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Q&A Week van het geld 
 
Wat is de Week van het geld? 
In de Week van het geld worden activiteiten georganiseerd om kinderen te leren omgaan met 
geld en risico’s. Veel activiteiten vinden plaats in de klas. Medewerkers uit de financiële sector 
verzorgen gratis gastlessen en workshops op basisscholen door het hele land. Onder andere 
medewerkers van verzekeraars, banken en de gemeentelijke kredietbanken staan dan voor de 
klas om kinderen op een leuke manier te leren omgaan met geld. 
De Week van het geld is een initiatief van Wijzer in geldzaken. Het Verbond van Verzekeraars 
is sinds de oprichting financieel en inhoudelijk partner van dit platform. Koningin Máxima is 
erevoorzitter van Wijzer in geldzaken en actief betrokken bij de Week van het geld.  
 
Waarom doen verzekeraars mee aan de Week van het geld? 
Verzekeraars vinden het belangrijk dat kinderen al jong leren omgaan met geld en risico’s. 
Daarom participeren zij jaarlijks in de Week van het geld, georganiseerd door Wijzer in 
geldzaken. Centraal staan vragen als: hoe risico's te voorkomen, wat zijn mogelijke  financiële 
gevolgen van risico’s en hoe kun je deze opvangen. Het is belangrijk dat jongeren later een 
goed begrip hebben van financiële producten en in staat zijn om kritisch een keuze te maken. 
Onder het motto Jong geleerd is oud gedaan, willen verzekeraars leerlingen daarom kritisch 
laten nadenken over wanneer verzekeren zin heeft en wanneer niet. De gastles Fix je risk gaat 
hier in de lesstof en verdiepingsopdrachten op in. Het DigiSpel laat de geleerde begrippen op 
een speelse wijze nog eens voorbij komen.  
 
Wat houdt de gastles Fix je risk in?  
Met het geven van een gastles leer je basisschoolleerlingen op een leuke manier om te gaan 
met risico’s en de financiële gevolgen ervan. Verzekeren is voor de meeste kinderen een ver-
van-hun-bed-show. Toch hebben ze allemaal wel een keer gehoord: “Het is maar goed dat we 
verzekerd zijn”. Ieder gezin krijgt te maken met grote of kleinere ongelukken en schades. Hoe 
ga je met deze risico’s om? Na de les kunnen de kinderen de geleerde begrippen meteen 
toepassen in het Fix je Risk DigiSpel. Met het spelen van het spel leren ze op speelse wijze 
welke soorten tegenslag ze tegen kunnen komen en hoe ze ervoor kunnen zorgen dat dit niet 
te veel geld kost.  
 
Voor wie is de les? 
De gastles is voor kinderen van groep 7 en 8 op het basisonderwijs. De les is ook beschikbaar 
in het Engels.  
 
Hoe lang duurt een gastles? 
Een gastles duurt ongeveer 1 uur bestaande uit een interactieve les van 30 minuten en het 
spelen van het DigiSpel gedurende de andere 30 minuten.  
 
Een gastles geven, kan ik dat wel? 
Als je het leuk vindt om over je werk te vertellen én kinderen wat te leren dan lukt het zeker. Er 
wordt niet van je verwacht dat je de perfecte docent bent: daarvoor blijft de leerkracht aanwezig 
tijdens de les. Zie jezelf als een gastdocent die de klas bezoekt en komt vertellen wat geld is en 
hoe je er het beste mee kunt omgaan. Een gastdocent in de klas is leuk en maakt de lesdag 
anders dan normaal! Kinderen stellen vragen die je vanuit je eigen expertise en ervaring 
beantwoordt. Je kan overwegen om de gastles samen met een collega te geven. 
 
Is er informatie over de gastles voor de leerkracht? 
Ja, alle informatie over de gastles voor jezelf en de gastdocent vind je op www.fixjerisk.nl: dé 
portal over financiële educatie voor verzekeraars. Benader je zelf een school, dan kun je de 
docent wijzen op deze site. Vergeet niet je eigen gegevens achter te laten (visitekaartje 
bijvoorbeeld) zodat de docent je kan benaderen mocht hij/zij er later op terug willen komen. 
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Wat kun je verwachten? 
Maak vooraf  een afspraak met de leerkracht hoe lang de les mag duren en vraag naar de  regels 
in de klas. Door je zelf eerst te introduceren en wat vragen te stellen aan de klas, stel je de 
leerlingen op hun gemak en kun je inschatten wat zij interessant vinden. Het onderwerp risico’s  
spreekt altijd tot de verbeelding dus verwacht veel enthousiasme! Vervolgens start je met het 
geven van de gastles.  
 
Wat zijn tips voor het geven van een gastles? 

 Bereid de les goed voor met de lesbrief op de website; 

 Vraag de leerkracht de klas vast in te delen in maximaal zes groepjes; 
 Stuur de link van het spel vast toe naar de school om het spel klaar te kunnen zetten 

 Vraag de leerkracht in de les te blijven; 

 Bereid van voorbeelden voor van dingen die kunnen gebeuren: een fiets die gestolen 
wordt, een bal door de ruit tijdens spelen op straat. En kun je de kans op een ongelukje 
verkleinen?; 

 De benen van Ronaldo die voor €200.000,00 ,’verzekerd zijn doen het altijd goed in de 
klas; 

 Maak een woordweb op het bord. Zet verzekeren in het midden en vraag waar de 
kinderen allemaal aan moeten denken. Schrijf deze woorden er omheen. Dit helpt bij de 
leidraad van de les en helpt de kinderen de termen beter te onthouden; 

 Wees niet verbaasd als er niemand is op de school om je direct op te vangen. Vaak zijn 
de lessen nog bezig als je aankomt. Je hebt de contactgegevens van de docent dus als 
je daarnaar vraagt komt het goed; 

 Kleed je niet te formeel, dit schept een afstand. 
 
Hoe kan ik meedoen? 
Ben je enthousiast geworden? Meld je dan aan bij je de coördinator van je maatschappij voor 
meer informatie, of stuur een mail naar weekvanhetgeld@verzekeraars.nl   
 
Ik heb een school en mezelf aangemeld maar ik kan niet, wat moet ik doen? 
Het kan voorkomen dat er iets onverwachts gebeurt waardoor het geven van een gastles in het 
geding komt. Probeer echter altijd de gastles prioriteit te geven. Dus houdt er rekening mee met 
het maken van afspreken en meetings buiten de deur. Kun je toch echt geen gastles geven op 
het afgesproken tijdstip, probeer dan met de school naar een nieuwe datum en tijd te zoeken. 
Vraag eventueel een collega of die kan invallen voor je. De gemaakte afspraak met de school 
is je eigen verantwoordelijkheid dus handel het op een goede manier af.  
 
Een andere vraag? 
Staat het antwoord op je vraag hier niet bij, neem dan contact op met de contactpersoon binnen 
je maatschappij of mail naar weekvanhetgeld@verzekeraars.nl  
 
 
 


