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Goed met geld omgaan brengt je ver-

der in het leven. Met die belangrijke 

boodschap gaan bankmedewerkers met 

mbo-leerlingen het gesprek aan over 

financiële zelfstandigheid. Het gezamen-

lijke educatieprogramma Bank voor de 

klas, een initiatief van de Nederlandse 

Vereniging van Banken (NVB), verbreedt 

met deze gastlessen het programma 

naar het mbo. De eerste ervaringen zijn 

positief. 

Bank voor de klas zet zich al sinds 2010 in 
om kinderen voor te bereiden op financiële 
zelfstandigheid. Met gastlessen financiële 
educatie – gegeven door duizenden enthousi-
aste bankmedewerkers – bereikte de sector al 
bijna 1 miljoen kinderen in het basisonderwijs.

Inmiddels is het gastlessenprogram-
ma verbreed. Dit voorjaar, in de 
Week van het geld, startte een pilot 
met discussielessen binnen het mbo.
 
O P  E I G E N  B E N E N    “Mbo-studen-
ten zijn vaak 18 of worden het snel, 
dus dan is het extra belangrijk dat de 
financiën op orde zijn”, zo verklaart 

Sasja van der Knoop, adviseur financiële edu-
catie bij de NVB. “Met het programma Bank 
voor de klas willen banken helpen om jonge-
ren voor te bereiden op financiële zelfstandig-
heid zodat ze op eigen benen kunnen staan 
wanneer ze vanaf 18 jaar zelf verantwoordelijk 
zijn voor hun uitgaven en de contracten die ze 
afsluiten. Niet alle jongeren krijgen van huis 
uit verantwoord financieel gedrag aangeleerd. 
Daarom is het belangrijk dat hier ook op 
school aandacht aan wordt besteed.”
De uitbreiding naar het mbo is een eerste stap 
naar een op doelgroepen toegespitst pro-
gramma voor verschillende onderwijssoorten.
Het mbo is geen totaal onbekend terrein voor 
Bank voor de Klas. Samen met scholenuitgever 
Codename Future stelt de NVB al jaren gratis 
lesmateriaal Financiële Educatie beschikbaar 
aan het mbo. We bieden lesmateriaal voor vo 
en mbo. In het vo bereiken we 65.000 leerlin-
gen en in het mbo 135.000 studenten. .
De gastlessen op het mbo vormen hierop een 
belangrijke aanvulling. In discussielessen gaan 
de studenten aan de hand van een inleidend 
filmpje en prikkelende stelling met elkaar in 
gesprek.

WA A R D E V O L L E  L E S S E N    Van der Knoop 
vertelt de studenten in gastlessen graag dat 
het “belangrijk is om te weten wat geld voor je 

kan betekenen en hoe het je verder kan bren-
gen in het leven”. Hoewel diverse onderzoeken, 
onder andere van Wijzer in Geldzaken, uit-
wijzen dat leerlingen in het mbo relatief vaker 
problematische schulden ontwikkelen, is de 
insteek van de lessen positief. Van der Knoop: 

“Als we met de vinger wijzen en benadrukken 
wat je allemaal moet doen om uit de schulden 
te blijven, dan voelen veel studenten zich niet 
aangesproken. ‘Ja duh, hoezo schulden?’, den-
ken de studenten dan. Benadruk je daarente-
gen wat geld je kan brengen, dan ontstaat er 
interesse. De oren gaan wijd open. ”

De eerste ervaringen leren dat de lessen 
waardevol en zinvol zijn. Van der Knoop: “Het 
is fijn dat geldzaken op school aan de orde 
komen. Voor jongeren met een iets minder 
groot sociaal kapitaal van huis uit zijn deze 
lessen extra waardevol. Voldoende financiële 
vaardigheden dragen bij aan een gezonde 
financiële toekomst.”

 B U D G E T C O A C H E S   Een deel van de gastles-
sen binnen de pilot zijn gegeven door budget-
coaches van ABN AMRO. Van der Knoop: “Als 
budgetcoaches op deze manier een warme 
relatie kunnen opbouwen met de scholen, dan 
kunnen ze in de toekomst vaker langkomen of 
een spreekuur organiseren voor studenten 
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met vragen over 
hun geldzaken. De 
budgetcoaches zijn 
speciaal opgeleid en 
bieden ook hulp aan 
jongeren die bij een andere bank bankieren.”  

