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Voorwoord                           door Salih Türker

Elke derde dinsdag van september maakt 

het kabinet de plannen voor het komende 

jaar bekend via de Miljoenennota. Ook het 

huishoudboekje met de geschatte inkomsten en 

uitgaven wordt gepresenteerd, in de vorm van de 

Rijksbegroting. Het is noodzakelijk dat de ministers 

en staatssecretarissen in Nederland dit doen, om 

de financiële balans zo evenwichtig mogelijk te 

houden. Voor jongeren is het maken van een 

begroting net zo belangrijk. Wat het kabinet 

kort gezegd doet is het koppelen van cijfers aan 

plannen. Jongeren kunnen dit ook en daarom is 

mijn tip aan hen: maak een persoonlijke nota.

Als ik met jongeren spreek over geldzaken en hen 

vertel dat ik al op jonge leeftijd financieel zelfstan-

dig werd, dan merk ik dat ik bewustzijn creëer en 

hen inspireer. Inspireren en het opdoen van kennis 

en vaardigheden zet aan tot verandering van 

gedrag. Dit geldt ook voor financieel verantwoord 

gedrag. Bij de meeste jongeren die ik spreek, wordt 

er thuis nauwelijks openlijk over geld gesproken. 

Daarnaast krijgen maar weinig jongeren zakgeld, 

waardoor het moeilijker wordt om een persoonlijke 

nota op te stellen en te beheren. MON€Y SCHOOL 

wil daar verandering in brengen.

MON€Y SCHOOL is in 2017 het nieuwe jaarpro-

gramma van veertig weken gestart in de Indische 

Buurt (Amsterdam-Oost) en in de Vogelbuurt    

(Amsterdam-Noord) in samenwerking met het 

Ouder- en Kindteam, de Diaconie Amsterdam, en 

de Basisschool Al Jawhara, Het basisprogramma 

bestaat uit acht weken en is gestart in Slotermeer 

(Amsterdam Nieuw-West) in samenwerking met 

VoorUit. Deze organisaties signaleren de behoefte 

aan financiële opvoedondersteuning bij ouders en 

kinderen en bieden ondersteuning bij de uitvoe- 

ring.

MON€Y SCHOOL heeft in 2017 haar streven uit-

gesproken om kinderen en jongeren die hun finan-

ciële kennis en vaardigheden willen vergroten in 

ieder Amsterdams stadsdeel te gaan bereiken. 

Uit gesprekken tussen teamleden van MON€Y 

SCHOOL, ouders en organisaties, is namelijk geble-

ken dat financiële educatie voor alle kinderen en 

jongeren in de stad noodzakelijk is. Dat wordt te-

vens pijnlijk duidelijk door het feit dat de helft van 

de Amsterdamse jongeren boven de achttien jaar 

schulden heeft.  

Via dit jaarverslag hopen we u op de hoogte 

brengen van de ontwikkelingen in armoede ten 

aanzien van kinderen en jongeren. Ook kunt u hier 

over de aanpak, de resultaten en de hoogtepunten 

van MON€Y SCHOOL lezen. Het team van MON€Y 

SCHOOL kijk ernaar uit om samen met u te werken 

aan het versterken van de financiële weerbaarheid 

van alle Amsterdammers.

Met vriendelijke groet,

Salih Türker

PS Het volgende jaarverslag zal, net als de lessen 

van MON€Y SCHOOL, worden gebaseerd op 

een schooljaar. In september 2019 kunt u het 

eerstvolgende jaarverslag verwachten, met ge-

gevens over het schooljaar 2018-2019. In de 

tussentijd kunt u ons volgens via de nieuwsbrief, 

op Facebook of de website.  

ìMaak een 
persoonlijke notaî

ìStreven: in ieder 
Amsterdams stadsdeel 

jongeren bereikenî
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Stichting Diversiteitsland, in 2008 

opgericht door Salih Türker, verge-

makkelijkt de maatschappelijke 

participatie van mensen in een 

kwetsbare sociaaleconomische po-

sitie. De brede maatschappelijke 

kennis, het ondernemend karakter 

en de organisatiekracht hebben 

geleid tot diverse programma’s, 

waarvan MON€Y SCHOOL er 

één is. Momenteel is Stichting 

Diversiteitsland enkel actief in 

Amsterdam. Echter, de ambitie 

om activiteiten te organiseren 

op landelijk niveau is er, evenals 

de vraag vanuit verschillende 

gemeenten. Dankzij de vrijwilligers, 

professionals en partners is Stichting 

Diversiteitsland wat zij vandaag de 

dag is. 

Houd 
www.diversiteitsland.nl  

in de gaten om op de hoogte 
te blijven van de laatste 

ontwikkelingen.

MON€Y SCHOOL biedt financiële 

educatie aan kinderen vanaf 

acht jaar tot en met achttien 

jaar, omdat zij de erfelijkheid van 

armoede wil doorbreken door 

kinderen en jongeren financieel 

bewust en weerbaar te maken. 

Kinderen vergroten hun oriëntatie 

op de consumptiemaatschappij 

door mee te doen aan excursies 

naar bedrijven en organisaties, 

te oefenen met boodschappen 

doen en door het organiseren van 

een eindfeest. Door de inzet van 

voorbeeld jongeren, professionele 

docenten en gastsprekers, wordt 

het referentiekader van de 

kinderen en jongeren vergroot. 

