest hebben om naar Nederland te komen.”

percentage (7%) leerlingen voor en na MoneyWays aan dat het ‘waar’ is dat zij klas-

Op deze manier weten de peer educators ervoor te zorgen dat ook de wat stillere

genoten hebben waarvan de ouders weinig geld hebben. De beantwoording van deze

personen in de klas loskomen en hun verhaal durven te vertellen. Hieruit maken we op

vraag wijst, evenals de uitkomsten van de interviews, op een beperkt effect van Money-

dat de peer educators er in verschillende klassen in geslaagd zijn om leerlingen meer te

Ways op de openheid tussen leerlingen over financiële problemen.

stimuleren tot ‘openheid over armoede en financiële problemen (zie ook het volgende

De manier waarop leerlingen denken over het ondersteunen van vrienden en vrien-

hoofdstuk). Eén mbo-leerling vertelde bijvoorbeeld heel openhartig over het overlijden

dinnen met financiële problemen lijkt eveneens weinig te veranderen na MoneyWays.

van haar opa die schulden had en geen uitvaartverzekering. Hierdoor zijn zij en haar

Leerlingen is gevraagd advies te geven aan een vriend(in) die als gevolg van ‘financiële

familie diep in de schulden geraakt, wat haar erg depressief heeft gemaakt. Een andere

problemen van de ouders geen geld heeft voor kleding, sport en uitgaan’. De leerlingen

mbo-leerling vertelde dat haar kind in een rolstoel zit, en zij sinds 2012 in Nederland is

kregen vijf adviezen voorgelegd, waarop de leerlingen konden reageren met: niet waar,

en dat de zorg in tegenstelling tot Curaçao hier heel goed is geregeld. Vervolgens werden

een beetje waar, waar, en geen idee:

klassikaal positieve voorbeelden besproken over de verzekeringen in Nederland en het

•
•
•
•
•

zorgstelsel (in vergelijking tot andere landen), en kwamen de leerlingen tot de conclusie
dat het hebben van verzekeringen toch zo slecht nog niet is.

5.4 Leerlingen
Deze paragraaf beschrijft hoe de leerlingen hebben geantwoord op vragen die betrekking

“Om zich er niet voor te schamen.”
“Om er op school over te praten, bijvoorbeeld met een docent of een mentor.”
“Om er met vrienden over te praten.”
“Om er met ouders/verzorgers over te praten.”
“Om een bijbaantje te nemen.”

hebben op schaamte en spreken over financiële problemen. Net als in het voorgaande
hoofdstuk staan er tabellen in deze paragraaf bij de vragen waar significante verschillen
zijn gevonden tussen de voor- en nameting. Daar waar er opvallende uitkomsten zijn
8
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Geen significant verschil tussen de twee meetmomenten.

Bij de adviezen die leerlingen geven aan leerlingen met financiële problemen valt op

Tabel 3 ‘Advies aan vriend(in) met financiële problemen om een bijbaantje te nemen.’

dat er slechts kleine verschillen bestaan tussen de voormeting en de nameting. Bij beide
metingen is het advies ‘te praten met ouders’ het meest gekozen antwoord. Voorafgaand
aan MoneyWays vindt maar liefst 96,7 % dit advies een ‘(beetje) waar’ en in de nameting

Voormeting (N=125)
Nameting (N=125)

is dit percentage 92%. Ook met het advies om bij financiële problemen ‘te praten met

Niet waar

Beetje
waar

Waar

Geen idee

1,6%
3,3%

4,0%
11,4%

92,8%
80,5%

1,6%
4,9%

een vriend of vriendin’ is de meerderheid het eens; 84,5% van de leerlingen vult bij de
voormeting in dit advies een ‘(beetje) waar’ te vinden. Dit percentage is eveneens onver-

Geen effect op schaamte

anderd na MoneyWays (84,6%).

Tevens is er een significant verschil gevonden bij het advies ‘om zich er niet voor te

Ruim de helft van de leerlingen (67%) geeft aan de stelling ‘om er op school over te praten,

schamen’. Het is echter moeilijk om een verklaring te vinden in de wijze waarop leer-

bijvoorbeeld met een docent of mentor’ een ‘(beetje) waar’ te vinden. Dit percentage is

lingen op deze stelling hebben geantwoord. Terwijl de overgrote meerderheid (82,9%)

na MoneyWays gestegen naar 73,6%. Hoewel er sprake is van een stijging, is er opnieuw

van de leerlingen voorafgaand aan MoneyWays kiest voor het antwoord ‘waar’, is dit

geen significant verschil tussen de twee meetmomenten.

percentage bij de nameting nog maar 65,6%. Het percentage leerlingen dat ‘niet waar’

Bij het advies om een bijbaantje te nemen is er wel sprake van significant verschil tussen

op deze vraag antwoord, verdubbelt van 6,5% naar 13,6% (zie tabel 4).10 De verschillen

de voor en nameting. Zo antwoorden bijna alle leerlingen (92,8%) op de voormeting

in de antwoorden tussen de diverse metingen staan haaks op de projectdoelstelling om

‘waar’ bij het advies ‘om een bijbaantje te nemen’. Bij de nameting was dit percentage

schaamte te verminderen.

gedaald naar 80,5% (zie tabel 3). Een mogelijke verklaring voor het verschil tussen beide

Tabel 4 Advies aan vriend(in): “Om zich er niet voor te schamen.”

9

metingen is dat leerlingen door MoneyWays meer verwachten van ‘erover te praten’ dan
het zelf op te lossen via een bijbaantje.
Voormeting
Nameting

Niet waar

Beetje
waar

Waar

Geen idee

6,5%
13,6%

8,1%
14,4%

82,9%
65,6%

2,4%
6,4%

De meerderheid van de leerlingen geeft desgevraagd aan dat zij zichzelf niet zouden
schamen als zij geen geld zouden hebben (69,9% voormeting en 65,6% nameting). Bijna
een kwart van de leerlingen antwoordt een ‘beetje waar’ op de vraag “Als ik geen geld

9

10

T(115)=-3.138, p = 0.002.

