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Samenvatting en reactie evaluatiemeting MoneyWays 

Oktober 2016 

Waarom een evaluatiemeting? 
Diversion, bureau voor maatschappelijke innovatie, en het Nationaal Instituut voor 

Budgetvoorlichting (Nibud) hebben in 2012 het financieel educatief programma MoneyWays 

ontwikkeld. Doel van het programma is het ondersteunen van jongeren bij de bewustwording over 

het eigen financiële gedrag en het beter bespreekbaar maken van schuldenproblematiek en armoede 

onder jongeren. Het programma bestaat uit drie lessen per klas voor de leerlingen van mbo 

(onderbouw) en vmbo/havo/vwo (bovenbouw). 

 

MoneyWays maakt gebruik van de peer education methodiek. Peer educators kennen de leefwereld 

van jongeren goed en staan niet ver van de doelgroep af. Zij zijn getraind in financiële educatie, het 

stimuleren van zelfreflectie bij jongeren en het bespreekbaar maken van ‘taboeonderwerpen’ die 

gerelateerd zijn aan armoede en schulden. De peer educators nemen het voortouw tijdens de 

bijeenkomsten als het gaat om het bespreken van ervaringen met betrekking tot omgaan met geld. 

 

Inmiddels hebben ruim 600 klassen, verspreid over het gehele land, MoneyWays gevolgd. Zeer 

regelmatig vragen partners van het Nibud en Diversion die het programma financieel steunen, van 

lokale en landelijk overheid en van geïnteresseerde en deelnemende scholen of de gestelde doelen 

ook daadwerkelijk gehaald worden. Hoewel de reacties van scholen en docenten na het volgen van 

het programma doorgaans zeer positief zijn, wilden Diversion en Nibud zelf deze vraag ook wat 

dieper onderzocht en uitgebreid beantwoord zien. Dit levert uiterst waardevolle informatie op die 

een sterke basis vormt voor de (door) ontwikkeling van MoneyWays, specifiek: 

1. Wat werkt en moeten we consolideren? 

2. Wat werkt minder of niet en moeten we aanpassen? 

 

Het Nibud heeft het Verwey-Jonker Instituut (VJI) opdracht gegeven het lesprogramma MoneyWays 

te evalueren.   
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Opzet en uitvoering evaluatiemeting 
Diversion, het Nibud en het VJI hebben de volgende vragen geformuleerd: 

 

1. Wat is het effect van MoneyWays op bewustwording van de eigen financiële situatie en 

risico’s? 

2. Wat is het effect van MoneyWays op schaamte en openheid? 

3. Hoe sluit peer education aan bij het vraagstuk? 

 

Voor het beantwoorden van deze vragen heeft VJI gebruik gemaakt van een mixed-method design, 

waarbij zowel kwantitatieve als kwalitatieve onderzoeksmethoden zijn ingezet. Het kwalitatieve deel 

heeft bestaan uit observaties tijdens lessen, interviews met docenten en groepsgesprekken met peer 

educators. De ervaringen van leerlingen zijn opgehaald via schriftelijke vragenlijsten die voorafgaand 

aan het programma (voormeting) en drie weken na de laatste les (nameting) zijn ingevuld.  

De belangrijkste gemeten resultaten 

Significant effect op bewustzijn financiële zelfstandigheid 
De metingen laten zien dat leerlingen zich na MoneyWays significant bewuster zijn van hun uitgaven 

aan consumpties buiten schooltijd en dat zij significant vaker aangeven dat zij ‘als zij geld hebben het 

meestal meteen uitgeven’. Deze bewustere observatie is een indicatie dat leerlingen na MoneyWays 

kritischer kijken naar de manier waarop zij omgaan met geld. Op basis van de interviews en 

observaties maken we op dat leerlingen door de lessen van MoneyWays veel kennis opdoen die 

nodig is voor hun financiële zelfredzaamheid in de nabije toekomst. Door de verhalen uit de praktijk 