Zij worden zo gestimuleerd om 

financieel verantwoord gedrag 

te ontwikkelen, waardoor een 

leefsituatie in langdurige armoede 

wordt voorkomen.

Propositie, missie en visie1

ìKinderen vergroten hun orientatie 
op de consumptiemaatschappij door 

mee te doen aan excursies naar 
bedrijven en organisatiesî
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2 JAAROVERZICHT 2017

Maart 2017: Symposium 
ëHoe doorbreken we de erfelijkheid van armoede?í
MON€Y SCHOOL wilde een bijdrage leveren aan de themaweek ‘De Week van het Geld’ (georganiseerd 

door Wijzer in Geldzaken, initiatief van het Ministerie van Financiën), waar leerlingen wordt geleerd hoe 

zij met geld omgaan. Dit heeft geleid tot de organisatie van een symposium met de naam ‘Hoe doorbre-

ken we de erfelijkheid van armoede?’. Het vermoeden dat er behoefte was aan kennisdeling, netwerken 

en het opzetten van samenwerkingsverbanden, werd duidelijk gemaakt door de vijftig organisaties die 

deelnamen aan het symposium. Denk hierbij aan netwerkpartners en de gemeente. De nieuwe partners 

van MON€Y SCHOOL die hieruit zijn voortgevloeid onderstrepen het succes van het jaarlijks evenement. 

Hiermee is dus een nieuwe traditie gestart! Zie de website voor het (foto)verslag van het symposium.

April 2017 ñ Februari 2018: 
Deelname Oranje Fonds 
Groeiprogramma
MON€Y SCHOOL was geselecteerd voor deel-

name aan het Oranje Fonds Groeiprogramma. Na 

de eerste ronde bleek echter dat MON€Y SCHOOL 

pas op de plaats moest maken en eerst meer struc-

turele financiering diende te vinden. Een goed 

leerpunt voor MON€Y SCHOOL! In 2018 streven 

we ernaar dat 70% van de inkomsten structureel 

zijn en 30% van de inkomsten incidenteel. 

Mei 2017: Opening 
kantoorpand Stichting 
Diversiteitsland

Opening van het kantoorpand van Stichting 

Diversiteitsland in Amsterdam-Oost. Vanuit deze 

locatie worden de programma’s MON€Y SCHOOL 

en Turkse Ouderenraad geleid. Het kantoor 

wordt gedeeld met het Jongerencultuurfonds 

Amsterdam. Bel gerust om een keer koffie te 

drinken en kennis te maken!  
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MON€Y SCHOOL is in 2017 geselecteerd voor 

het ontwikkeltraject van ‘Amsterdammers, Maak 

je Stad!’ Dit traject bestaat uit maandelijkse work-

shops en contact met zogeheten bondgenoten uit 

het netwerk van de Gemeente Amsterdam en de 

Amsterdam Economic Board. Deze bijeenkomsten 

hebben geleid tot nieuwe inzichten en antwoord 

op de volgende vragen: 

Hoe vergroten we de impact van MON€Y 

SCHOOL?

Wat is een geschikt financieel model voor 

MON€Y SCHOOL?

September 2017 ñ Februari 2018: 
ëAmsterdammers, 
Maak je stad!í
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Hoe kan MON€Y SCHOOL succesvol groeien?

Hoe kan MON€Y SCHOOL effectief 

samenwerken met gemeenten en bedrijven?

Hoe houden we de communicatiestroom 

rondom MON€Y SCHOOL continu op peil? 

Het ontwikkeltraject en de financiële ondersteuning 

zijn gebruikt voor de opschaling naar andere 

Amsterdamse stadsdelen, zodat MON€Y SCHOOL 

een stadsbreed programma wordt. 

Oktober 2017 ñ 
Nominatie Omarmprijs Amsterdam
In oktober is MON€Y SCHOOL genomineerd voor de Omarmprijs Amsterdam, door haar 

inzet voor kinderen die woonachtig zijn in gebieden in Amsterdam waar het armoedecijfer 

het hoogste is. 

In 2017 heeft MON€Y SCHOOL meerdere bijeenkomsten van Het 

Pact voor Amsterdam bijgewoond. Het Pact voor Amsterdam wil de 

gezamenlijke impact vergroten door het verbinden van initiatieven tegen

armoede met bedrijven en andere initiatieven. Tijdens de bijeenkomsten 

is informatie uitgewisseld en zijn nieuwe samenwerkingsverbanden 

ontstaan. Partners van MON€Y SCHOOL zijn o.a.: Rotary Club Amsterdam 

Zuid, Weekend Academie, Dynamo, VoorUit, Scholen, Studiezalen en 

Ouder- en KindTeam Noord. Voor de laatste geldt dat de samenwerking 

inmiddels is uitgebreid naar andere stadsdelen.

De uitvoering van MON€Y SCHOOL wordt behalve haar partners ook 

mogelijk gemaakt door haar financierders, die wij zeer erkentelijk zijn 

voor het vertrouwen dat zij in MON€Y SCHOOL hebben. In 2017 hebben 

onder andere Kansfonds, Fonds 21, Steunfonds Amsterdam, The State 

Street, Gemeente Amsterdam en Steunfonds Madurodam financieel 

bijgedragen.

