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Zoek je uitgebreide educatieve ondersteuning
rond financiële educatie op één plaats? Dan is
Wikifin School het juiste adres.

Educatief materiaal op maat
van de leerlingen
	Heel praktisch met verbetersleutels
voor de leerkrachten
6 thema’s rond geldzaken,
meer dan 70 lessuggesties
	Eenvoudig aan te passen
Word-documenten

V.U.: Jean-Paul Servais, Congresstraat 12-14, 1000 Brussel

ZO IS FINANCIËLE EDUCATIE
OBJECTIEF, BETROUWBAAR,
EENVOUDIG EN TOF

EEN GEVARIEERD AANBOD
VOOR FINANCIËLE EDUCATIE
ZODAT IEDEREEN METEEN MEE IS

Wikifin Lab
EEN UITDAGEND
EN PEDAGOGISCH
EXPERIMENTEERCENTRUM
ROND FINANCIËLE EDUCATIE
www.WikifinSchool.be

Volledig gratis

Een project van Wikifin en de FSMA.

Voor de 1ste graad nu ook
conform de nieuwe eindtermen

Wikifin is het programma financiële educatie van de FSMA.
De FSMA is de Autoriteit voor Financiële Diensten en
Markten. Ze houdt toezicht op de Belgische financiële sector
en is een autonome, neutrale instelling van openbaar nut.
De FSMA is onder andere bevoegd om bij te dragen aan de
bescherming van de financiële consument en heeft geen
commerciële doelstellingen.

Inspiratie en ondersteuning voor
je lessen financiële educatie?
Registreer je op
www.WikifinSchool.be
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Inspiratie voor je lessen financiële educatie?
Registreer je op www.WikifinSchool.be

Een initiatief van de
Autoriteit voor Financiële
Diensten en Markten

GRATIS LESMATERIAAL
voor alle leerkrachten

Een initiatief van de
Autoriteit voor Financiële
Diensten en Markten

Alles voor financiële
educatie op één plaats
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Inspiratie voor je lessen financiële educatie?
Registreer je opbetaalmiddelen
www.WikifinSchool.be
Beleggen
verantwoord
consumeren

verantwoord
consumeren

Betaalmiddelen
mens en maatschappij
budgetbeheer
Van Apps om te betalen tot het
hoe en wat van Zichtrekeningen.
Verantwoord consumeren
Alles over budgetbewust en
duurzaam consumeren.

Beleggen

Budgetbeheer
Vertrouwd raken met het beheer
van inkomsten en uitgaven op het
betaalmiddelen
niveau van
een individu en vanverantwoord
een
consumeren
gezin.

Sparen en beleggenlenen
budgetbeheer
Beter begrijpen wat sparen
betekent. Wegwijs in de kenmerken
mens en maatschappij
budgetbeheer
lenen
en de risico’s
van sparen en
beleggingsproducten.

REGISTREER JE OP
www.WikifinSchool.be
•

Ontdek er het educatieve aanbod van
Wikifin School en de opleidingen van
Wikifin.

•

Laat je inspireren door het gevarieerde
materiaal.

•

Blijf zo op de hoogte van alle
nieuwigheden van Wikifin.

•

Experimenteer als eerste met je klas
budgetbeheer
in het Wikifin Lab.

mens en maatschappij

Aan Wikifin School zijn voor je school
geen kosten verbonden.

lenen
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Agenda

Lettre d’information

Toutes les dates de nos
événements et nos formations destinées aux
enseignants.

Pour être tenu au courant des dernières mises
à jour, des concours, ….
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