April 2017
Lees feiten, cijfers en achtergrondverhalen over MON€Y SCHOOL in 2016

“Wij Danken
iedereen die
MON€Y SCHOOL
hielp de financiële
weerbaarheid van
kinderen te laten
groeien. ”
2016 was een succesvol jaar voor MON€Y SCHOOL. Het jaar
stond in het teken van groei. Groei van het MON€Y SCHOOL
team en programma, groei in samenwerking met partners, groei
van ouderbetrokkenheid. En het allerbelangrijkste: groei van het
aantal jongeren dat MON€Y SCHOOL volgde met als gevolg een
vergroot zelfvertrouwen voor een rijke toekomst.
Het MON€Y SCHOOL team wil in 2020 in Amsterdam ruim 250
kinderen per jaar een duurzame toekomst bieden door ze bewust
te leren omgaan met geld, hun talent te ontwikkelen en gezond
te leven. In 2016 werd deze wens extra onderstreept door de
groeiende vraag naar het MON€Y SCHOOL programma uit
Amsterdam en daarbuiten. Dit stimuleert ons om onze ambitie
ook in 2017 en de daaropvolgende jaren met uw hulp te blijven
waarmaken.
Lees in dit MON€Y SCHOOL jaarverslag de feiten, cijfers en achtergrondverhalen over 2016. En hoe wij samen met u, de scholen, financiers, ouders en jongeren de erfelijkheid van armoede
hebben aangepakt!
Salih Türker
Directeur MON€Y SCHOOL

in cijfers
In 2016 totaal zijn 55 kinderen gestart met MON€Y SCHOOL
en hebben 50 kinderen MON€Y SCHOOL met een certificaat
afgesloten. Duidelijk waarneembaar is de groei van het zelfvertrouwen bij de kinderen. Aan het eind van de cursus houden alle
kinderen een presentatie over hun droom voor de toekomst voor
hun familie, vrienden en vriendinnen.
Het MON€Y SCHOOL team vindt het geweldig om getuige te
kunnen zijn van de energie en het succes van deze kinderen!

Bijzonder
in 2016

3X BIJZONDER
2016
1.HOOGTEPUNT
In 2016 hebben wij een aanvraag ingediend voor
deelname aan het Oranje Fonds Groeiprogramma.
Tot onze grote vreugde is deze aanvraag voor opschaling in 2017 gehonoreerd. Het Oranje Fonds
stelt kennis, geld en contacten beschikbaar.
2.JONGSTE LEERLING
Vaak bezoeken de moeders MON€Y SCHOOL. In
2016 was een vader zo dankbaar dat zijn oudere
zoon op MON€Y SCHOOL leerde omgaan met geld,
dat hij zijn kleintje van 6 jaar ook direct wilde laten
meedoen. De jongste leerling tot nu!
3.ONDERZOEK BEWIJST MON€Y SCHOOL
BREEKT ARMOEDEVAL
Het laatste jaar (2017) van het Kansfonds partnerschap ging succesvol van start. Uit de Verwey-Jonker Instituut monitor bleek dat MON€Y SCHOOL
bijdraagt aan het doorbreken van de armoedeval.
Kinderen worden financieel zelfstandig en ontwikkelen zichzelf. Alie van de Wal (Senior Adviseur Kansfonds) zei tijdens ons 3-jarig jubileum: “MON€Y
SCHOOL staat in het hart van de samenleving.”

“Hoe je rijk kunt
worden? Dat wil ik
wel leren ”
“Ik ben Aider (15 jaar). Ik volgde
MON€Y SCHOOL als onderdeel van de
Weekend Academie. En leerde onder
andere mijn eigen bedrijf oprichten. Ik
droomde er al lange tijd van om een
import en exportbedrijf te starten. Met
MON€Y SCHOOL kreeg ik hier handvaten voor aangereikt. Toch zeggen mensen om mij heen, dat mij dit niet gaat

lukken. Ik probeer in mezelf te geloven,
en wil ze het tegendeel bewijzen. Na
MON€Y SCHOOL geef ik niet meer elke
euro in mijn zak gelijk uit, maar spaar
voor later. Ook sprak ik er eerst niet
met mijn ouders over als ik iets miste,
omdat we het niet kunnen betalen. Je
voelt toch dat dit ze raakt. Na MON€Y
SCHOOL doe ik dit wel. Dit lucht op.”

voor kinderen van 8-12 jaar
Lees hier wat we voor kinderen van
8-12 jaar in 2016 bereikt hebben.
Sinds de start in 2014 heeft MON€Y
SCHOOL een naschoolse leergang
financiële educatie gegeven aan de
leeftijdsgroep 8-12 jaar. Tot en met voorjaar 2017 zijn er voor deze groep negen
cursussen uitgevoerd in buurtcentrum
De Meevaart in De Indische Buurt. (Amsterdam Oost), waarvan drie in 2016 (zie
tabel). De leerlingen worden voornamelijk geworven door scholen uit Oost.

verleiding van reclame en hoe je daaraan weerstand kunt bieden. Door een
werkbezoek aan De Nederlandse Bank
of aan Albert Heijn leren kinderen over
praktische geldzaken. Het ontdekken
en inzetten van talenten stimuleert de
kinderen om hun toekomstdromen
vorm te gaan geven. Voorbeeldjongeren
(peer-educators) en docenten faciliteren
de lessen.

