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BASISSCHOOLKINDEREN BRENGEN GELDKENNIS IN PRAKTIJK NA NATIONAAL GELDEXAMEN

Deloitte sluit Week van het Geld op spectaculaire manier af (in Markthal Rotterdam)

Amsterdam, 17 maart 2016 – Beoordelen welke aanbieding het beste is, achter een échte
marktkraam staan en spannende deals sluiten om de voordeligste (en lekkerste!) lunch te regelen;
leerlingen van OBS de Toermalijn uit Rotterdam brachten vandaag hun kennis naar aanleiding van
het Nationaal Geldexamen van Deloitte in de praktijk in Markthal Rotterdam. Deze week was het
‘De Week van het Geld’ en leerden basisschoolkinderen uit heel Nederland o.a. hoe je veilig
(online) kunt betalen en hoe je kritisch kijkt naar video’s van bekende YouTubers.

Deloitte faciliteerde, in het kader van de Week van het Geld, dit jaar voor de vijfde keer het Nationaal
Geldexamen. Het Nationaal Geldexamen leert kinderen uit groep zeven en acht van de basisschool om
bewust om te gaan met geld en bereidt hen voor op de stap naar voortgezet onderwijs. Noodzakelijk, zo
blijkt ook uit een peiling van Deloitte onder 500 kinderen tussen de 10 en 12 jaar, aangezien jongens en
meisjes uit de bovenbouw van de basisschool bijna 40% van hun uitgaven niet goed kunnen benoemen.
Ook geeft een derde (32%) van hen aan dat bekende YouTubers hen inspireren om bepaalde producten
te kopen.

Fotograaf: Diederik van der Laan

Hoge resolutie beeldmateriaal vind je hier: 

-Einde onderschrift-

Neem voor meer informatie of interviewaanvragen contact op met Merktroubadour, Emma Sterken, via
emma@merktroubadour.nl of telefonisch via +31 6 40 63 24 60. Ook als je uitkijkt naar meer informatie of
interviewmogelijkheden kan je bij Merktroubadour terecht.

Over het Nationaal Geldexamen

De Week van het Geld is een jaarlijks initiatief van het platform de Wijzer in geldzaken en vindt plaats van
14 tot en met 18 maart. Dit jaar faciliteert Deloitte voor de vijfde keer het Nationaal Geldexamen tijdens
de Week van het Geld. Het Nationaal Geldexamen is een initiatief van Deloitte en is ontwikkeld in nauwe
samenwerking met het Nibud en Uitgeverij Zwijsen. Het leert kinderen uit groep zeven en acht bewust
met geld omgaan en bereidt ze voor op de stap naar het voortgezet onderwijs. Meer informatie over het
Nationaal Geldexamen is beschikbaar via: www.geldexamen.nl.

Over de Deloitte Foundation
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Goed onderwijs vergroot de kansen op een succesvolle toekomst. Helaas is dit soort onderwijs, zelfs in
Nederland, niet voor iedereen vanzelfsprekend. De Deloitte Foundation biedt jongeren een betere
toekomst. Met tijd, geld en kennis. Een aansprekend initiatief is het Nationaal Geldexamen: een
lesprogramma over geld dat sinds de introductie in 2012 dankbaar wordt afgenomen door een steeds
groter wordend aantal basisscholen in het hele land.
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