17

T(=113)=-3.076, p = 0.003.

heb, dan zou ik mij schamen”. Deelname aan MoneyWays brengt daar geen verandering
in, voorafgaand MoneyWays antwoordt 23,2% met een ‘beetje waar’ ten opzichte van
22,1% in de nameting. De verschillen in de voor- en nameting zijn niet significant.
Dat de meerderheid van de leerlingen aangeeft zich niet te schamen komt ook naar
voren uit de antwoorden op de vraag “Als ik geen geld zou hebben voor merkkleding,
dan zou ik mij schamen.” In totaal 87,2% van de leerlingen uit de voormeting en 86,1%
van de leerlingen uit de nameting geeft het antwoord ‘niet waar’ wanneer zij gevraagd
werden of ze zich zouden schamen als zij geen geld zouden hebben voor merkkleding.
Wederom zijn de verschillen niet significant tussen de voormeting en de nameting
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6

Aansluiting peer education

In dit hoofdstuk is de vraag aan de orde of peer education een geschikte methode is

niet langer ondersteunen. Dit verhaal greep leerlingen zichtbaar aan. Aan de hand van

om de projectdoelstellingen te behalen. Ook is bekeken wat de eventuele werkzame

deze levenservaring vertelde de peer educator vervolgens over het belang van een goede

bestanddelen zijn en welke onderdelen aanpassing verdienen in het belang van het

ziektekostenverzekering.

behalen van de beoogde projectdoelstellingen.

Volgens peer educators en docenten werkt de persoonlijke benadering goed bij het

Bovenstaande vragen zijn besproken met docenten en peer educators (paragraaf 5.2) en

bespreken van de financiële risico’s en van de ‘sociale kant’ van geld. De inbreng van

is via schriftelijke vragen voorgelegd aan de leerlingen (paragraaf 5.3). De bevindingen

de eigen ervaringen van peer educators maakt veel los bij leerlingen, vertelt een peer

van de onderzoekers tijdens de geobserveerde lessen zijn toegevoegd in paragraaf 5.2.

educator:

6.1

“Ik zie de effecten van MoneyWays als een kind in tranen uitbarst. Dit spoort de klas aan
om ook open te zijn. Leerlingen zien echt de minder leuke kant van geld. Ik heb gezien dat
leerlingen eerst gesloten zijn maar dan open worden. Dan komt alles eruit.”

Interviews en observaties

Goede aansluiting door persoonlijke benadering

Docenten: herkenbaarheid nodigt uit tot gesprek

Peer education is een sterke methode om bij jongeren het financieel bewustzijn te

De meeste docenten zijn tevreden over de interactie tussen peer educators en de leer-

versterken en financiële problemen bespreekbaar te maken. Deze mening is alle geïn-

lingen. Docenten waarderen dat leerlingen worden uitgenodigd hun eigen meningen

terviewde docenten en peer educators toegedaan. Het feit dat de peer educators uit hun

en ervaringen in te brengen en in ‘hun waarde’ worden gelaten. De peer educators zijn

eigen levenservaring kunnen putten en sprekende voorbeelden inbrengen, wordt door

getraind om open vragen te stellen en dat is merkbaar tijdens de geobserveerde lessen.

geïnterviewden meermaals benoemd als het sterkste onderdeel van MoneyWays.

De meeste peer educators vragen goed door en geven positieve bevestiging: “goed dat je

“De persoonlijke ervaringen die peer educators inbrengen zijn een sterk onderdeel van de
lessen. Dat leerlingen zich beseffen “dit kan mij ook overkomen”.
(Docent mbo)

dit vertelt/vraagt” en reageren zonder oordeel. Dat laatste is van belang, bleek duidelijk
toen een peer educator tijdens een van de geobserveerde lessen haar oordeel gaf over
uitspraken van leerlingen. De discussie kwam na haar opmerking niet meer op gang. De

Tot bovenstaande conclusie kwamen ook de onderzoekers die aanwezig waren bij

docente die aanwezig was bij de les zei daar later het volgende over:

bijeenkomsten van MoneyWays. Zij waren er getuige van dat peer educators via hun

“Mijn leerlingen beïnvloeden elkaar enorm, er is sprake van groepsdruk. Ze vinden
schoenen niet per se mooi, maar kopen schoenen omdat het status heeft. Ze zijn heel erg
merkgericht, dat is echt een gevaar… Een van de peer educators ging daar te hard tegenin,
‘jullie denken veel aan materie’. Een dergelijke opmerking heeft geen zin, dan trekken ze
zich alleen maar terug. Zij heeft weinig bereikt bij mijn leerlingen.”
(Docent mbo Handel)

persoonlijke verhalen niet alleen de aandacht wisten te krijgen, maar ook dat zij regelmatig leerlingen aan het praten kregen die stil en afwachtend in de klas hadden gezeten.
Tijdens een van de lessen vertelde een peer educator dat hij als gevolg van een ongeluk
een jaar lang van een minimuminkomen heeft geleefd, wat een grote impact had op zijn
sociale leven. Ook kon hij zijn moeder, voor wie hij voor het ongeluk financieel zorgde,
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Verschillende peer educators benoemen de wederzijdse interesse tussen peer educator

Advies geïnterviewden: derde les en vervolg versterken

en leerlingen als een werkzaam element. Bij de vraag naar concrete voorbeelden van

