
N i e u w s  v a n  u w  g e m e e n t e een u i tgave  van Gemeente  Purmerend

Startersevenement Waterland
Bent u ondernemer of denkt u hier al enige tijd over na? Dan mag u het Starters-
evenement Waterland zeker niet missen. Het Startersloket zet de deuren open 
voor oriënterende en startende ondernemers. Kom deze avond netwerken en 
laat u informeren en inspireren.

U bent van harte uitgenodigd op maandag 8 april om 19:00 bij Golfresort 
De Purmer: Westerweg 60, 1445 AD Purmerend. U kunt zich aanmelden via 
www.startersloket.nl/waterland.
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Week van het geld
Docent Peter van Heuveln van SG Gerrit 
Rietveld over de voorstelling ‘Credits’
Zodra je kind 18 jaar wordt, verandert er veel op financieel gebied. Je ontvangt bijvoorbeeld geen kinderbijslag meer en 

kinderen zijn dan niet meer gratis meeverzekerd op je zorgverzekering. Tot ze 21 jaar zijn, blijf je wettelijk verplicht je kind 

financieel te onderhouden. 

Omdat er zo veel verandert rond 18 jaar en 
jongeren al vroeg in de schulden terecht-
komen, is goede voorlichting erg belang-
rijk. De voorstelling Credits gaat over be-
wustwording in de omgang met geld. Een 
van de scholen waar deze interactieve 
voorstelling gegeven wordt, is de Scholen-
gemeenschap Gerrit Rietveld. Peter van 
Heuveln is daar docent economie/econo-
mie & ondernemen en vindt het belangrijk 
dat er meer over gepraat wordt. ‘De pro-
blematiek kan al snel groter worden.’

De voorstelling is gericht op ouders van 
leerlingen. ‘Het leuke van dit interactieve 
toneelstuk is dat het publiek wordt mee-
getrokken in de voorstelling. Het gaat over 
de waarschuwingen, op een leuke interac-
tieve manier worden scenes nagespeeld. 
We geven daarna nog een follow-up in de 
klas, zodat er in de klas ook weer over 
gepraat wordt.’

‘Ik zie dat sommige jongeren bij mij op 
school belachelijk veel geld van huis uit 
meekrijgen. Het verschilt onderling zeer 
sterk. Jongeren hebben vaak geen besef 
van de waarde van geld en gaan er wat 
naïef mee om. Een van de leerlingen was 
bijvoorbeeld door een oudere vriend 
gevraagd of hij iets in de kantine wilde 
kopen op diens bankpasje. Die jongen 
was vol goede bedoelingen met het pasje 
naar de kantine gegaan - daar bleek dat 
het om een gestolen pas ging. Hierop is 
de politie ingeschakeld en kwam die 
jongen in een vervelende situatie terecht 
met de politie. Ze hebben vaak geen idee 
wat ze wel en niet kunnen doen.’

‘We zijn blij dat we dit project samen 
oppakken met de Rabobank en de 
gemeente. We werken vaker samen in 
projecten over financiële educatie. Zo 
hebben we voorafgaand aan de 

voorjaarsvakantie een activiteitenweek 
gehad waarbij gastdocenten een uur 
kwamen lesgeven. Als een rapper iets 
vertelt, dan nemen ze dat toch eerder aan 
dan van hun leraar economie. De 
leerlingen waren er ook heel enthousiast 
over.’

‘Het mooiste zou zijn als ze op hun 18e 
een ‘awareness-pakketje’ meekrijgen. Als 
we het bewustzijn vlak voordat ze die 
leeftijd bereiken kunnen verhogen, dan 
hebben we toch een mooie slag gemaakt. 
Uiteraard horen de ouders daar ook bij, 
voor wie de voorstelling op de 26e is 
bedoeld.’ 

Over Credits
De voorstelling Credits van theater-
groep PlayBack draait om bewustwor-
ding in de omgang met geld. Hoeveel 
geld hebben jongeren nou eigenlijk 
echt nodig? Hoe voorkom je als ouder 
dat je puber verwend wordt of in de 
schulden raakt? Wat geef je je kind 
mee als hij op z’n achttiende zijn/ haar 
eigen geld moet beheren?

Tijdens de avond wordt ouders op een 
luchtige wijze een spiegel voorgehouden 
aan de hand van herkenbare en humo-
ristische scènes aan de keukentafel. 

De voorstelling is een van de activiteiten 
die de gemeente organiseert in de Week 
van het Geld, een landelijk initiatief om 
kinderen te leren omgaan met geld. 
Door kinderen al jong te leren omgaan 
met geld, wordt de basis gelegd voor 
financiële zelfredzaamheid op volwas-
sen leeftijd. 