 

Dankzij de groei van MON€Y SCHOOL is er steeds meer behoefte aan 

vaste medewerkers. Nieuwe teamleden van de organisatie zijn: Marianne 

Klop (Beleid en Ontwikkeling) en Eva Duffhues (Operationaal Manager). 

Daarnaast is MON€Y SCHOOL altijd op zoek naar docenten, vrijwilligers 
o
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3 Feiten en kennis

Kinderen die opgroeien in armoede kunnen 

vaak niet meedoen aan sport of cultuur, geen 

verjaardagen vieren of meegaan op schoolreis. 

Voor hen is passende zomer- en winterkleding 

en een gevarieerde, voedzame maaltijd niet 

vanzelfsprekend. Opgroeien vanuit een ach-

terstandspositie in een stressvolle omgeving leidt 

tot achterstand die vaak moeilijk kan worden 

ingehaald1.

“In Amsterdam lopen ruim 80.000 huishoudens 

risico op problematische schulden, net niet een 

op de vijf! Dat is veel. Daar zijn ook veel kinderen 

bij betrokken. In Nederland groeit een op de 

acht kinderen op onder de armoedegrens, dus 

minstens 10.000 kinderen in Amsterdam. Ook 

maken kinderen zelf steeds meer schulden, met 

alle gevolgen van dien”, aldus Wethouder Arjan 

Vliegenthart (verantwoordelijk voor de portefeuilles 

Werk, Inkomen, Participatie en Armoede in 

Amsterdam). 

 1 - Nederlands Jeugdinstituut (NJI), 2015  |  2 - Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud), 2016                                                                                                            6



In 2014 leefden in Nederland 
378 duizend kinderen in 
armoede. Criterium is dat zij in 
een huishouden leven dat een 
besteedbaar inkomen heeft 
onder de grens van ‘niet veel,  
maar toereikend’. *

Een op de negen kinderen leeft in armoede

WAT ZIJN DE GEVOLGEN VAN ARMOEDE VOOR KINDEREN?

KINDEREN UIT EENOUDERGEZINNEN HOE ONTSTAAT ARMOEDE?

Kinderen uit eenoudergezinnen hebben meer kans op 
armoede dan kinderen die bij twee ouders wonen. Hoe 
meer kinderen er zijn, hoe meer kans er is op armoede. 

Kortetermijneffecten 
Armoede leidt tot minder welbevinden 

en meer sociale uitsluiting

Effecten op de 
middellange termijn

Slechtere schoolprestaties en 
probleemgedrag

Langetermijneffecten
Een verhoogde kans op armoede en 

sociale uitsluiting als volwassene

Eenoudergezin Tweeoudergezin

25,8%
116.843

9,1%
261.512

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

8,7%

295.000

9,3%

320.000
10,3%

354.000

10,2%

350.000

10,2%

347.000

8,9%

308.000

8%

276.000

8,1%

279.000

8,9%

305.000

8,9%

302.000

9,6%

328.000
11%

371.000

11,4%

378.000*

11,6%

391.000
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Arme kinderen (0 t/m 17 jaar) in Nederland 2001-2014 (armoede volgens het niet-veel-maar-toereikendcriterium) 

GROOTSTE GROEP ARME KINDEREN HEEFT WERKENDE OUDERS

Hoewel er – in procenten bezien – weinig armoede is onder kinderen met werkende ouders, is het beeld anders 
wanneer we kijken naar de absolute cijfers. 

• autochtoon 
Nederlands

• twee-
oudergezin
• werkend

101.000

• niet-westerse 
afkomst
• twee-

oudergezin
• werkend

44.000

• niet-westerse 
afkomst
• twee-

oudergezin 
• niet-werkend

57.000

* Het niet-veel-maar-toereikendbudget omvat de minimale 
uitgaven aan voedsel, kleding, wonen en sociale participatie, 
zoals die zijn berekend door het Nibud.

Microniveau 
(individu)

Mesoniveau 
(instanties en groepen)

Macroniveau 
(samenleving)

Interne 
oorzaken

Persoonlijk gedrag:
ontbreken van vaardigheden, 
motivatie of zelfvertrouwen, 

schaamte

Gebrekkige structuur of 
disfunctioneren van instituties: 

bureaucratie, ontoegankelijke 
regelingen

Maatschappelijke ordening: 
ongelijke inkomens- en 

vermogensverdeling

Externe 
oorzaken

Persoonlijke gebeurtenissen: 
ziekte, ongeval, baanverlies, 

echtscheiding, gezinsuitbreiding

Institutionele stigma’s: 
vooroordelen door instanties, 

media

Economische, maatschappelijke en 
demografische ontwikkelingen:
economische crisis, conjunctuur, 

robotisering, migratie 

KINDEREN VAN OUDERS MET EEN UITKERING

De bron van inkomsten in het huishouden heeft ook 
invloed op de kans op armoede bij kinderen. 

werk (loon, winst)

uitkering (ww, wao/wia)

bijstandsuitkering

pensioen + overig

219.390

42.133

109.513

7.319

57,7%

Aantal

18,1%

7,4%

37,3%

Behorend bij Advies ...
Percentages geven het aandeel kinderen in armoede weer binnen een specifieke risicogroep; de absolute aantallen zijn gebaseerd op het totaal 
aantal kinderen in armoede (378.000). BRON: CBS (IPO ’01-’14) bewerking SCP (voorlopige cijfers)

Welke kinderen leven in armoede?