Naast aanpassing aan het niveau van de leerlingen, pleiten peer educators en docenten

wederzijdse interesse noemt een peer educator het voorbeeld dat na de les ook de wat

voor een versterking van de derde en tevens laatste les. In de huidige opzet is de derde les

stillere leerlingen komen praten. Een andere peer educator vult aan:

vooral gericht op debat en herhaling, maar de ervaring is dat de opdrachten in deze les
onvoldoende uitdaging bieden aan de leerlingen. Verschillende peer educators geven

“We staan dichterbij de jongeren dan de leraren, omdat we leeftijdsgenoten zijn. We staan
ook verder van de jongeren af omdat we niet op die school zitten en we bepaalde dingen
dus niet weten, wat weer zijn voordelen heeft. Leerlingen hebben zo de ruimte om dingen te
zeggen. We hebben wel autoriteit, maar we stellen ons ook kwetsbaar op en dat werkt.”

aan dat de debatopdracht niet in alle klassen werkt.
De onderstaande citaten geven de ervaringen van peer educators weer:
“Les één is goed, les twee wordt vager en bij les drie valt de aandacht weg. Hierin doen ze
drie kwartier hetzelfde. Een meisje van de havo kwam naar me toe en zei dat het saai was.
Er zitten veel overeenkomsten tussen de lessen.”

Thema’s MoneyWays sluiten beste aan bij mbo en ouderejaars
Omdat de peer educators verschillende scholen bezoeken, is hen gevraagd of zij verschil
zien als het gaat om aansluiting tussen de scholen en niveaus. Wat betreft de peer educators zijn die verschillen er wel. MoneyWays sluit zeer goed aan bij mbo-leerlingen, is

“Les drie aanpassen, dat is nodig. In deze les doen ze alleen debatteren. Wat in bepaalde
klassen goed kan maar in andere niet. Dan kan de les heel snel klaar zijn.”

de ervaring van de peer educators. Jongeren op het mbo wonen vaak al zelfstandig en
hebben ervaring met werken of stage, terwijl veel vmbo-leerlingen nog moeten beginnen
aan een bijbaantje. Peer educators merken op dat de jongere leerlingen vaak nog geld

“MoneyWays is beter in kleinere klassen. Deze zijn dan geconcentreerd en leuk en de quiz
is dan ook beter te doen. In grotere klassen gaat dat niet.”

van hun ouders krijgen en dat onderwerpen als verzekeringen en opleidingskosten nog
ver van hen af staan. Verschillende peer educators merken ook op dat de opdrachten

Verder noemen de peer educators unaniem dat tijd hun grote vijand is en dat ze vaak tijd

uitvoerbaar zijn op alle scholen, maar dat de lesonderwerpen nog beter aangepast

te kort komen. Dit signaal is ook afgegeven door verschillende docenten, die aangeven

zouden kunnen worden aan de leeftijd en niveaus van leerlingen. Deze suggestie past

dat een periode van drie lessen ‘te kort’ is om effect te hebben op gedrag. Een aantal

bij de uitkomsten van de interviews met docenten, zij pleiten voor toevoeging van prak-

docenten heeft expliciet gevraagd om een aansluitend aanbod, waarmee de scholen zelf

tische budget-oefeningen voor de jongerejaars (zie hoofdstuk 3 financieel bewustzijn).

aan de slag kunnen na de lessen van MoneyWays. Ook is verschillende keren gevraagd

Om de aansluiting met havo/vwo–leerlingen te optimaliseren, dienen de lessen meer

om een terugkombijeenkomst met peer educators. De peer educators zelf geven desge-

uitdaging op kennisniveau te bevatten, menen zowel peer educators als geïnterviewde

vraagd aan voorstander te zijn van een vierde ‘terugkombijeenkomst’.

docenten. Een peer educator geeft de volgende schets:
“Voor leerlingen van de havo en het vwo is het niet uitdagend genoeg. Deze leerlingen zijn
van zichzelf ook wat meer gesloten. Leerlingen van het vmbo en mbo doen meer hun mond
open.”
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6.2 Leerlingen over MoneyWays

Leerlingen: eigen ervaringen van peer educators zijn interessant
De resultaten laten zien dat de meerderheid van de leerlingen het interessant vond

Wat denken leerlingen van de methode van MoneyWays? Voelen zij zich begrepen door

toen de begeleiders vertelden over hun eigen ervaringen met geld. 82,7% antwoordt

de peer educators en zijn zij geïnteresseerd in de ervaringen van peer educators en de

(een beetje) waar op de stelling ‘ik vond het interessant toen de begeleiders vertelden

kennis die zij overbrengen? Om hier een beeld van te krijgen hebben wij evaluatie-

over hun eigen ervaringen met geld’. Oudere leerlingen zijn enthousiaster over de eigen

vragen geanalyseerd van alle leerlingen die een nameting hebben ingevuld. Omdat we

ervaringen van de peer educators. Van de leerlingen van 18 jaar en ouder, antwoord

bij de evaluatievragen geen koppeling hoefden te maken met de voormeting, konden

73,9% ‘waar’ op de stelling, tegenover 35,4% van de leerlingen van 17 jaar en jonger.

ook alle nametingen meegenomen waarvan een voormeting ontbrak. In totaal vulden

Leerlingen van 17 jaar en jonger antwoorden relatief vaker ‘een beetje waar’ (35,4%,

314 leerlingen (113 jongens en 201 meisjes) de nameting in. Van hen volgen 11% prak-

tegenover 14,4%).

tijkonderwijs, 25,8% leerlingen zitten op het vmbo, 9,5% op de havo en 50,6% op het
mbo. Van de leerlingen die de evaluatievragen hebben ingevuld is 56,7% 17 jaar of

Leerlingen: peer educators begrijpen financiële problemen van jongeren

jonger en 42,9% 18 jaar of ouder.