De interactieve ouderavond Credits is 
op dinsdag 26 maart in de aula van 
onze drie scholen en is voor ouders van 
leerlingen van het Gerrit Rietveld, het 
Antoni Gaudi en de Nelson Mandela-
school.

Veel Purmerenders krijgen al jong of 
op latere leeftijd problemen met geld. 
Deze lessen helpen scholieren inzicht 
te krijgen in hoe financiën werken, om 
zo te voorkomen dat ze er problemen 
mee krijgen.

Veel mensen hebben moeite om rond te 
komen. Juist als je het moeilijk hebt, 
liggen verkeerde keuzes op de loer. 
Toch een lening afsluiten met een veel te 
hoge rente, of je bankpas uitlenen aan 
iemand die je ‘gratis geld’ belooft. Bij 
veel mensen gaan dan direct de 
alarmbellen rinkelen, maar daar kijk je 
makkelijker overheen als je de zoveelste 
aanmaning op de mat krijgt.

Jong geleerd
Des te meer reden om jong te beginnen. 
Kinderen tussen de 12 en 18 jaar oud 
krijgen steeds meer geld te besteden. 
De leerlingen op het voortgezet en 
middelbaar beroepsonderwijs krijgen 
daarom financiële voorlichting. 
Afgestemd op het niveau van de 
leerlingen, zodat iedereen er iets van 
opsteekt. Angelique Croes werkt bij de 
gemeente als preventieadviseur. Zij 
probeert mensen te helpen voordat ze in 
de problemen komen. Dan is het 

onderwijs een goed startpunt. 
Angelique: ‘Dit project doen we samen 
met de Rabobank. Medewerkers van de 
banken verzorgen een programma van 
gastlessen. De kosten, kennis en 
tijdsinvestering verdelen ze onderling, 
samsam. Soms is een gastles eenmalig, 
en soms maken de lessen structureel 
onderdeel uit van het lesprogramma. 
Net wat er nodig is.’

Lespakket
Scholengemeenschap W.J. Bladergroen 
biedt het lesaanbod van SAMSAM als 
structurele lesmodule  aan voor de 
vierdejaars leerlingen. Angelique: ‘Op 
andere scholen zijn de lessen nog niet 
structureel, maar dat is natuurlijk wel 
onze ambitie! Dit jaar is het les aanbod 
van SAMSAM aangeboden op het Gerrit 
Rietveld, Nelson Mandela, Gaudi, 
Clusius college, Horizon college en het  
Altra College.’ Dankzij de lessen krijgen 
leerlingen meer inzicht in onderwerpen 
waar ze later ook mee te maken gaan 
krijgen. Ze leren omgaan met 
verleidingen, wat het belang van sparen 
is, wat is nou een zorgverzekering, 
schulden, DUO en dat je niet zomaar je 
bankrekeningnummer aan iemand 
anders moet geven. 

Meer inzicht in geldzaken
dankzij gastlessen SAMSAM

GASTLESSEN OVER FR AUDE
‘ALS HET TE MOOI KLINKT OM WAAR TE ZIJN, 
DAN IS DAT VAAK OOK ZO’

De voorlichting die hij op scholen geeft 
gaat voornamelijk over fraude. Hij vertelt 
dat jongeren vaak niet weten waar de 
gevaren schuilen. ‘Ze gaan bijvoorbeeld 
niet zorgvuldig om met hun pinpas, 
geven hun pincode aan een vriend of 
vriendin. Ze lenen hun rekening uit aan 
iemand anders, omdat ze beloofd is dat 
ze zo geld kunnen verdienen. Of 
Marktplaatsfraude komt ook veel voor. 
Criminelen vinden heel gehaaid nieuwe 
manieren om te frauderen. We kennen 
allemaal wel de mailtjes waarin staat dat 

je met één muisklik een iPhone kunt 
winnen. Als het te mooi klinkt om waar 
te zijn, dan is dat vaak ook zo.’

‘Vanuit de Rabobank geven we nu 
gastlessen aan tweede-klassers (rond 
de 15 jaar) over omgaan met geld en 
fraude. Ouders kennen ook vaak de 
gevaren niet. Daarom is het goed om 
ouders daarin mee te nemen, zoals we 
nu met de voorstelling Credits doen. Ze 
blijven toch verantwoordelijk tot ze 18 
jaar zijn.’

Op het gebied van financiële educatie hebben we een jarenlange 

samenwerking met onder andere de Rabobank. In de Week van het Geld 

trekken we samen op in de organisatie van de ouderavond Credits. 

Rob de Neve, directeur particulieren en private banking bij de Rabobank, 

geeft zelf ook gastlessen op scholen. 