(van peer-educators) krijgen leerlingen inzicht in wat het kost om bijvoorbeeld op jezelf wonen, te 

studeren en jezelf te verzekeren. Leerlingen van 17 jaar en ouder zijn duidelijk geïnteresseerd in deze 

vraagstukken. Bij leerlingen jonger dan 17 jaar sluiten deze thema’s minder goed aan, omdat het ‘nog 

ver van hun bed staat’. Dit blijkt ook uit de nameting waarin de jongere leerlingen iets minder 

positief zijn over wat zij geleerd hebben, dan de ouderejaars. Desondanks is de grote meerderheid 

van de leerlingen positief over wat zij hebben geleerd van peer educators over omgaan met geld en 

over het begrip dat de peer educators hebben voor de financiële problemen van jongeren. De 

meerderheid van de leerlingen geeft aan door MoneyWays vaker na te denken over de eigen 

uitgaven en inkomsten. Docenten zijn als het gaat om financiële bewustwording positief over de 

inbreng van de peer educators. Kritische verzoeken waren er ook. Docenten hebben verzocht om 

meer concrete oefeningen met budgetteren voor de jongere leerlingen. Uit de meting komt naar 

voren dat ook praktijkleerlingen belang hebben bij aanpassing van het programma op dit punt. 

Effect op openheid alleen bereikt in de klas en in veilige setting 
Als het gaat om het bespreekbaar maken van financiële problemen zijn de uitkomsten van de 

evaluatie minder eenduidig. Dat peer educators in potentie problemen bespreekbaar kunnen maken 

komt duidelijk naar voren uit alle interviews en observaties. Of het ook daadwerkelijk gebeurt, is 

voor een groot deel afhankelijk van de veiligheid in de klas. Hoewel het de peer educators tijdens de 

lessen regelmatig lukt om leerlingen open te laten spreken over financiële vraagstukken, lijkt dit 

effect niet door te werken na afloop van het programma. Na MoneyWays lijken de klasgenoten niet 

meer met elkaar te spreken over hun financiële situatie. Het percentage leerlingen dat vrienden met 
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financiële problemen adviseert ‘zich niet te schamen’ is na MoneyWays zelfs significant gedaald. 

Circa een vierde van de leerlingen geeft aan dat zij zich zouden schamen voor geldgebrek. Dit 

percentage is niet afgenomen na MoneyWays. Het opbouwen van onderling vertrouwen en 

verminderen van schaamte in een klas zijn kwesties die wellicht meer tijd kosten dan geboden in het 

kader van MoneyWays. Om die reden is het raadzaam om de doelstelling van het programma hierop 

aan te passen. Te meer omdat op het terrein van verminderen van schaamte geen positieve effecten 

zijn gemeten. Dit lijkt ook een te grote opgave, gegeven de korte duur en periode waarin de lessen 

plaatsvinden.  

Peer education sluit aan en wordt breed gewaardeerd 
De methodiek van peer education is door alle geïnterviewden en leerlingen zeer positief beoordeeld. 

Docenten zien duidelijk de voordelen van het feit dat peer educators informatie overbrengen via het 

vertellen over hun eigen ervaringen met omgaan met geld. De impact van verhalen over ervaringen 

is groot op leerlingen, zo komt duidelijk naar voren uit de interviews met docenten en in de 

geobserveerde lessen. Ook leerlingen geven aan dat zij het idee hebben dat peer educators de 

financiële problemen van jongeren goed begrijpen. 

MoneyWays stimuleert jongeren met financiële problemen om hulp te 

vragen 
Een zeer mooie uitkomst is dat de meerderheid van de leerlingen aangeeft te denken dat jongeren 

met financiële problemen na MoneyWays eerder hulp zouden vragen. Vooral praktijkleerlingen en 

(v)mbo- leerlingen zijn hier sterk van overtuigd. Uit de meting blijkt ook dat leerlingen die hulp in de 

eerste plaats zoeken in de eigen omgeving, bij ouders en vrienden. De informatie van het 

MoneyWays-programma wordt nog niet gedeeld met ouders, maar dit lijkt om deze reden zeker 

zinvol. Voor de leerlingen die geen hulp kunnen vragen in het eigen netwerk, zou MoneyWays nog 

meer kunnen beteken door meer concrete informatie te geven over mogelijkheden van hulp en 

ondersteuning bij financiële problematiek. 