Om te achterhalen of leerlingen zich begrepen voelen door peer educators als het gaat

De evaluatie met leerlingen bestond uit de onderstaande stellingen, waarop de leer-

om omgaan met geld is de stelling ‘peer educators begrijpen de financiële problemen

lingen opnieuw konden reageren met: niet waar, een beetje waar, waar en geen idee.11

•
•
•
•
•

van jongeren’ voorgelegd. Een ruime meerderheid (87%) van de leerlingen heeft aange-

Ik vond het interessant toen de begeleiders vertelden over hun eigen ervaringen

geven deze stelling een (beetje) waar te vinden. Een klein percentage, 4% van de leer-

met geld.

lingen, heeft ‘niet waar’ geantwoord.

Ik denk dat de jonge begeleiders van MoneyWays goed begrijpen welke finan-

Opvallend is dat leerlingen van de verschillende opleidingen anders reageren op deze

ciële problemen jongeren (kunnen) hebben.

stelling. Terwijl de meerderheid van de havo en mbo-leerlingen (respectievelijk 77%

Ik vond dat de begeleiders van MoneyWays interessante informatie gaven over

en 74%) ‘waar’ aankruist bij de stelling dat peer educators de financiële problemen van

omgaan met geld.

jongeren begrijpen, heeft maar 35% van de leerlingen van het praktijkonderwijs ‘waar’

Ik denk dat jongeren na MoneyWays sneller hulp durven vragen als zij geldpro-

aangekruist. In welke mate dit verband houdt met het kennisniveau, interesse of/en

blemen hebben.

met de leeftijd van praktijkschoolleerlingen kan niet worden opgemaakt uit de data.

Door MoneyWays denk ik vaker na over mijn eigen inkomsten en uitgaven.

Wel hangt leeftijd ook samen met de gegeven antwoorden. Van de leerlingen ouder dan
17 jaar kruist 75,7% ‘waar’ aan, tegenover 60% van de leerlingen van 17 jaar en jonger.
Daarnaast zien we dat de praktijkleerlingen minder positief zijn over de informatie die
peer educators overbrengen, dan de overige leerlingen (zie tabel volgende paragraaf).

11

(n) Bij de nameting is hoger dan (n)bij de gekoppelde voor- en nameting, vanwege het feit dat sommige scholen geen
voormeting maar wel een nameting hebben gestuurd.
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Tabel 5 ‘Ik vond dat de begeleiders van MoneyWays interessante informatie gaven over omgaan
met geld.’

Meerderheid leerlingen: peer educators geven interessante informatie
De meerderheid van de leerlingen is positief over de informatie die de peer educators

Niet waar Beetje waar

overbrengen. Dit maken wij op uit de reactie van de leerlingen op de stelling ‘ik vond
Nameting (N=274)
Sekse
Meisjes
Jongens
Leeftijd
Jonger dan 18 jaar
18 jaar en ouder
Schoolniveau
vmbo
havo
mbo
Praktijkonderwijs

dat de begeleiders van MoneyWays interessante informatie gaven over omgaan met
geld.’ De meerderheid (58%) van de leerlingen vond deze stelling ‘waar’ en 28,8% van de
leerlingen koos voor het antwoord ‘een beetje waar’ (zie tabel 5). Een klein deel (6,6%)
van de leerlingen vond dat de begeleiders van MoneyWays geen interessante informatie
gaven over omgaan met geld.
Opmerkelijk is dat de jongens de informatie over omgaan met geld als iets interessanter
lijken te beoordelen dan meisjes. In totaal 60,4% van de jongens kiest voor het antwoord
‘waar’ tegenover 56,5% van de meisjes. De meisjes kiezen in verhouding tot jongens
vaker voor ‘niet waar’ (respectievelijk 8,9% tegenover 2,8%).
Ook signaleren wij verschillen tussen de antwoorden van leerlingen, in relatie tot het

Waar

Geen idee

6,6%

28,8%

58%

6,6%

8,9%
2,8%

29,9%
27,4%

56,5%
60,4%

4,8%
9,4%

9,2%
2,7%

30,7%
26,4%

52,8%
66,4%

7,4%
4,5%

0%
3,3%
8,3%
17,6%

34,6%
50%
23,5%
17,6%

53,8%
46,7%
64,4%
52,9%

11,5%
0%
3,8%
11,5%

Bij een nadere analyse komt naar voren dat die verschillen vooral te verklaren zijn

schooltype en leeftijd. Oudere leerlingen (>17jaar) zijn wederom positiever dan jongere

wanneer de leeftijd van jongeren in ogenschouw wordt genomen. Ongeacht het school-

leerlingen. De havoleerlingen zijn het meest positief over de informatie die de begelei-

niveau vinden de oudere leerlingen (17+), de informatie iets interessanter dan de

ders gaven en leerlingen van het praktijkonderwijs het minst positief, zie tabel 13. Deze

jongere leerlingen.

laatste groep koos in verhouding vaker voor ‘niet waar’ of ‘geen idee’.

Leerlingen: jongeren durven sneller hulp te vragen over geldproblemen
na MoneyWays
Zouden jongeren na het volgen van MoneyWays wel sneller hulpvragen als zij geldproblemen hebben? ‘Ja’, denkt de meerderheid. In totaal 62,9 % van de leerlingen kiest voor
het antwoord een ‘(beetje) waar’ en 18,2% voor ‘niet waar’ (zie tabel 6). Onder degenen
die kiezen voor ‘niet waar’ vormen de havoleerlingen en vmbo-leerlingen twee uitersten: terwijl 43,3% van de havoleerlingen deze stelling met beantwoorden ‘niet waar’,
geldt dat maar voor 6% van de praktijkleerlingen. Ook zijn er kleine verschillen tussen
meisjes en jongens gevonden.

