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Mijn Geld en ik  
 

Over het onderwerp 
Dit onderwerp is bij uitstek geschikt als inleidende module indien meerdere blokken van dit leerplan 
zullen worden doorlopen. 

Door zich bezig te houden met een algemene en vooral met de eigen visie op het gebied van de 
omgang met geld, wordt geld losgemaakt van zijn zuivere getallenwaarde. We worden ons hierbij 
bewust gemaakt van de mate waarin geld ons leven en de samenleving beïnvloedt.  

Van jongs af aan worden we met het thema geld vertrouwd gemaakt en nemen we patronen en 
oplossingsstrategieën over die blijvend een enorme invloed op ons dagelijks leven hebben. 

Door er bewust over na te denken, wordt ons eigen blikveld breder gemaakt en verruimd. 

 

Omkadering: 
 

Doelgroep  Volwassenen  
• In  onderwijs, opleiding en bijscholing 
• bij de openbare dienst voor de arbeidsvoorziening 
• in woongroepen en sociale instellingen 
• bij allerlei andere cursussen, enz. 

 
Beschikbare tijd 80 – 100 minuten (De benodigde tijd kan variëren, 

afhankelijk van de doelgroep). 
 

Vereisten Voldoende ruim lokaal  voor ongestoord individueel werk 
 

Onze leerdoelen 

- Nadenken over de eigen houding ten opzichte van geld, consumptie en geluk. 

- Onderzoek naar alledaags taalgebruik omtrent geld  en de betekenis ervan. 

- Bewust worden van de eigen manier van omgaan met geld (Welke patronen heb ik 
overgenomen? Welke benaderingen heb ik zelf gekozen?) 

- Andere manieren leren kennen omtrent hoe met geld om te gaan. 

- De eigen middelen versterken door uitwisseling met anderen. 
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Cursusplan – een overzicht 

 

Methodenoverzicht Duurtijd in 
minuten 

Moeilijkheid Blz. 

 
1. Praten over geld 

Algemene vragen over het onderwerp 
brengen een uitwisseling binnen de 
groep op gang. 

 
15 

 
eenvoudig 

 
3 

 
2. Spreekwoorden over geld  

Aan de hand van spreekwoorden wordt 
aangetoond hoezeer geld in onze 
samenleving een rol speelt. 
 
Bijlage „Spreuken en spreekwoorden“ 
 

 
25 - 35 

 
eenvoudig 

 
4 
 
 
 
 
 

5 
3. Biografie over geld 

Twee vragenlijsten over het verleden en 
de toekomst helpen de deelnemers na te 
denken over hun omgang met geld. 
 
Bijlage „Een blik op het verleden“ 
 
Bijlage „Een blik op het heden“ 
 

 
45 

 
eenvoudig 

 
6 
 
 
 
 

7 
 

8 
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1. Over geld spreken 

Setting Plenum 
Doel Kennismaking met de groep. Uitwisselen van de eigen meningen 
Tijdsduur 15 minuten 
Verdere 
aanwijzingen 

Beweging helpt de deelnemers om aansluiting te vinden en helpt hen om 
te beginnen praten met elkaar. 

 

De groep wordt verdeeld in 2 groepen. Eén groep vormt een buitenste cirkel met hun 
stoelen. De andere groep vormt een binnenste cirkel en gaat zo zitten dat alle deelnemers 
tegenover elkaar kunnen zitten. 

Vervolgens worden de onderstaande vragen aan de deelnemers gesteld. De deelnemers 
hebben nu 2 minuten om elkaar het antwoord op de vraag te geven. 

Na 2 minuten staan de deelnemers in de binnenste cirkel op en schuiven één stoel op met 
de klok mee.  

De volgende vraag wordt gesteld en de deelnemers beantwoorden de nieuwe persoon.  

Een willekeurig aantal vragen kan worden gesteld. 

 

Mogelijke vragen: 

Wat heb je nodig om gelukkig te zijn? 

Wanneer voel je je rijk?  

Wat denk je dat je met geld niet kunt kopen? 

Wat zou er gebeuren als je 1 miljoen euro zou winnen? 
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2. Spreuken en spreekwoorden over geld 

Setting In kleine groepen met aansluitend een plenum 
Doel Nadenken over alledaags taalgebruik, de groep leren kennen en nagaan wie 

er gelijkaardige meningen heeft. 
Tijdsduur Variante 1: 25 minuten / Variante 2: 35 Minuten 

 

Variante 1 

Materiaal: Kaarten voor deelnemers in de kleuren rood/geel/groen 

 

Verloop 

De deelnemers krijgen elk een set kaarten in de 3 kleuren. 

De trainer leest een van de geldspreuken voor uit het bijvoegsel "Geldspreuken". Alle 
deelnemers denken na of ze het gezegde leuk vinden en steken dan de overeenkomstige 
kaart op als antwoord. 