Een MON€Y SCHOOL cursus bestaat
uit acht interactieve bijeenkomsten. In
een les laat een gastspreker (met een
eigen bedrijf) zien wat er nodig is om
je droom over een eigen zaak te realiseren. De begrippen als inkomsten,
uitgaven, sparen, lenen, rente en pinpas
komen aan de orde. Er is aandacht voor
de werking van groepsdruk en van de

Overzicht deelnemers cursussen 8 t/m 12 jaar
Cursusperiode 2016

Aantal kinderen

Volledig doorlopen

Aantal ouders

Feb - april 2016

12

9

11

Okt - nov 2016

14

14

11

Okt - nov 2016

7

5

5

Totaal

33

28

27

Begin 2017 zijn alweer twee
groepen van in totaal 26 kinderen
van 8 t/m 12 jaar gestart in Oost.

“Het lacherige
aan het begin van
de les sloeg al
snel om in serieus
nadenken.”
Gastspreker Nazmi Türkkol
(advocaat) over MON€Y SCHOOL:
“De gastles vloog voorbij. Vanuit mijn
rol als advocaat wilde ik jongeren
allereerst waarschuwen dat keuzes
die ze nu maken ernstige gevolgen
kunnen hebben voor hun toekomst.
Eén IKEA-potlood meenemen mag,
maar een handvol, kan al een strafblad opleveren. Zonder strafblad is het
al lastig om een baan te vinden, laat
staan met.
Ten tweede wilde ik de kinderen
leren, dat als je ergens in gelooft, je
het kunt! Kijk maar naar mij. Ik ben
allochtoon en werd advocaat. Dit ging
niet zonder slag of stoot. Mijn advocatuur avontuur begon omdat ik het hart
van mijn buurmeisje wilde veroveren.
Zij wilde een man trouwen die andere
mensen hielp.
Mijn schoolhoofd vond dat ik de

universiteit niet aankon. Met hulp van
mijn vader kreeg ik uiteindelijk toch
vwo-advies.
Wat als mijn vader geen tijd had
gehad? Ik adviseerde de kinderen
zichzelf weerbaar te maken tegen
discriminatie, door met elkaar over
je dromen te praten (met ouders,
vrienden, kennissen). Samen sta je
sterk. Met de baan kwam het goed,
met het buurmeisje ben ik uiteindelijk
niet getrouwd.
Het lacherige aan het begin van de
les sloeg bij de kinderen al snel om in
serieus nadenken. MON€Y SCHOOL
schudt kinderen en jongeren wakker
over hoe de samenleving werkt. Het
team reikt kinderen die anders tussen
wal en schip raken een hand (vol
informatie) aan om de brug naar een
succesvolle toekomst samen over te
steken.”

voor tieners van 13 t/m 18 jaar
Lees hier wat we voor jongeren van
13-18 jaar in 2016 bereikt hebben.
Nog urgenter dan voor de 8 tot 12-jarigen, is financiële educatie voor de
jongeren van 13 tot en met 18 jaar. Zij
verdienen soms al geld in een bijbaan
en kunnen zelfstandig een bankrekening
en pinpas beheren en staan minder
onder directe controle van hun ouders.
Dit is ook de leeftijd waarop jongeren
meer gebruik gaan maken van allerlei
mogelijkheden op hun mobiele telefoon
en waarbij status onder vrienden een
grotere rol speelt. Kortom een leeftijd
met een andere dynamiek waar het de
financiën betreft. Daarom is voor deze
leeftijdsgroep een leergang ontwikkeld

in 2015. Het is een flexibel programma,
dat gemakkelijk wordt aangepast aan de
groep die deelneemt. In de kern gaat de
cursus over dezelfde onderwerpen als
voor 8-12 jarigen, maar dan met meer
verdieping. De jongeren zetten in deze
8 lessen een eigen bedrijf op. Thema’s
over werk zoals minimum(jeugd)loon en
wat voor werk je mag doen op welke
leeftijd komen aan de orde. Hiernaast
worden ook de basisbegrippen zoals
rente, rood staan en lenen uitgelegd
en leren de jongeren over reclame en
budgetteren. De lessen zijn uitgevoerd
bij ROC op Maat in Bos en Lommer
(Amsterdam West.