Behorend bij Advies Opgroeien zonder armoede

Wanneer er wordt gesegmenteerd op leeftijd is de groep 

kinderen tot twaalf jaar de grootste groep in Nederland 

die in armoede leeft. Zie figuur 1 waarop de armoede in 

Nederland in kaart wordt gebracht. Gemiddeld spreken 

we van één op de acht à negen kinderen in armoede, maar 

in bepaalde wijken van grote steden kan het oplopen 

tot één op de vier kinderen. Kinderen van migranten 

met een niet-westerse achtergrond vormen een groot 

deel van deze groep. Naarmate kinderen ouder worden 

komen zij vaak geld te kort. Zo heeft 37% van de mbo’ers 

van achttien jaar en ouder momenteel een schuld en één 

op de vier heeft betalingsachterstanden. Als jongeren 

op zichzelf gaan wonen, dan neemt de schuldensituatie 

nog meer toe2. Mbo-docenten hebben aangegeven 

een verband te zien tussen financiële stress en de 

aanwezigheid van studenten. Naarmate de financiële 

stress toeneemt wordt de kans groter dat studenten 

stoppen met hun opleiding, wat vervolgens leidt tot een 

beperktere kans op de arbeidsmarkt.

“Ook in het welvarende Nederland zijn er kinderen die 

in armoede opgroeien. Vrij vertaald zitten er gemiddeld 

in iedere schoolklas twee tot drie kinderen die onder de 

armoedegrens leven. En armoede onder kinderen is een 

hardnekkig probleem gezien het relatief hoog blijvend 

percentage kinderen dat in armoede opgroeit sinds 2000, 

namelijk tussen de 8% en 12% procent van alle kinderen. 

Zonder nader beleid zal het armoedeprobleem onder 

kinderen niet substantieel worden teruggedrongen. 

Armoede onder kinderen heeft niet alleen een negatief 

effect op de levensloop van kinderen maar ook op hun 

kansen. De ontwikkeling wordt belemmerd, talenten 

niet (optimaal) benut. Daarmee draagt armoede onder 

kinderen ook bij aan verscherping van een tweedeling 

in de maatschappij. Alle hens aan dek dus om armoede 

onder kinderen substantieel terug te dringen3” aldus de 

Sociaal-Economische Raad.

De kinderen en jongeren die het meeste risico lopen 

op armoede, zijn degene met een niet-westerse migra-

tieachtergrond. Zij groeien bijna zes keer meer op in ar-

moede dan kinderen met een Nederlandse achtergrond. 

Hans Bellaart onderzoeker bij Kennisplatform Integratie 

& Samenleving (KIS) noemt de cijfers zorgwekkend en 

stelt dat de verschillen alleen verkleind kunnen worden 

als deze groep meer en vooral specifieke aandacht 

krijgt4.

Jongeren lopen meer risico op financiële achterstand 

dan andere leeftijdsgroepen omdat zij vatbaarder 

zijn voor verleiding, status en impulsiviteit en in een 

bijzondere leeftijdsfase/overgangsperiode zitten.   Jon-

geren zijn gevoelig voor de invloed van reclame en 

het willen meedoen met rages en trends. Ook heeft 

de overgang van thuis wonen naar zelfstandig wonen 

en het meerderjarig worden en alle daarbij horende 

(financiële) verantwoordelijkheden impact op het leven 

van jongeren. Dit is voor veel jongeren een uitdaging èn 

en risico. 

Uit onderzoek5 blijkt dat er een sterke samenhang is 

tussen op jonge leeftijd leren omgaan met geld en een 

positieve financiële situatie op latere leeftijd. Het is 

daarom belangrijke dat kinderen over financiële kennis 

beschikken voordat zij keuzes maken waar langdurige 

consequenties aan verbonden zijn. 

3 - Sociaal-Economische Raad (SER), 2017  |  4 - Kennisplatform Integratie & Samenleving (KIS), 2017  |  5 - Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud), 2017 7

‘Armoede per gemeenten in percentage’ 2013



MON€Y SCHOOL richt zich op kinderen van 8 t/m 

18 jaar, die gezien hun achtergrond een groot risico 

lopen om financiële problemen te ontwikkelen. Dit 

zijn veelal kinderen en jongeren waarvan de ouders 

een laag inkomen hebben, waarbij er sprake is 

van een diverse etnische achtergrond en/of een 

laag opleidingsniveau. Kinderen en jongeren 

worden door de activiteiten van MON€Y SCHOOL 

gestimuleerd om financieel verantwoord gedrag 

te ontwikkelen, waarvan hun omgeving tevens 

profiteert. Dit is de basis om te voorkomen dat er 

sprake is van een langdurige armoede situatie. 

MON€Y SCHOOL wil de erfelijkheid van armoede 

doorbreken. 

MON€Y SCHOOL gaat preventief te werk en wil 

een onstabiele financiële situatie voorkomen. 

We bieden naschoolse financiële educatie met een 

gevarieerd programma dat aansluit op de interesse, 

het niveau en de leeftijdsfase van de kinderen/

jongeren en waarbij deelnemers samenwerken met 

leeftijdsgenoten in een vergelijkbare situatie. Voor 

jongeren is er extra aandacht voor de overgang 

18- / 18+. 