Visie/Reactie Diversion en Nibud op resultaten 
Na drie jaar de peer education-methode toegepast te hebben op de preventie van armoede en 

schulden, is Diversion verheugd met het feit dat dit extern onderzoek, in aanvulling op de opgedane 

praktijkervaring en reguliere evaluaties, heeft plaatsgevonden. Nu is bewezen dat de peer education-

methode, zoals toegepast binnen MoneyWays, een sterke methode is om bij jongeren het financieel 

bewustzijn te versterken en financiële problemen bespreekbaar te maken. Het feit dat peer 

educators uit hun eigen levenservaring putten, wordt als sterkste onderdeel van MoneyWays 

benoemd. Bovendien blijkt uit het onderzoek dat de persoonlijke benadering van peer educators met 

name goed werkt bij het bespreken van financiële risico’s en van de ‘sociale kant’ van geld. Onze 

ervaring is dat juist deze sociale kant van geld in financiële educatie regelmatig weggelaten of niet 

effectief besproken wordt. Hierin blijkt MoneyWays een belangrijke toevoeging op reguliere 

financiële educatie of de rol die de docent kan spelen in het leren budgetteren. Daarnaast geeft het 

onderzoek ook inzicht in de belangrijkste voorwaarden voor succes, zoals een veilige sfeer in de klas 

en een juiste combinatie (per leerniveau) tussen kennisoverdracht en dialoog. Elementen waar we in 

de doorontwikkeling van het programma en de training van peer educators goed op (hebben) 

kunnen sturen. Ondanks dat de uitkomsten van het onderzoek ten aanzien van de openheid om 
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financiële problemen te bespreken, minder eenduidig zijn, biedt het ons de benodigde richting om 

dit element te versterken. MoneyWays fungeert, mits het lukt om een veilige setting te creëren in de 

klas, als ijsbreker. Wat ons betreft is dit een essentiële eerste stap in het doorbreken van het taboe 

en schaamte rondom armoede en schulden. Wil dit effect na afloop van het programma doorwerken, 

is er meer nodig. Daarom zetten Diversion en het Nibud nog meer in op de aansluiting van 

MoneyWays met het reguliere curriculum en de zorgstructuur, zodat er na afloop van het 

programma niet alleen aandacht blijft voor financiële educatie, maar docenten ook voort kunnen 

bouwen op de openheid die tijdens de MoneyWays lessen is gecreëerd. Dat het programma jongeren 

met financiële problemen na afloop stimuleert om hulp te vragen, zien we als krachtig onderdeel van 

de verduurzaming van de effecten van MoneyWays. 

 

Het Nibud is heel erg blij met de resultaten uit het onderzoek wat betreft financieel bewustzijn. Dat 

er een significante vooruitgang is in financieel bewustzijn door de lessen, is iets waar we trots op 

kunnen zijn. De aanscherping die mogelijk is, is ook belangrijk om op te gaan pakken. Het (nog) beter 

aansluiten bij de verschillende niveaus en leeftijden is iets wat aandacht nodig heeft. Om jongeren te 

kunnen ondersteunen bij hun financiën is kennis van financieel gedrag belangrijk. Iedereen verschilt 

in de manier waarop ze omgaan met geld. We weten op basis van ons eigen onderzoek inmiddels dat 

een aantal factoren een grote rol speelt als het bijvoorbeeld gaat om de kans om in financiële 

problemen te komen. Zoals leeftijd, sociale omgeving en impulsiviteit. Het is mooi om te zien dat het 

werken met peer educators hier zo positief bij werkt. Dat jongeren zich in hen herkennen en dat 

financiële vraagstukken of problemen zo in een andere context gezien worden, waardoor jongeren 

ook meer inzicht krijgen in hun eigen gedrag.  