22

tijkleerlingen is het beeld omgedraaid. Van de praktijkleerlingen geeft 64,8% aan dat

Tabel 6 ‘Ik denk dat jongeren na het volgen van MoneyWays, sneller hulp durven vragen als zij
geldproblemen hebben.’

Nameting (N=275)
Sekse
Meisjes
Jongens
Leeftijd
Jonger dan 18 jaar
18 jaar en ouder
Schoolniveau
vmbo
havo
mbo
Praktijkonderwijs

het (een beetje) waar is dat zij door MoneyWays meer over hun eigen inkomsten en

Niet waar

Beetje waar

Waar

Geen idee

uitgaven zijn gaan nadenken. Van de mbo-leerlingen geeft eveneens de meerderheid

18,2%

34,9%

28%

18,9%

(55,6%) aan dat het (een beetje) waar is dat zij door MoneyWays meer over hun inkom-

20,7%
14,2%

32,5%
38,7%

27,8%
28,3%

18,9%
18,9%

23,3%
10,8%

34,4%
36,0%

24,5%
33,3%

17,8%
19,8%

19,2%
43,3%
15,0%
5,9%

43,6%
33,3%
30,8%
32,4%

17,9%
16,7%
34,6%
35,3%

19,2%
6,7%
19,5%
26,5%

sten en uitgaven zijn gaan nadenken.
Tabel 7 ‘Door MoneyWays denk ik vaker na over mijn eigen inkomsten en uitgaven.’

Nameting (N=275)
Sekse
Meisjes
Jongens
Leeftijd
Jonger dan 18 jaar
18 jaar en ouder
Schoolniveau
vmbo
havo
mbo
Praktijkonderwijs

Nadenken over financiën na MoneyWays verschilt per niveau
Vinden jongeren ook zelf dat zij door MoneyWays meer zijn gaan nadenken over hun
eigen financiële gedrag? Die conclusie lijkt deels op zijn plaats. De helft (53,1%) van
de 275 jongeren die deze vraag hebben ingevuld in de nameting, geeft aan dat dit een
‘beetje waar’ of ‘waar’ is.12 In totaal 34,5% van de jongeren geeft aan door MoneyWays

Niet waar

Beetje waar

Waar

Geen idee

34,5%

32,0%

21,1%

12,4%

36,7%
31,1%

32,5%
31,1%

20,7%
21,7%

10,1%
16,0%

35,0%
34,2%

33,1%
30,6%

19,0%
24,3%

12,9%
10,8%

32,1%
60,0%
33,1%
23,5%

32,1%
36,7%

16,7%
3,3%
24,8%
32,4%

19,2%
0%
11,3%
11,8%

30,8%
32,4%

Ten slotte is aan jongeren in de nameting gevraagd wat voor hen het belangrijkste is dat

niet vaker over zijn/haar inkomsten en uitgaven na te denken (zie tabel 7).

ze hebben onthouden van MoneyWays. Dit was een open vraag, jongeren konden dus

Bij de analyse van deze vraag zien we verschillen tussen leerlingen op basis van het

zelf iets opschrijven. De meerderheid van de jongeren geeft aan geleerd te hebben hoe

schooltype, waarbij het percentage dat aangeeft ‘vaker na te denken’ over hun financiële

ze (goed) met geld moeten omgaan, dat ze nu beter zicht hebben op wat ze uitgeven en

gedrag bij de havoleerlingen het laagst en bij de leerlingen van het praktijkonderwijs

wat ze binnen krijgen en dat ze nu meer letten op hun uitgaven en inkomsten. Verder

het hoogst ligt. De meerderheid van de havoleerlingen geeft aan door MoneyWays ‘niet

antwoordde een aantal jongeren dat ze nu weten hoe ze kunnen budgetteren, dat sparen

vaker’ na te denken over zijn/haar eigen inkomsten en uitgaven (60%). Bij de prak-

belangrijk is, dat ze niet in de schulden moeten komen en dat geld niet alleen leuk is
maar ook voor problemen kan zorgen. Deze antwoorden suggereren dat de zaken die in
de lessen van MoneyWays zijn besproken met betrekking tot financiële bewustwording

12

wel degelijk zijn blijven hangen bij de jongeren.

De evaluatievragen zijn door 314 leerlingen ingevuld. Omdat de evaluatievragen niet gekoppeld hoefden te worden aan
een 0-meting, konden we gebruik maken van meer vragenlijsten dan bij de gekoppelde vragenlijsten van 0- en 1-meting.
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7

Conclusie en aanbevelingen
De metingen onder leerlingen wijzen uit:

In dit hoofdstuk staan eerst de belangrijkste conclusies onder elkaar. Deze worden in
de tweede paragraaf opgevolgd door aanbevelingen gericht op het versterken van de

•

effecten van MoneyWays. Op deze plaats dient nogmaals genoemd te worden dat de
nameting heeft plaatsgevonden na afloop van de drie lessen. Dit is een korte les- en

•

onderzoeksperiode waarin het moeilijk is om daadwerkelijke wijzigingen van gedrag
of attitude te meten. Desondanks heeft de evaluatie interessante inzichten opgeleverd.