We stimuleren dat deelnemers van MON€Y 

SCHOOL op lange termijn leren denken en 

succesvol functioneren. Om de impact van de 

lessen te vergroten worden ook ouders van 

deelnemers bij MON€Y SCHOOL betrokken. In 

samenwerking met Weekend Academie en de 

Ouder- en KindTeams wordt hier de komende jaren 

nog meer aandacht aan besteed. Het concept 

MON€Y SCHOOL wordt uitgewerkt om deze 

effectief en kwalitatief, in nauwe samenwerking 

met gemeenten en samenwerkingspartners uit te 

rollen naar andere locaties.

HET PROGRAMMA4
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ìMONÄY SCHO OL wil de erfelijkheid 
van armoede doorbrekenî

Het programma van MON€Y SCHOOL is onderverdeeld in de volgende leeftijdscategorieën:

   8 t/m 12 jaar           Maak je Dromen waar 

   13 t/m 15 jaar         Je eigen bedrijf oprichten 

   16 t/m 18 jaar         Je eigen bedrijf oprichten/ 18 jaar worden

8



In 2017 zijn de leerprogramma’s (verder) ontwikkeld 

en verbeterd, zodat deze nog beter aansluiten bij de 

doelgroepen. Naast het basisprogramma is ook een 

jaarprogramma ontwikkeld, dat tijdens schooljaar 

2017-2018 voor het eerst wordt uitgevoerd. Het 

basisprogramma bestaat uit acht wekelijkse workshops, 

het jaarprogramma heeft een looptijd van veertig weken, 

met gemiddeld 32 lessen. Het jaarprogramma vergroot 

het financieel bewustzijn en de financiële weerbaarheid 

nog meer door ook onderwerpen als slimmer leren, 

gezondheid en duurzaamheid te belichten. Een gezonde 

en duurzame levensstijl hoeft niet duur te zijn en spaart 

zelfs geld uit door lage ziektekosten, behoud van werk 

en een lagere energierekening. Ook worden ouders 

tijdens het jaarprogramma vaker betrokken bij MON€Y 

SCHOOL, zodat het hele gezin profijt heeft en een 

succesvolle toekomst voor de kinderen meer kans van 

slagen heeft. 

De resultaten van MON€Y SCHOOL zijn gebaseerd op 

schooljaren. In het voorjaar van 2017 is een projectplan 

geschreven voor drie schooljaren (2017 t/m 2020) 

waarin uitgebreide (achtergrond) informatie, doelen 

en resultaten beschreven staan. Het idee is dat per 

schooljaar tachtig kinderen van 8 t/m 12 jaar meedoen 

aan MON€Y SCHOOL en honderd kinderen van 13 t/m 

18 jaar.  We willen tijdens deze drie schooljaren MON€Y 

SCHOOL in meer aandachtswijken van Amsterdam 

aanbieden. 

Voor schooljaar 2016 – 2017 was het streven 50 jongeren 

deel te laten nemen aan het basisprogramma. 

Voor schooljaar 2017 – 2018 is het streven om in totaal 

180 kinderen en jongeren aan het programma te laten 

deelnemen (zie onder). In dit jaarverslag 2017 worden de 

resultaten van dat kalenderjaar beschreven.

Doelen en planning schooljaar 2016-2017 

(alleen deel 2017 hier beschreven)

Leeftijd  13 t/m 18 jaar 

Start december 2016 t/m maart 2017 basisprogramma (acht wekelijkse bijeenkomsten).

Frequentie: vijf groepen per schooljaar van minimaal 10 kinderen per groep

Locatie: In Bos en Lommer en in De Krommert (Amsterdam West)

Doelen en planning schooljaar 2017-2018 

(alleen deel 2017 hier beschreven)

Leeftijd: 8 t/m 12 jaar

Start oktober 2017  jaarprogramma’s  (veertig wekelijkse bijeenkomsten).

Frequentie: vier groepen per schooljaar van minimaal 10 kinderen per groep 

Locatie: Indische Buurt en Transvaalbuurt (Amsterdam-Oost) en Van der Pekbuurt en 
Bloemenbuurt (Amsterdam-Noord). 

Start voorjaar 2018: basisprogramma (acht wekelijkse bijeenkomsten).

Frequentie: vier groepen per schooljaar van minimaal 10 kinderen per groep

Locatie: Osdorp (Amsterdam Nieuw-West), Bos en Lommer (Amsterdam-West) 
en Van der Pekbuurt en Bloemenbuurt (Amsterdam-Noord).

Leeftijd: 13 t/m 18 jaar

Start oktober 2017: 1 jaarprogramma (veertig wekelijkse bijeenkomsten).

Frequentie: één groep per schooljaar van minimaal 10 kinderen per groep

Locatie: Indische Buurt en Transvaalbuurt (Amsterdam-Oost)

Start voorjaar 2018: basisprogramma (acht wekelijkse bijeenkomsten).

Frequentie: negen groepen per schooljaar van minimaal 10 kinderen per groep

Locatie: Osdorp (Amsterdam Nieuw-West), Van der Pekbuurt, Bloemenbuurt en 
Vogelbuurt (Amsterdam-Noord) en EGK-buurt (Amsterdam-Zuidoost).
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Het basisprogramma bestaat uit het financiële blok, 

bij het jaarprogramma wordt dit financiële blok 

aangevuld met de blokken Slimmer Leren, Gezonde 

Leefstijl en Duurzame Leefstijl. Ook is er aandacht voor 

huiswerkbegeleiding. Ouders worden betrokken: vooraf 

vindt een intakegesprek plaats en aan het eind van de 

programma’s vindt een presentatie plaats waarvoor 

ouders uitgenodigd worden. Via WhatsApp berichten 

blijven ouders op de hoogte van de inhoud van de lessen 

van hun kinderen. 