B A N K B E S T U U R D E R S  V O O R  D E  K L A S  

Ook bestuurdersvan de banken waren bereid 
een gastles te verzorgen. Op 15 juni bezochten 
bankbestuurders van de Volksbank, Knab, ING, 
Rabobank, Handelsbanken Nederland en Ach-
mea Bank vier ROC’s; in Amsterdam, Amersfoort, 
Arnhem en Tilburg. “Ik was onder de indruk hoe 
actief de studenten elkaar tips en aanbevelingen 
gaven over hoe je beter met je geld kunt omgaan 
gebaseerd op hun eigen ervaringen”, zei Jeroen 
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“We moeten de drempel 
voor jongeren verlagen”

Mirko Schrijvershof 

Financieel adviseur ABN AMRO, gaf een gastles aan studenten 
Retail management van het ROC Rijn IJssel in Arnhem

“Na enkele jaren gastlessen op de basisschool kon ik op een heel ander 
niveau het gesprek aan gaan met mbo-leerlingen. De sfeer was vrien-
delijk en open. Het helpt dat ik in een vergelijkbare, door anderen vaak 
zo lelijk ‘achterstandswijk’ genoemde, buurt ben opgegroeid als waarin 
deze school staat. Er staat dus niet zomaar een bankier voor de klas, die 
geen idee heef t wat er kan spelen in deze gezinnen. Ik zie schuld niet 
als een vies woord. In alle lagen van de bevolking hebben we schulden, 
denk aan je hypotheek of studiekosten. Het gaat erom hoe je er mee 
omgaat, dat je erover praat en dat je de bank weet te vinden voor hulp 
of advies. Daarover wil ik de jongeren graag iets meegeven. 
Ik merk dat het echt een meerwaarde heef t als er een zekere autoriteit, 
een bankier, met jongeren in gesprek gaat, hen waarschuwt voor de ge-
varen maar ook vertelt over de mooie kanten van geld.  Dat komt beter 
aan dan wanneer je ouders lopen te zeuren over je geldzaken. 
Als banken moeten we ons best doen om de drempel voor jongeren te 
verlagen. Jongeren hebben weinig gevoel bij de bank en wie daarach-
ter zitten. De gastlessen kunnen eraan bij kunnen dragen dat we wat 
dichter bij elkaar komen. De jongeren hebben niet alleen ons, maar wij 
ook hen keihard nodig. Niet voor niets heef t ABN AMRO als purpose 

‘Banking for better, for generations to come’.”
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Mirko Schrijvershof (rechts)

van boven naar beneden: 

Jeroen Dijst (Volksbank),

Emmely Wigger (Knab,

Guido Bosch (ING), Sybelle 

Gielisse (Rabobank,  Nelleke 

Fischer (Handelsbanken)
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Dijst, cro van de Volksbank na afloop van een 
gastles bij ROC West in Amsterdam. “Ook 
kwam uit de discussie naar voren dat niet 
alle jongeren van huis uit mee krijgen hoe ze 
goed met geld moeten omgaan en wat ze te 
wachten staat als ze 18 jaar worden. Hier is 
een mooie rol voor banken weggelegd om 
jongeren hierbij te helpen.”
Van der Knoop wijst op de belangrijke wis-
selwerking waarbij de bestuurders tijdens de 
gastlessen hebben kunnen ophalen wat er 
leef t en speelt binnen deze groep jongeren 
en waar banken iets kunnen betekenen. “De 
bestuurders kunnen dat vertalen naar beleid 
binnen de eigen bank.” 
 
W I S S E LW E R K I N G    Hoewel de pilot pas dit 
najaar wordt afgerond, wordt nu al gewerkt 
aan een opschaling van het programma voor 
2023. De online omgeving voor gastdocen-
ten voor Bank voor de Klas wordt aangepast 
zodat naast basisscholen ook mbo-scholen 
zich daar kunnen aanmelden.—    

www.bankvoordeklas.nl

“Een mooie kans om de buiten-
wereld binnen te halen”

Edward Eikelenboom 

Docent Burgerschap, Nederlands en Engels op Aeres Emmeloord (mbo), 
verwelkomde gastdocenten van Bank voor de Klas.

“Ik vind de verbinding tussen onderwijs en maatschappij belangrijk en 
studenten vinden het erg leuk als er mensen van buiten over hun ervarin-
gen komen vertellen. Ik was dan ook direct enthousiast toen de mogelijk-
heid ontstond voor gastlessen vanuit het bankwezen aan onze studenten 
Veehouderij en Akkerbouw.  
We leerden hieruit direct dat het belangrijk is om goed voor te bespreken 
wat er leef t onder studenten, want het was nu voor de gastdocenten even 
zoeken naar de juiste invalshoek. Thema’s als veilig internet, wie vertrouw 
je, privacygevoeligheid en schulden, zijn ongelooflijk actuele en relevante 
thema’s, maar spelen in de stad misschien wat meer dan bij ons. Gelukkig 
waren de gastdocenten flexibel genoeg om het gesprek te verleggen. 
Bij onze veelal nuchtere studenten die pas wat kopen als ze het geld 
hebben, werd de interesse vooral gewekt toen het over bedrijfsopvolging 
ging. Los van de harde financiële kanten hiervan konden we het wat breder 
hebben over de spanning die daarbij kan ontstaan. Gaat het lukken om met 
de huidige stikstofproblematiek het boerenbedrijf overeind te houden? 
Ik proefde hoe groot de verschillen zijn in het aankijken tegen geld lenen 
en schulden. De een roept keihard ‘eigen schuld, dikke bult’, de ander ziet 
wat makkelijker het brede verhaal en hoe je in een lastige situatie kunt 
komen. Het was goed het daarover te hebben. Voor herhaling vatbaar wat 
mij betref t.”
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