•

Hieronder zijn de conclusies gekoppeld aan de drie onderzoeksvragen:

•

1. Effect op bewustwording de eigen financiële situatie en risico’s.
2. Effect op schaamte en openheid.

•

3. De aansluiting van peer education bij vraagstuk.

Leerlingen zijn zich significant bewuster van hun uitgavenpatroon buiten
schooltijd, vooral van de kleinere uitgaven zoals consumpties.
Leerlingen zijn significant kritischer over hun eigen uitgavenpatroon; een hoger
percentage geeft aan ‘geld meestal direct uit te geven.’
De meerderheid van de leerlingen vindt dat zij na MoneyWays meer financiële
kennis heeft.
De meerderheid van leerlingen is positief over de informatie die de peer educators geven over omgaan met geld.
De meerderheid van ouderejaars leerlingen en leerlingen op (v)mbo en havo
geeft aan dat ‘peer educators de financiële problemen van jongeren begrijpen’;

Ad. 1. Conclusie: financieel bewustzijn versterken

van de praktijkleerlingen en jongerejaars leerlingen is minder dan de helft

Op basis van de verkregen informatie constateren we dat met de drie lessen MoneyWays

hiervan overtuigd.

positieve resultaten worden behaald op het versterken van het financieel bewustzijn van

Ad. 2. Conclusie: versterken van openheid over armoede en financiële
problematiek

jongeren. Op basis van de observaties en interviews maken we op dat:

•
•
•

De peer educators o.a. door het delen van hun persoonlijke ervaringen met geld

Op basis van de uitkomsten van de interviews en observaties maken we op dat met

eraan bijdragen dat jongeren zich bewuster zijn van financiële risico’s (zoals niet

betrekking tot de tweede doelstelling:

verzekerd zijn en geld lenen).

•

De informatie die leerlingen krijgen over financiële zelfstandigheid en zelf-

Peer educators een positief effect (kunnen) hebben op de openheid van leerlingen tijdens de MoneyWays-lessen, met name door de inbreng van persoon-

standig wonen bijdraagt aan het financieel bewustzijn van leerlingen.
De sterkste effecten op financieel bewustzijn worden verwacht bij leerlingen van

•

17 jaar en ouder (verder ‘ouderejaars’), die beter zijn voorbereid op zelfstandig-

lijke verhalen en een positieve, stimulerende houding.
Veiligheid in de klas in sterke mate bepaalt of het daadwerkelijk lukt om leerlingen open te laten spreken met elkaar over problemen; dit, in combinatie met

heid en de daaraan verbonden financiële verplichtingen.

de korte periode van MoneyWays, lijkt te verklaren dat er geen effecten zijn
gemeten op toename van de onderlinge openheid: de meerderheid van de leerlingen weet weinig over de financiële situatie van medeleerlingen.
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•

•

•

Na de lessen er weinig is veranderd aan de adviezen die leerlingen elkaar geven
in geval van financiële problemen; leerlingen adviseren elkaar om in geval van

sant vonden toen de peer educators vertelden over hun eigen ervaringen met

financiële problemen hulp te zoeken bij ouders, op de twee plaats vrienden en de

omgaan met geld.

derde plaats bij mentoren/docenten.

7.1

De meerderheid van de leerlingen denkt dat jongeren met financiële problemen
na MoneyWays eerder hulp vragen. Daarbij moet worden opgemerkt dat prak-

Aanbevelingen

Inhoud

tijkleerlingen en (v)mbo- leerlingen daar overtuigder van zijn dan de havoleer-

•

lingen. Wat de reden is dat havoleerlingen hier minder van overtuigd zijn, is niet

Om het effect op het financieel bewustzijn te vergroten, is het aanbevelingswaardig om de lessen aan te passen aan de leeftijdsfase van de leerlingen.

duidelijk. Mogelijk hebben zij relatief vaker vanzelfsprekende ondersteuning in

•

De meerderheid van de leerlingen geeft bij de nameting aan dat zij het interes-

Concreet adviseren wij om in de lessen aan jongeren onder de 17 jaar minder

de eigen omgeving.

informatie te geven over zelfstandig wonen en meer aandacht voor o.a. de risi-

Er op het terrein van verminderen van schaamte geen positieve effecten zijn

co’s van groepsdruk en impulsief gedrag. Ook praktische oefeningen om te leren

gemeten. Circa eenvierde van de leerlingen geeft aan dat zij zich zouden

budgetteren en reflecteren op het eigen financiële gedrag missen nog voor de

schamen voor geldgebrek. Dit percentage is niet afgenomen na MoneyWays.
Het percentage leerlingen dat vrienden met financiële problemen adviseert ‘zich

•

niet te schamen’ is na MoneyWays significant gedaald, dit is een onverklaarbaar

jongerejaars.
Verder adviseren we de derde en tevens laatste les te versterken. In de huidige
opzet is de derde les vooral gericht op debat en herhaling, maar de ervaring is

negatief effect.

dat de opdrachten in deze les onvoldoende uitdaging bieden aan de leerlingen.

Ad. 3. Conclusie: aansluiting peer education

Met name havoleerlingen hebben baat bij meer input op kennisniveau in de

De derde vraag ‘of peer education aansluit bij de problematiek’ is over de gehele linie

laatste les.

•

positief beantwoord. Op basis van interviews, observaties en metingen komt een zeer
eenduidig beeld naar voren, te weten:

•
•

Als laatste menen wij dat leerlingen baat hebben bij concrete informatie over
mogelijkheden van hulp en ondersteuning op het terrein van omgaan met geld
en financiën. Leerlingen die financiële problemen hebben en die geen beroep

Peer educators weten zeer goed aan te sluiten bij leerlingen; de peer educators

kunnen doen op hun eigen netwerk, zouden na MoneyWays beter moeten

hebben een positieve houding en weten een veilige sfeer te creëren.

weten waar zij informatie kunnen vinden en zich kunnen melden voor hulp. Een

Het bespreken van persoonlijke ervaringen is een zeer sterk onderdeel van de

kort overzicht van ondersteuningsmogelijkheden (en financiële regelingen) zou

lessen; peer educators kunnen een gesprek op gang brengen over persoonlijke

meegegeven kunnen worden, waardoor ook ouders geïnformeerd zijn.

ervaringen dat voor docenten vaak moeilijk ligt.
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Doelstellingen

•

De doelstelling om schaamte te verminderen en openheid te creëren lijkt geen
reële doelstelling. Peer educators kunnen openheid van leerlingen stimuleren,
mits er al vóór MoneyWays sprake is van een veilig klimaat in de klas.