Tussentijds en aan het einde van de programma’s vinden 

evaluaties plaats met deelnemende kinderen, jongeren, 

hun ouders en met medewerkers. Waar nodig worden er 

verbeteringen doorgevoerd. 

De resultaten van de deelnemers aan MON€Y 

SCHOOL worden ieder blok gemeten en de gegevens 

over schooljaar 2017-2018 komen in de zomer van 

2018 beschikbaar. Aan het eind van ieder schooljaar 

worden deze resultaten gerapporteerd en gedeeld 

met samenwerkingspartners en financiers. Ook in 

de samenwerking met andere organisaties delen we 

onze kennis over de doelgroep en over kinderen in 

armoedesituaties. MON€Y SCHOOL bereikt grotendeels 

kinderen met een niet-westerse achtergrond, die voor 

anderen niet makkelijk te bereiken zijn. Door samen 

te werken kunnen Ouder- en KindTeams bijvoorbeeld 

beter in contact komen met deze gezinnen en worden er 

bruggen geslagen naar de scholen in de wijk.

Resultaten in 2017
Deelnemersaantallen in 2017 aan basisprogrammaís 
(onderdeel schooljaar 2016-2017)Leeftijd  13 t/m 18 jaar 

In winter/ voorjaar 2017 zijn zes basisprogramma’s uitgevoerd (onderdeel schooljaar 

2016-2017)

Doel was 50 jongeren deel te laten nemen, 62 jongeren namen daadwerkelijk deel. 

De lessen hebben in de winter en in de lente plaatsgevonden: 

Van december 2016 t/m februari 2017 in Amsterdam-Oost en Wijk Bos en Lommer.

Gastsprekers: bedrijfsleider Meram (restaurant), eigenaar asbestverwijdering, 

bewindvoerder, eigenaar Excellent, directeur Jongerencultuurfonds Amsterdam en 

eigenaar Trias Pedagogica.

Van maart 2017 t/m april 2017 in Amsterdam West en Wijk De Krommert. 

Gastsprekers: directeur Jongerencultuurfonds Amsterdam en eigenaar Trias Pedagogica.

Resultaten (uitgedrukt in een cijfer) n.a.v. evaluaties na les 4 en les 7 
van iedere groep.

7: de lessen dragen bij aan de financiële weerbaarheid van de deelnemende jongeren.

Jongeren hebben inzicht gekregen in geld: dat je kunt sparen, bewuste keuzes maken, wat 

erbij komt kijken om een bedrijf op te zetten, met welke inkomsten en uitgaven je rekening 

moet houden.

Leeftijd  13 t/m 18 jaar 

Looptijd 
programma

December 
2016 -

Februari 2017
2 22 4 2 2

4

6

40

62

8

12

2

4

3

5

Maart – April 
2017

Totaal

Aantal 
groepen

Gem. aantal
deelnemers

Aantal Peer
Educators

Gast-
sprekers Docenten
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7,5: de lessen zorgen ervoor dat de jongeren beter kunnen budgetteren.

De jongeren zijn door de lessen van MON€Y SCHOOL meer financieel zelfredzaam

(kennen de waarde van geld beter, hebben beter inzicht in de consequenties van

bestedingsbeslissingen) 

7: door de MON€Y SCHOOL lessen is de kans op schulden en het aangaan van verkeerde 

leningen verminderd, waardoor jongeren minder financiële risico’s lopen.

7: De deelnemers leren beter door gebruik te maken van Peer Education: voorbeeldjongeren 

dienen als rolmodellen.

Wat waren hoogtepunten in de lessen?

- Dat een jongere die normaal terughoudend is, de eerste les als eerste zijn pitch over zijn 

bedrijf wilde houden. Hij was enthousiast geworden over het bedenken daarvan en wilde dit

graag delen. Hij bedacht matrassen te gaan maken/verkopen speciaal voor oudere mensen.

- Bij het bespreken van persoonlijke inkomsten en uitgaven bleken de jongeren in eerste 

instantie totaal geen besef te hebben van kosten. De jongeren hebben daar nu inzicht in 

gekregen door alles op een rijtje op het bord te zien staan.

- Dat kinderen en jongeren die normaal gesproken terughoudend zijn, hun schroom ver-

liezen. Zo wilde een jongere als eerste tijdens de eerste les zijn pitch over zijn bedrijf houden. 

Hij was enthousiast geworden over het bedenken van zijn eigen bedrijf en wilde dit graag 

delen. Hij wilde matrassen gaan maken/verkopen speciaal voor oudere mensen.