Acties naar aanleiding van de resultaten 

Wat consolideren? 
 Onverminderd blijven inzetten op financieel bewustzijn jongeren. 

 Focus blijven houden op de combinatie van kennisoverdracht en het bespreken van de 

sociaal-emotionele kant van geld. 

 Blijven investeren in inhoudelijke kennis, dialoog- en gedragsvaardigheden van de peer 

educators t.o.v. de doelgroep. 

Wat aanpassen? 

 Opnieuw kijken naar de manier waarop het programma nu jongeren met financiële vragen of 

problemen stimuleert om hulp te vragen en kijken of we dit nog kunnen 

verdiepen/aanscherpen. Dit betekent voor de verdere uitrol van het programma: 

o Dat we vanaf de start van schooljaar 2016-2017 gedurende het intakegesprek met 

deelnemende scholen intensiever naar de aansluiting op de zorgstructuur kijken. 

Welke lijnen liggen er al in de school om leerlingen met financiële problemen goed 

door te verwijzen? En hoe kan MoneyWays daar optimaal bij aansluiten?  

o Dat we met gemeenten kijken naar hoe MoneyWays stevig ingebed kan worden 

binnen het bredere armoede- en schuldenbeleid, om tot een maximale impact van 

het programma te komen. Om gemeenten inzicht te geven in de praktijkervaringen 

van de afgelopen twee jaren, hebben we een checklist opgesteld om een succesvolle 
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inbedding te vergemakkelijken en zich te laten inspireren door goede voorbeelden in 

andere gemeenten. Begin oktober 2016 is deze checklist verspreid onder onze 

partnergemeenten.  

 Bijstellen van de doelstelling t.a.v. het doorbreken van het taboe op geld, schuld en 

armoede. Dat ligt buiten onze beïnvloedingssfeer. Wel fungeert MoneyWays als ijsbreker 

t.a.v. het opheffen van schaamte en stimuleren van openheid, een essentiële eerste stap. Dit 

betekent voor de verdere uitrol van het programma: 

o Dat we in het najaar van 2016 het lesmateriaal voor docenten door ontwikkelen.  

o Dat we in het najaar van 2016 een platform voor docenten ontwikkelen waar 

opdrachten en informatie beter te vinden zullen zijn.  

 Meer differentiatie naar niveau om nog beter aan te sluiten bij de verschillende leerniveaus 

en leefwerelden. Dit betekent voor de verdere uitrol van het programma o.a.: 

o Dat het lesmateriaal voor schooljaar 2016-2017 verder is aangescherpt naar niveau. 

Op basis van de onderzoeksresultaten zijn specifieke casussen en opdrachten 

gewijzigd of toegevoegd om ervoor te zorgen dat we op alle niveaus aansluiten bij 

hun leefwereld. 

o Dat we op basis van de onderzoeksresultaten opnieuw kijken naar de leerniveaus en 

de combinatie van kennisoverdracht en dialoog. Zo vragen we vanaf schooljaar 2016-

2017 de deelnemende leerlingen zich niet alleen te verdiepen in het budget van de 

peer educators, maar ook in hun eigen budget. Ook hebben we een onderdeel 

opgenomen in het lesmateriaal waarbij leerlingen een concrete hulpvraag moeten 

formuleren: waar hebben zij meer kennis over nodig om financieel zelfredzaam te 

worden of blijven?  

 

Met de behaalde resultaten van het programma en bovenstaande aanpassingen gaan we nu aan de 

slag om onze gezamenlijke succesmethode verder uit te rollen en nog meer jongeren en scholen te 

ondersteunen. Scholen staan al opnieuw in grote getalen in de rij. Daarom breiden we het totale 

bereik uit naar 1.500 klassen in de schooljaren 2016-2018.  

 

Bent u benieuwd naar het volledige onderzoeksrapport of mogelijkheden tot deelname? Dan kunt u 

contact opnemen met Matthijs den Otter van Diversion (mdenotter@diversion.nl of 020- 57879 91). 
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