Overzicht cursussen 13 t/m18 jaar (2016)
Cursusperiode 2016

Aantal kinderen

Volledig doorlopen

Aantal ouders

dec 2016 - feb 2017

22

22

15

Totaal

22

22

15

Begin 2017 zijn alweer
45 jongeren van 13-18 jaar
gestart in Amsterdam West
(Marcanti College).

“Schuldhulpverlening
achteraf is het paard
achter de wagen
spannen.”

Andre van Vught Stadsdeel Oost over
MON€Y SCHOOL:
“MON€Y SCHOOL is een belangrijke
preventiemaatregel om jongeren uit
buurt te wijzen op gevaren en hoe ze
schulden kunnen voorkomen. In het
kader van armoedepreventie moet je bij
de jeugd beginnen. Schuldhulpverlening
achteraf is het paard achter de wagen
spannen. Ik vroeg Salih Türker om vooral

voor de 18-minners activiteiten in te
richten. Je ziet ze soms al vroeg in
schuldenproblematiek belanden. Het is
belangrijk dat ze weten dat ze na hun
achttiende zelf bijvoorbeeld verantwoordelijk zijn voor hun zorgverzekering.
Want, voordat je het weet staat de
deurwaarder aan je deur”

Ouderbetrokkenheid groeit
In het najaar van 2016 is er een programma voor ouders toegevoegd aan MON€Y
SCHOOL. Het is voor de ontwikkeling
van kinderen belangrijk dat ouders betrokken zijn/worden bij wat hun kinderen
bezighoudt en zij hun kinderen op hun
beurt optimaal kunnen steunen. Ouderbetrokkenheid zorgt voor borging van de
kennis en ervaring die door de jongeren
opgedaan is tijdens MON€Y SCHOOL.
Het programma voor ouders van 8-12
jarigen ziet er als volgt uit:
• Een intakegesprek voorafgaand aan de
cursus, waarin we ouders uitleg geven
over wat we doen en van hen verwachten aan support voor hun kinderen. Dit
heeft ertoe geleid dat ouders en kinderen de cursus niet, zoals daarvoor, als
vrijblijvend zien.

• Een ouderbijeenkomst halverwege de
cursus waarin over de vorderingen wordt
gesproken en waarin ook ouders zelf
met hun financiële vragen terecht kunnen. Deze bijeenkomst wordt meestal
in samenwerking met Hogeschool van
Amsterdam BOOT georganiseerd. HvA
BOOT is een instelling waar studenten
financieel en juridisch advies geven aan
buurtbewoners.
• Ouders worden uitgenodigd voor de
laatste bijeenkomst van de cursus die
door de kinderen zelf georganiseerd
wordt en waar ze een presentatie krijgen
van de toekomstdroom van hun kind.
• Indien een kind/jongere problemen
ervaart, wordt dit na afloop besproken
met de ouders.

In 2017 gaan we een groep oudersvoor-ouders starten om onderling
support te stimuleren.

“Naima vond de
cursus zo leuk dat
ze het nog wel een
keer zou willen
doen!”
Een trotse moeder over MON€Y
SCHOOL deelname dochter:
Moeder Naima (bibliothecaresse Amsterdam Oost) vertelt hoe het gedrag
van haar dochter na MON€Y SCHOOL
is veranderd. “Naima wil haar eigen
geld beheren. Ze wil sparen voor mooie
schoenen of spelletjes. De rest bewaart
ze om cadeautjes te kopen. Ze doet

meer haar best op school en is dankzij
MON€Y SCHOOL workshop waar zij haar
droom mocht presenteren, niet meer
bang om voor de klas te spreken. Ook
weet ze nu wat ze wil worden: chirurg!
Naima vond de cursus zo leuk dat ze het
nog wel een keer zou willen doen.”

programma, team en netwerk groeit
Lees hier hoe het MON€Y SCHOOL programma, team en partnernetwerk groeit.
Aandacht voor een gezonde leefstijl toegevoegd aan MON€Y SCHOOL
Op veler verzoek is in 2016 tijdens het
MON€Y SCHOOL programma ook
aandacht besteed aan gezondheid. Een
gezonde leefstijl draagt bij aan een duurzame toekomst. Daarom:
• leerden de kinderen die meededen in
2016 meer over gezond leven.
• werden de lessen geld en gezondheid
aan elkaar gekoppeld (gezond leven
is niet duur, ongezond leven en ziekte
kosten veel).
• werd op de ouderbijeenkomst gezond
gedrag besproken.
• krijgen kinderen bij MON€Y SCHOOL
altijd gezonde snacks (voorbeeldfunctie).
• gaf de buurtdiëtist een les over gezondheid in 2016.