- Gastspreker Abdellah Mehraz kon met zijn verhaal de jongeren bij de les houden en boeien.
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Deelnemersaantallen in 2017 aan eerste blok van de jaarprogrammaís 
(onderdeel schooljaar 2017-2018)

In najaar 2017 zijn de nieuwe jaarprogramma’s van start gegaan, in 2018 starten de basispro-

gramma’s van schooljaar 2017-2018. eftijd  13 t/m 18 

Oktober 
2017 t/m
Juli 2018

Oktober t/m
December 

2017

Oktober t/m
December 

2017

4 40 18 2 2

1

5

10

50

4

22

1

3

1

3

Oktober 
2017 t/m
Juli 2018

Totaal

Looptijd 
programma

Aantal 
groepen

Gegevens
over periode

Gem. aantal
deelnemers

Aantal Peer
Educators

Gast-
sprekers Docenten

Leeftijd  8 t/m 12 jaar 

Leeftijd  > 13 jaar 

Voor dit jaarverslag 2017 hebben we het gemiddelde aantal deelnemers van de maanden 

oktober t/m december 2017 aangegeven. De jaarprogramma’s lopen nog door t/m juni 2018. 

We merken dat de nieuwe jaarprogramma’s een aanlooptijd nodig hebben. Het uiteindelijke 

aantal deelnemers wordt bepaald in juni, aan het eind van schooljaar 2017-2018. 

De groepen van 8-12 jaar vinden plaats op:
Maandag: Speeltuinvereniging Batavia in Amsterdam Oost, wijk Indische Buurt

Dinsdag: Elthetocomplex, in Amsterdam Oost, wijk Indische Buurt 

Woensdag: Ouder-en KindTeam in Amsterdam Noord, wijk Bloemenbuurt/ Van der Pekbuurt

Woensdag: Al Jawhara school in Amsterdam Oost, wijk Indische Buurt 

De groep 13 + vindt plaats op:
Donderdag: Elthetocomplex, in Amsterdam Oost, wijk Indische Buurt 

Eerste ervaringen:
De rolverdeling tussen peer educators, teamleiders en docenten is niet zo strikt gescheiden.

Dat wil zeggen dat rollen kunnen wisselen en mensen kunnen doorgroeien. Gedurende het 

hele jaar komen er mensen bij, maar gaan er ook weer mensen weg. Zowel stagiaires als 

vrijwilligers zetten met een hele diverse achtergrond en leeftijd zetten zich in.

- Bijeenkomsten met ouders
Na elk blok (financiële lessen, duurzaamheid, gezonde leefstijl) vindt een ouderbijeenkomst 

plaats. Gemiddeld waren er per groep zo’n 5-7 ouders aanwezig. Centraal stond de inhoud 

van de lessen en de huiswerkbegeleiding en de vragen van ouders. In Noord is samengewerkt 

met het Ouder-en KindTeam en welzijnsorganisatie Doras om voorlichting te geven.

- Ervaringen met het nieuwe lesprogramma
De lessen worden door deelnemers en medewerkers erg leuk gevonden, ook het gebruik van 

het financieel paspoort. Hoe de uitvoering van de lessen precies verloopt, hangt samen met 

de samenstelling van de groep. De hoeveelheid tijd die de kinderen/jongeren nodig hebben 

om alles te doorlopen verschilt enorm: de lessen worden aangepast aan het niveau van de 

groep. We blijven experimenteren en bijstellen. In elk blok is tot nu toe ook een bijeenkomst 

georganiseerd met het gehele uitvoerende team om de afgelopen lessen te evalueren en 

vooruit te kijken naar het volgende thema.
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5 Quotes

“Ik vind het heel belangrijk dat leerlingen op jonge leeftijd leren wat 
de waarde van geld is en dat zij hiermee leren omgaan. Ik merk helaas 
nog te vaak dat leerlingen worden verleid door merkartikelen, die 
meestal niet betaalbaar zijn voor een gezin met een laag inkomen. 
Ouders weten zelf niet altijd hoe zij hiermee om moeten gaan en 
doen er alles aan om hun kind(eren) daarin tegemoet te komen. 
Tijdens schoollessen is niet voldoende tijd om extra aandacht te 
besteden aan financiële educatie. Ik vind het lesaanbod van 
MON€Y SCHOOL daarom een aanvulling op het reguliere 
lespakket van een basisschool. Ook omdat zij ouders en 
kinderen die dat het hardst nodig hebben kunnen 
adviseren”

“VoorUit is dit schooljaar partner geworden op verzoek van 
MON€Y SCHOOL die de overstap naar Nieuw West wilde   
maken. We ontmoeten elkaar bij het Pact Tegen Armoede 
van de Centrale Stad. MON€Y SCHOOL voelt vertrouwd 
omdat er verschillende ex-VoorUiters werken. Dat maak-
te de kennismaking en tot samenwerking komen makke-
lijker. Werken met vrijwilligers, ouderbetrokkenheid en            
talentontwikkeling zijn herkenbare en voor VoorUit waar-
devolle elementen.
Er is wederzijdse bereidheid van elkaars kennis, netwerk 
en ervaring gebruik te maken. We werken met gesloten 
beurs samen en creëren dus meerwaarde door onze 
samenwerking. Over het doel hoeven we het amper te 
hebben: investeren in kinderen om hen succesvolle Am-
sterdammers te laten zijn willen we beiden. Momenteel 
heeft de eerste pilot plaats. Met de ervaringen die we nu 
opdoen in Slotermeer starten we straks een tweede groep 
in Staalmanpleinbuurt. Ik ben benieuwd welke mooie suc-
cessen en verbeterpunten naar boven gaan komen. Belan-
grijk voor VoorUit is dat het MON€Y SCHOOL aanbod laag-
drempelig is en aansluit bij de behoeften van kinderen en 

hun ouders in de wijk.”

