
 

 

C(r)ash, omgaan met geld 
C(r)ash, omgaan met geld is een lespakket dat jongeren leert om op een verantwoorde manier om te 

gaan met geld. Het programma bestaat uit 6 (groeps)bijeenkomsten van 1,5 uur. Onderdeel van het 

programma is het bordspel Cash or C(r)ash. Tijdens dit spel leren jongeren in spelvorm om 

verantwoorde financiële keuzes te maken; ‘geld kun je maar één keer uitgeven!’. 

 

Doel 

Het doel van C(r)ash, omgaan met geld is jongeren inzicht te geven in hun eigen financiële situatie, 

vaardigheden te leren waarmee ze hun eigen budget kunnen beheren en verantwoordelijkheid te 

nemen voor hun financieel handelen. 

 

Doelgroep 

Het programma is geschikt voor jongeren van 12 tot 18 jaar in de jeugdzorg, de wijk en het onderwijs 

(vmbo, VSO, praktijkonderwijs, reboundvoorzieningen en entree-opleidingen). 

 

Aanpak 

Tijdens de 6 groepsbijeenkomsten komen de volgende thema’s aan bod: 

1. Introductie: doelen, afspraken en spelen van het bordspel 

2. Inkomsten: verschillende vormen van geld, manieren om aan geld te komen 

3. Uitgaven: noodzakelijke uitgaven, wenselijke uitgaven en spelen van het bordspel 

4. Schulden: voorkomen van en hulp zoeken bij financiële problemen 

5. Slim omgaan met geld: bepaling geldtype en spelen van het bordspel 

6. Eigen financiële planning: het maken van een persoonlijke begroting 

Tijdens de bijeenkomsten worden diverse werkvormen gehanteerd, zoals: plenaire presentatie door 

de begeleider, discussiëren over financiële dilemma’s (plenair / in subgroepen), individuele 



opdrachten (zoals reflecteren op eigen financiële uitdagingen of geldproblemen), het bekijken en 

nabespreken van videofragmenten en het spelen van een bordspel. 

 

Materiaal 

Het materiaal van C(r)ash, omgaan met geld bestaat uit: 

 Het bordspel Cash or C(r)ash; 

 Een programmahandleiding; 

 Een deelnemerswerkboek. 

Na afronding van het programma ontvangen de jongeren een certificaat.  

 

Kosten 

De kosten van het lespakket bedragen € 350,-. Hiervoor ontvangt u één exemplaar van het bordspel 

Cash or C(r)ash en digitale versies van de programmahandleiding en het deelnemerswerkboek. 

 

Vragen? 

Neem voor meer informatie of een proefles contact op met Anna Hulsebosch (telefoon 06-23623896; 

email annahulsebosch@180.nl).  

 

 

 

 

 

 

 

 

C(r)ash, omgaan met geld is een product van Stichting 180. 

Ga voor meer informatie naar www.180.nl. 
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