Lespakket Bijna 18. Nu regelen!
Gratis lespakket – Voorbereiden op financiële zelfstandigheid
Vanaf 18 jaar hebben jongeren grotere
financiële verantwoordelijkheden.
Zo moeten ze zelf verzekeringen afsluiten
en toeslagen aanvragen. Ook mogen ze
vanaf nu lenen en abonnementen afsluiten
én zijn ze aansprakelijk voor hun schulden.
Het gratis lespakket Bijna 18. Nu regelen!
leert jongeren hiermee om te gaan.
Resultaat
• De leerling is zich bewust van de
financiële verantwoordelijkheden vanaf
18 jaar;
• De leerling kent het geldplan Bijna 18,
zodat hij de financiële verantwoordelijkheden kan regelen en hulp kan vragen
als nodig.
Programma
De les begint met het invullen van een
geldtypetest. Nu weten de leerlingen of
ze een Big spender zijn, een Rekenmaster,
een Superspaarder of een Geld-chaoot.
Daarna gaan ze door met een van
de story’s rondom drie aansprekende
thema’s: vakantie, scooter, games &
gadgets. U kunt ervoor kiezen ze alle drie te
integreren in uw lessen, of een keuze te
maken.
In elk verhaal komen gebeurtenissen voor
met een financieel raakvlak, en worden
jongeren uitgenodigd na te denken over
financiële keuzes en risico’s. Voorbeelden
zijn: reisverzekering, boete van het CJIB,
achteraf betalen of schulden maken.
Aansluitend volgen stellingen waarop zij
kunnen reageren. Ter afsluiting vullen
leerlingen het online geldplan Bijna 18 in.
Studielast
Lessen van 40-50 minuten en thuis invullen
geldplan Bijna 18.
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Doelgroep
Het lespakket is geschikt voor leerlingen van
rond de 18 jaar. Er zijn twee varianten:
• vmbo basis/kader en mbo 1 en 2
• vmbo gl/tl, mbo 3 en 4 en havo/vwo
Studiemateriaal
Het gratis lespakket Geldplan Bijna 18. Nu
regelen! is kant-en-klaar en geschikt om in
één of meerdere lesuren te behandelen. Via
aansprekende thema’s worden jongeren
gestimuleerd om na te denken over
financiële aspecten van keuzes in hun eigen
leefwereld.
Het lespakket bestaat uit:
• les voor vmbo basis/kader en mbo 1 en
2, inclusief geldplan Bijna 18
(powerpoint)
• les voor gl/tl, mbo 3 en 4, havo en vwo
inclusief geldplan Bijna 18 (PowerPoint)
• docentenhandleiding met aanwijzingen
en achtergronden (online)
• een lesbrief voor elk niveau met de
opdrachten en de antwoorden (pdf)
• extra oefenmateriaal
Investering
Gratis
Locatie
Op school
Advies en inschrijving
Het lesmateriaal van het pakket Bijna 18.
Nu regelen! vindt u in onze online
leeromgeving. Volg deze stappen om
toegang te krijgen.
1. Ga naar academie.nibud.nl
2. Kies voor Beroepsmatig
3. Kies voor Bijna 18: nu regelen!
4. Klik op Inloggen als gast

Lespakket Bijna 18. Nu regelen! | 1

