BW

21

BANK|W ERELD

Even die dure schoenen kopen en toch ook maar de nieuwste iPhone op afbetaling? Voor jonge
consumenten – van 15 t/m 18 jaar – zijn de verleidingen groot. Ondanks dat veel jongeren een
bijbaan hebben, kampt 14,5% met risicovolle schulden en betalingsachterstanden. Een slechte
start voor hun toekomst. Hoe leer je bijna-volwassenen in het middelbaar beroepsonderwijs om
met verleidingen om te gaan? En hoe bereid je ze voor op financiële zelfredzaamheid als ze 18
zijn? In de mbo-lesmethode ‘Snel Verdiend’ van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB)
draait alles om keuzes maken.
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Onlangs scherpte de NVB de gezamenlijke
ambitie op het vlak van financiële educatie
voor de periode van 2021-2025 verder aan:
“jongeren in Nederland die de leeftijd van
18 jaar bereiken, hebben lessen financiële
educatie gehad die hen helpen bij het
veilig en zelfstandig beheren van hun
bankzaken. En weten waar ze hulp kunnen
vinden op het moment dat het hen zelf niet
lukt.”