Voorbereiding

•

Omwille van de effectiviteit en aansluiting, is het aanbevelingswaardig dat de
peer educators voor de start van MoneyWays op de hoogte zijn van de bijzondere kenmerken van de klas die van invloed kunnen zijn op de discussie over
omgaan met geld. Het is raadzaam om de docent vooraf kort een beeld te laten
schetsen van o.a. de openheid, sociaaleconomische achtergronden en eventuele
financiële problematiek in de klas.
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Bijlage 1

Verdere toelichting
onderzoek

Voor de evaluatie is gebruik gemaakt van een mixed-method design, waarbij zowel

Op basis van de gekoppelde antwoorden van de 125 leerlingen die beide vragen-

kwantitatieve als kwalitatieve onderzoeksmethoden zijn ingezet. Het kwalitatieve deel

lijsten hebben ingevuld, is het effect van de lessen onderzocht. Dit is gedaan middels

van het onderzoek bestaat uit observaties op 8 scholen (zie bijlage 2), interviews met 10

Paired-Samples T-toetsen via SPSS, waarmee een groep (125 leerlingen) op twee

docenten en twee groepsgesprekken met peer educators. Voor het kwantitatieve deel is

verschillende momenten (voor- en nameting) vergeleken is. Ook is middels regressie-

een vragenlijst voor leerlingen ontwikkeld. Om inzicht te krijgen op het effect van de

analyses gekeken of achtergrondkenmerken, zoals geslacht, leeftijd en onderwijsniveau

lessen van MoneyWays op bewustwording, schaamte en openheid, hebben de leerlingen

significante voorspellers waren. In het verslag worden alleen de uitkomsten van de

twee keer dezelfde vragenlijst ingevuld: voorafgaand aan het programma (voormeting)

toetsen gerapporteerd die significant waren.

en drie weken na de laatste les (nameting). Bij de nameting zijn enkele evaluatievragen

Tot slot zijn voor elke vraag ook de frequentietabellen uitgedraaid in SPSS. Voor vraag

over de MoneyWays lessen toegevoegd (zie bijlage 3). Op beide meetmomenten zijn de

3 (zie de vragenlijst in bijlage 3) zijn per type uitgaven de frequenties uitgedraaid om te

vragenlijsten door meer dan 400 leerlingen ingevuld, bij de voormeting op 14 scholen

achterhalen hoeveel procent van de leerlingen geen geld uitgeeft aan de desbetreffende

en bij de nameting op 8 scholen.

type uitgaven. Vervolgens is voor de jongeren die wel geld besteden aan de betreffende

De vragenlijsten van de voormeting zijn voorafgaand aan de eerste les van MoneyWays

type uitgaven (door het antwoord ‘ik geef hier geen geld aan uit’ op missing te zetten)

afgenomen door de peer educators. Drie weken na de laatste les van MoneyWays zijn

middels een Paired-Samples T-toets onderzocht of zij in de nameting beter weten

de nameting vragenlijsten afgenomen door docenten in de les en per post opgestuurd.

hoeveel geld zij eraan uitgeven. Ook is telkens gekeken of bepaalde achtergrondken-

Vanwege de vakantieperiode hebben sommige docenten geen contact kunnen leggen

merken significante voorspellers van de antwoorden waren. Zoals vermeld, niet signifi-

met leerlingen, wat ertoe heeft geleid dat er op sommige scholen alleen een voorme-

cante resultaten zijn niet gerapporteerd.

ting is geweest. Daarnaast hebben wij van verschillende scholen alleen een nameting

Voor vraag 4 t/m 6 zijn ook eerst de frequenties uitgedraaid om te achterhalen hoeveel

ontvangen. Uiteindelijk zijn er van vijf scholen vragenlijsten ingevoerd (zie bijlage 4)

procent van de jongeren ‘geen idee’ heeft aangekruist. Vervolgens zijn de ‘geen idee’

waarbij zowel een voor- als een nameting was afgenomen. Van deze vijf scholen zijn

antwoorden op ‘missing’ gezet, en zijn er T-testen uitgevoerd voor de jongeren die een

eerst de vragenlijsten van de voormeting ingevoerd in SPSS, gevolgd door de vragen-

ander antwoord hebben gegeven dan ‘geen idee’. We hebben gekozen om de jongeren die

lijsten van de nameting. Bij de analyse van de vragen die op beide meetmomenten zijn

‘geen idee’ hebben geantwoord op missing te zetten, omdat we wilden meten in hoeverre

gesteld, zijn, op verzoek van de opdrachtgever, alleen de vragenlijsten gebruikt van leer-

jongeren meer ‘waar’ antwoorden in de nameting (t.o.v. ‘niet waar’ in de voormeting).

lingen die aan beide metingen hebben deelgenomen. Hierdoor was een aanzienlijk deel

Indien we de analyses zouden draaien met ‘geen idee’ als antwoordcategorie, zou dit de

van de ingevulde vragenlijsten niet bruikbaar. Uiteindelijk bleven er 125 leerlingen over

resultaten vertekenen en bovendien bleek uit de frequentietabellen dat het percentage

die beide vragenlijsten hadden ingevuld.

jongeren dat ‘geen idee’ als antwoord gaf, vaak niet veel verschilt tussen de voor- en
nameting. Ook bij vraag 4 t/m 6 is telkens weer gekeken naar achtergrondkenmerken.
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Vraag 7 is alleen in de nameting meegenomen (evaluatievragen over de lessen). Hierbij
zijn ook klassen meegenomen die geen voormeting hebben ingevoerd. Dit leverde een
N op van 314 (6 scholen). Van de evaluatievragen zijn de frequenties uitgedraaid, zowel
van de totalen als naar achtergrondkenmerk (geslacht, opleidingsniveau en leeftijd).
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Bijlage 2