Rood = Ik vind het niet leuk 

Geel = gedeeltelijk leuk 

Groen = ik vind het mooi 

Daarna bespreekt de groep het resultaat.. 

 

Variante 2  

Materiaal: Papier, pennen en de uitgeknipte spreuken uit de " Geldspreuken " bijlage 

Verloop 

Er worden kleine groepen gevormd van maximaal 4 personen. De bestaande spreuken over 
geld zijn gelijkmatig verdeeld over alle groepen. Elke groep kiest minstens 3 van deze 
gezegden. Er kunnen er ook meer genomen worden. 

Nu hebben ze 10 minuten om na te denken over hoe ze de afzonderlijke gezegden kunnen 
uitbeelden door ze te tekenen, uit te beelden met pantomime of te parafraseren met 
woorden. 

Daarna presenteert elke groep de gezegden in de gekozen vorm aan de andere deelnemers 
en zij moeten het gezegde raden.  

Na elk spreuk wordt de grote groep gevraagd naar de betekenis van de uitdrukking. 
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Bijlage „Geldspreuken / Spreekwoorden over geld“ 

 

 
 

In het geld zwemmen. 
 
 

 
Soms win je, soms 

verlies je 

 
 

Geld als water 
verdienen 

 
 

Geld regeert de wereld 
 
 

 
Geld onder de matras 

bewaren. 
 

 
Vriendschap eindigt als 

het om geld gaat. 
 

 
 

Geld groeit niet aan de 
bomen. 

 
 

 
 

Geld bijeen schrapen. 

 
 

De geldkraan 
toedraaien. 

 

 
 

Geld door het venster 
gooien 

 

 
 

Tijd is geld. 
 

 
Eerst het werk, dan het 

plezier. 

 
Alle kleine beetjes 

helpen 

 
 

Geld verpest het 
karakter 

 
 

De morgenstond heeft 
goud in de mond.  

 
Wie de cent niet eert, is 

de euro niet waard. 

 
 

Geluk kan men niet 
kopen 

 
 

Geld alleen maakt niet 
gelukkig 

 
 
 

Geld stinkt niet. 
 
 

 
 

De vroege vogel vangt 
de worm. 

 
Geld spreekt alle talen. 
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3. Geldbiografie 

Setting Individueel werken en aansluitend een plenum 
Doel De deelnemers denken na over hun geldbiografie en ontdekken wat goed 

werkt. 
Duurtijd 40 minuten 
Materiaal Kopie voor elke deelnemer van het supplement "Kijken naar het verleden" 

en "Kijken naar het heden".  
Flipchart en stiften 

 

 

Verloop: 

Elke deelnemer ontvangt het aanvullend blad "Kijken in het verleden" en vult het voor 
zichzelf in. Na 10 minuten krijgt elke deelnemer het aanvullende blad "Kijken naar het 
heden". 

Na nog eens 10 minuten komen de deelnemers weer bijeen in de plenaire vergadering en 
praten over hun ervaringen. 

Daarna worden de punten "Wat zou je willen delen / aan de anderen willen doorgeven?" 
door iedereen op een flipchart verzameld. 
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Bijlage „Kijken naar het verleden“ 

Denk terug aan je kindertijd en beantwoord de volgende vragen: 

 

Hoe heb jij als kind geld ervaren? 

 

Kreeg je zakgeld en vanaf wanneer? 

 

Heb je geld gekregen als geschenk? 

 

Waar heb je je geld aan uitgegeven? 

 

Werd er in je familie over geld gesproken? 

 

Wie nam de beslissingen voor de dagelijkse uitgaven (bijv. voedsel, kleding, ...)? 

 

Wie nam de beslissingen over grote uitgaven (bijv. auto, vakantie,                  
meubilair, ...)? 

 

Had je enige invloed op de gezinsuitgaven? (b.v. op voedsel, vakantie, kleding, 
vrije tijd ...) 

 

Wanneer heb je voor het eerst je eigen geld verdiend? Wat heb je ermee 
gedaan? 

 

Sinds wanneer ben jij financieel verantwoordelijk voor je eigen leven? 
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Bijlage „Een blik op het heden“ 

 

Denk na over de huidige situatie en beantwoord de volgende vragen: 

 

Met wie praat je over geld? 

 

 

Op welke financiële gebieden neem jij de beslissing alleen? 

 

 

Op welke financiële gebieden neem jij de beslissing samen met iemand anders? 

 

 

Op welke financiële gebieden nemen anderen de beslissing? 

 

 

Wat werkt? Wat is gepast? 

 

 

Wat zou je willen veranderen? 

 

 

Wat zou je willen delen / meegeven aan anderen? 

 