Floor Wijnands, Projectmanager VoorUit

Hamza

aldus Hakima el Ghannouti, directeur van basisschool 
Al Jawhara in Amsterdam Nieuw-West.

- ik word 9 jaar
- ik ben goed in voetbal en 
   supporter van Galatasaray
- Ik vind de MS leuk omdat we 

uitstapjes hebben en huiswerk maken
- ik wil normale dokter worden

- er is een gezellige sfeer in de groep

- Dina is goed in zwemmen en Amine 
is goed in bouwen. In koor antwoorden ze 
dat de MS ‘leuk’ vinden
- Vooral de spelletjes en het leren over 
energie en het financiële gedeelte.
- Amine wil graag later monteur, politie of 
brandweerman worden en bij de AH werken.
- Dina: Ik wil graag kinderdokter worden 
zonder bloed.

- Ik ben 11, bijna 12, laten we 11,5 doen
- Ik vind alles leuk aan de MS
- Ik wil graag architect worden
- Ik ben goed in rekenen

- Ik vind de bijles leuk en de les over              
  geld leuk

- Wil nog leren wat je moet doen als je veel geld hebt

Dina &
Amine

Ali



FOCUS IN 20186

MONÄY SCHO OL streeft ernaar om in 2018 :

Vier basisprogrammaís voor 8-12 jaar en negen Basisprogrammaís voor 13+ 
te realiseren. 
In het programma voor jongeren is extra aandacht voor de overgang naar 18- naar 18+ jaar. 

Uitbreiding naar de alle stadsdelen van Amsterdam: stadsbreed aanbod. 
Omdat ons vragen uit heel Amsterdam en ook van daarbuiten bereiken, willen we het concept 

van MON€Y SCHOOL overdraagbaar maken. Komende jaren zullen we gaan experimenteren 

met uitvoering van het korte, basisprogramma in andere stadsdelen van Amsterdam. Met de 

bedoeling om daarna ook jaarprogramma’s te gaan draaien. MON€Y SCHOOL wil onderdeel 

uitmaken van de Gebiedsopgaven, Sociale Basisvoorzieningen en het Armoedebeleid van 

Amsterdam. We willen aansluiten bij en samenwerken met partners op het gebied van inkomen, 

armoede, participatie en onderwijs. Daarnaast versterken we de samenwerking met nog meer 

partners om elkaars deskundigheden en netwerken in te zetten en de doorverwijsfunctie 

beter vorm te geven. Zo kunnen kinderen als gezinnen betere ondersteuning krijgen bij het 

voorkomen van of omgaan met armoede. Helaas worden minimavoorzieningen nog steeds 

onderbenut door migrantengroepen.

    

Maatjesondersteuning na MONÄY SCHOOL: individuele ondersteuning op maat 
 In samenwerking met bestaande maatjesprojecten willen we ondersteuning op individueel 

niveau aanbieden aan deelnemers van MON€Y SCHOOL. Kinderen ondervinden in hun 

dagelijks leven soms problemen met de overgang van basis- naar middelbaar onderwijs, het 

maken van een beroepskeuze of de overgang naar (financiële) volwassenheid. Door deelnemers 

een vervolgtraject met een maatje aan te bieden, krijgen ze gedurende een langere periode 

ondersteuning. Ook de problemen die binnen het gezin spelen komen dan in zicht wat kan 

leiden tot doorverwijzing naar wenselijke ondersteuning of een voorziening

MONÄY SCHOOL PLUS te ontwikkelen: ouders toeleiden naar 
minimavoorzieningen.
In samenwerking met de Weekend Academie en Gemeente Amsterdam willen we MON€Y 

SCHOOL PLUS ontwikkelen en uitvoeren. Tijdens MON€Y SCHOOL ontmoeten ouders elkaar 

(PLUS) en krijgen zij informatie over minimavoorzieningen en indien gewenst individuele 

ondersteuning bij financiële/administratieve vragen. 

Onderzoeken of er behoefte is aan een programma voor kinderen met een 
lichtelijk verstandelijke beperking of voor kinderen van vluchtelingen

MONÄY SCHOOL wil in 2018 het Landelijk Innovatiepunt MONÄY SCHOOL vorm 
gaan geven realiseren om de programmaís over te dragen zodat zij ook 
buiten Amsterdam uitgevoerd kunnen gaan worden. 
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Noor Waardijk, 
Weekend Academie. 

De Weekend Academie (www.weekendacademie.nl)

en MON€Y SCHOOL werkten in 2017 steeds inten-

siever samen. Door het delen van netwerken, het 

samen aanbieden van programma’s en methodische 

en inhoudelijk uitwisseling, leren beide organisaties 

van elkaar. Voor 2018 zijn staat een volgende stap in 

de samenwerking op stapel. Hopelijk kunnen wij daar 

binnenkort meer over vertellen

Hans Dijksman,
Senior beleidsadviseur 
Armoedebestrijding.  
Gemeente Amsterdam. 

Het is belangrijk dat ook maatschappelijke organisaties 

zoals MON€Y SCHOOL zich willen inzetten om kinderen 

te leren om met geld om te gaan. MON€Y SCHOOL 

is een professionele organisatie die met vrijwilligers 

veel kinderen helpt om op een enthousiaste manier 

kinderen leert om met geld om te gaan. MON€Y 

SCHOOL toont zich creatief door via de kinderen 

de ouders te bereiken en hen te informeren over 

minimaregelingen.
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