Interviews en observaties

Interviews/gesproken docenten13
CSG Calvijn Barendrecht

havo/vwo

Diamant College, Den Haag

vmbo

Lyceum Oudehoven, Gorinchem

havo/vwo

Maritiem College, Velzen

vmbo

Regio College, Zaandam

mbo, financiële administratie

Reitdiep Leon van Gelder, Groningen

scholengemeenschap,
vmbo autotechniek

ROC Amstelland, Amstelveen

mbo, handel

ROC Amstelland, Amstelveen

mbo, zorg en welzijn,
economie & administratie

ROC Leiden

mbo, autotechniek

Observaties14 lessen van Moneyways
CSG Calvijn Barendrecht

havo/vwo

Diamant College, Den Haag

vmbo

Maritiem College, Velzen

vmbo

Lyceum Oudehoven, Gorinchem

havo/vwo

Regio College, Zaandam

mbo, handel, administratie,
economie

ROC Da Vinci, Zwijndrecht

mbo

ROC Amstelland

mbo, handel

ROC Leiden

mbo, autotechniek

13

De interviews met docenten hebben ruim drie weken na de laatste MoneyWays-bijeenkomst plaatsgevonden.
Met een deel van de geïnterviewde docenten is ook gesproken na afloop van de observaties.

14

Na afloop van de observaties hebben onderzoekers indien mogelijk met de aanwezige docenten nagesprekken gevoerd.

29

Bijlage 3

Vragenlijst – nameting

Hoi! Enige tijd geleden heeft jouw klas deelgenomen aan MoneyWays. Via deze vragenlijst

z.o.z.

meten wij hoe leerlingen denken over de lessen en wat je ervan leert.

5. Hieronder staan een aantal dingen waar jongeren geld aan uitgeven.

Je hoeft je naam niet in te vullen!

Weet jij hoeveel geld je hieraan uitgeeft? Zet een kruis in het vakje dat bij jou
past.
Ik geef hier wel geld aan uit
Ik geef hier
Ik weet niet
Ik weet onge- Ik weet
geen geld aan hoeveel
veer hoeveel precies
uit
hoeveel

1. Ben je man of vrouw? Kruis het goede antwoord aan
		

man

		

vrouw

2. Op welke school zit je?

Snoep, snacks, drank
(binnen schooltijd)

............................................................

Snoep, snacks, drank (buiten
schooltijd)

2a. Op welk niveau volg jij onderwijs? Omcirkel het juiste antwoord
Praktijk

Vmbo

Havo

Vwo

Verzorging
(kapper, parfum etc.)

Mbo

Games

2b. Als je mbo volgt, wil je dan hiernaast het niveau aankruisen?
1

2

3

6. Wat vind je van de volgende stellingen? Zet een kruis in het vakje dat bij jou

4

past.

2c . In welk leerjaar zit je? Omcirkel het juiste antwoord.

Als jongeren te veel geld uitgeven dan denk ik dat het meestal komt omdat…
niet waar

3. Wat is je geboortedatum?
...ze indruk willen maken op anderen.

dag

maand

...ze geld meteen uitgeven,
en niet nadenken over de rest van de maand.

jaar

4. Hoe goed kan jij omgaan met geld?
Geef jezelf een cijfer van 0 tot 10: …………………
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beetje
waar

waar

geen idee

Stel: een van jouw vrienden heeft geen geld voor kleding, sport en uitgaan. De ouders

8. Bij MoneyWays geven jonge mensen informatie over omgaan met geld. Ook

hebben geldproblemen en kunnen niet ondersteunen.

vertellen ze over hun eigen ervaringen. Wat vind je van de volgende stellingen?
niet waar

Wat vind jij een goed advies aan je vriend of vriendin? Zet een kruis in het vakje dat bij jou
past.
niet waar

beetje
waar

waar

beetje
waar

waar

geen
mening

geen idee

Ik denk dat de jonge begeleiders van MoneyWays goed begrijpen welke financiële
problemen jongeren (kunnen) hebben.

Om zich er niet voor te schamen.
Om er op school over te praten
(bijvoorbeeld met een docent of mentor).

Ik vond dat de begeleiders van MoneyWays
interessante informatie gaven over omgaan
met geld.

Om er met vrienden over te praten.
Om er met ouders/verzorgers over te praten.

Ik vond het interessant toen de begeleiders
vertelden over hun eigen ervaringen met geld.

Om een bijbaantje te nemen.

Ik denk dat jongeren na MoneyWays sneller
hulp durven vragen als zij geldproblemen
hebben.

Iets anders, namelijk ……………..

Door MoneyWays denk ik vaker na over mijn
eigen inkomsten en uitgaven.

7. Wat denk je van de volgende stellingen? Zet een kruis in het vakje dat bij jou
past.
niet waar
In mijn klas zitten leerlingen waarvan de
ouders heel weinig geld hebben.

beetje
waar

waar

geen idee

9. Wat is voor jou het belangrijkste dat je hebt onthouden van MoneyWays?
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................

Als ik geen geld heb, dan schaam ik mij.
Als ik geen geld zou hebben voor merkkleding, dan zou ik mij schamen.

Je bent klaar. Dank voor je medewerking!

Ik weet precies wat ik per maand uitgeef.
Als ik geld heb, dan geef ik het meestal
meteen uit.
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Bijlage 4 Scholen waarvan de
vragenlijsten zijn geanalyseerd
•
•
•
•
•

ROC Mondriaan Leiden
MBO Life Science
ID-College Leiden
Regio College Zaandam
Oudehoven Lyceum Gorinchem

Bij evaluatievragen: ook Zernike College Haren/Groningen.
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