Highlights 2016
• we hebben twee nieuwe MON€Y
SCHOOL teamleiders Isis Stalmeier en
Annelies van Dijk. Daarnaast zijn onderwijsdeskundige Carlien van Dijken
en communicatiemedewerker Simone
Bommeljé actief voor MON€Y SCHOOL.
Sinds 2017 is er een nieuwe beleidsmedewerker Marianne Klop.
• we betrekken ouders meer bij MON€Y
SCHOOL
• we werken meer samen met de HvA
(stagiaires) opleiding Pedagogiek
• we behandelen nu ook het thema Gezondheid tijdens het programma.
Partners 2016
• Hogeschool van Amsterdam (werving
stagiaires en Boot t.b.v. adviesfunctie)
• Buurthuis De Meevaart
• Weekend Academie
• Rotary Club Amsterdam Blauw
• Rogare (www.rogare.nl)
• Scholen (Marcanti College, ROC op
Maat)
• Verwey - Jonker Instituut
• Fondsen: Kansfonds, Fonds 21,
Fundatie van den Santheuvel, Sobbe,
Madurodam Kinderfonds.

Onderwijskundige
Carlien van
Dijken over
MON€Y SCHOOL
Carlien begon als stagiaire bij MON€Y
SCHOOL in september 2015 en werd officieel onderwijsdeskundige in maart 2016.
“Ik ben van de inhoud. Ik ondersteun
de teamleiders, neem onderwijzers aan,
netwerk en probeer de kwaliteit van het
programma hoog te houden. We worden
steeds groter! Eerst zaten we alleen in
Oost, maar nu ook in West. Het is geweldig om te zien dat MON€Y SCHOOL bij
sommige jongeren direct effect heeft. Ze
zijn direct veel bewuster bezig met geld.
Het is mijn wens dat MON€Y SCHOOL
ook de komende jaren blijft groeien om
zoveel mogelijk kinderen financieel weerbaar te maken.”

Corrie Bosma
(Rotary Club
Amsterdam Blauw)
over MON€Y
SCHOOL
De Rotary Club Amsterdam Blauw
sponsort MON€Y SCHOOL structureel
in poen en doen. Corrie Bosma, lid van
de Goede Doelen Commissie van Rotary
Blauw en bewoonster in Oost, vertelt
waarom. “Het (financieel) weerbaar
maken van kwetsbare jongeren maakt
ze zelfstandig en legt een basis voor
hun (financiële) keuzes in de toekomst.
De MON€Y SCHOOL activiteiten zijn
laagdrempelig en hebben direct invloed
op het gedrag van jongeren. Dat MON€Y
SCHOOL verbonden is in de wijk met ouders, docenten en kinderen, is een groot
pluspunt. Met plezier zijn wij gastdocenten en helpen bij de PR.”

Groeiplannen 2017
Ons doel is meer kinderen en jongeren deel te laten nemen aan MON€Y
SCHOOL en het programma nog beter
aan te laten sluiten bij de vraag door:
• Het aanbieden van een jaarprogramma,
waarin ook huiswerkbegeleiding (studie
ondersteuning), gezonde leefstijl, talentontwikkeling en een duurzame leefstijl
aan de orde komen. Dit ondersteunt de
deelnemers nog langer naar een succesvolle toekomst.
• Meer maatschappelijke, actuele thema’s aan te bieden om het maatschappelijk bewustzijn en de maatschappelijke
participatie van de deelnemers te vergroten. Thema’s zoals vrijwilligerswerk

Hoofd Peer
educator
Susan Vos
over MON€Y
SCHOOL

(talent inzetten voor anderen), duurzaamheid etc.
• Naar aanleiding van vraag van buiten
Amsterdam Oost en buiten Amsterdam
onderzoeken op welke locaties MON€Y
SCHOOL uitgevoerd kan worden.
MON€Y SCHOOL streeft ernaar dat alle
kinderen en jongeren in Amsterdam deel
kunnen nemen aan het programma. De
basis van MON€Y SCHOOL blijft Amsterdam Oost.
• Organisatieontwikkeling en versterken
van het MON€Y SCHOOL concept.
• Structureel samen te werken met HvA
en ROC rond MON€Y SCHOOL stageplekken.

“Deze MON€Y
SCHOOL stage is
een gaaf leerproces
als professional!”
“Ik ben vierdejaars student van de Fontys Pedagogiek opleiding in Eindhoven.
Voor mij is deze MON€Y SCHOOL stage
een gaaf leerproces als professional.
Samen staan we sterk! Ik zie het nu al
gebeuren, er haken steeds meer (basis)
scholen, organisaties en initiatieven aan
om samen met MON€Y SCHOOL ervoor
te zorgen dat de schulden onder jongeren afnemen.”
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