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De workshop 

De pioniersjaren 

In 2011, bij de invoering van de nieuwe vakoverschrijdende eindtermen, ontwierp OCMW 

Brugge een lespakket financiële lessen voor de 3e graad van het secundair onderwijs. Vanaf 

het schooljaar 2011-2012 moest iedere secundaire school financiële lessen organiseren. Dit 

pakket werd voorgesteld tijdens enkele intermediaire vormingen aan de start van het 

schooljaar 2011-2012. 

Vanaf 2013 gingen enkele maatschappelijk werkers van de dienst budget- en 

schuldhulpverlening jaarlijks zelf op pad naar enkele Brugse secundaire scholen met de 

voorloper van het huidig aanbod. 

Het concept anno 2022 

‘Straks jij, je eigen budget op een rij!’. Dat is de naam van de interactieve workshop die de 

dienst budget- en schuldhulpverlening van het OCMW Brugge gratis geeft aan laatstejaars in 

de Brugse secundaire scholen. Elke school kan intekenen op het aanbod. Tijdens het 

schooljaar 2017-2018 werd de workshopreeks voor de eerste keer georganiseerd. De formule 

is ondertussen al aardig ingeburgerd in Brugge. 

De gevolgen van corona 

Klassikale workshops waren tijdens het schooljaar 2020-2021 door corona tijdelijk 

onmogelijk. Laatstejaarsstudenten volgden verplicht afstandsonderwijs. We konden dus niet 

op school verschijnen. Daarom besloten we om ‘Straks jij, je eigen budget op een rij!’ 

grondig te restylen en op een digitaal en beveiligd platform beschikbaar te stellen.  

Dit schooljaar ging de workshopreeks met de nodige aanpassingen (tijdelijk geen smaaktest) 

opnieuw in de klas door. 

Preventie loont 

De workshop is opgenomen bij de preventieve acties in het lokaal sociaal beleidsplan 2021-

2025. Het helpt jongvolwassenen bij de transitie naar een volwassen zelfstandig leven. (doel 

1.6.2) Het is een ‘blikopener’. Daarnaast helpt de workshop de vakoverschrijdende 

eindtermen in verband met financiële educatie te realiseren. 

Inhoudelijk 

Tijdens een interactieve workshop van 2 lesuren ontdekken laatstejaarsstudenten secundair 

onderwijs wat het kost om op eigen benen te staan. Ook al gaat het om serieuze materie, de 

workshop is studentikoos en speels opgevat. Humor staat centraal. De workshop informeert, 

inspireert en stimuleert studenten om zelf met het onderwerp aan de slag te gaan. 

Er werd in de loop der jaren flink gesleuteld aan de inhoud van de workshop. In het begin 

gingen de studenten gewapend met pen, papier en een rekenmachine aan de slag. Nu staat 

er een interactieve quiz, een smaaktest en een zelf ontworpen online budgetoefening op het 

menu. 
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Nieuw dit schooljaar 

Tijdens elke workshop ontving de winnaar van de quiz na afloop een reep (h)eerlijke fair 

trade-chocolade. 

Dit jaar koppelden we voor het eerst een wedstrijd aan de budgetoefening. We legden aan de 

deelnemers duidelijk uit hoe we hierbij te werk gingen. We keken niet naar de inkomsten of 

de beschikbare rest van de budgetoefening maar wel naar volgende vier onafhankelijke 

parameters: 

1. De verhouding van de huishuur ten opzichte van de inkomsten. 

2. De energiefactuur. 

3. De inschatting van de uitgaven voor eten en drinken, roken, uitgaan, vakantie, 

cadeaus, multimedia, kledij en schoenen. 

4. De gekozen vervoersmiddelen. 

De klas die het meest realistisch budgetteerde trakteerden we op een etentje in trendy 

lunchbar Het Paradijs. Chefs van het maatwerkbedrijf Sobo staan er achter het kookfornuis. 

De jury overhandigde elke student van de winnende klas een plechtige oorkonde. 

Het podium van de budgetwedstrijd  

1. 6 Artistiek Beeldende Atelier, Kunsthumaniora Brugge (77,8%) 

2. 6 Lichamelijke opvoeding en sport, KTA Brugge (76,9%) 

3. 6 Audiovisuele vorming, Kunsthumaniora Brugge (75,0 %) 

 

 

6 Artistiek Beeldend Atelier Kunsthumaniora Brugge 
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Beoordeling & quotes van studenten 

We vinden de feedback van de studenten belangrijk. Dit schooljaar gaven de studenten de 

workshop een gemiddelde score van 8 op 10. 

Enkele quotes: 

- ‘Ik vond het een epische ervaring’ 

- ‘Een gezellige bedoening’ 

- ‘Nice hoor’ 

- ‘Interessant maar bangelijk’ 

- ‘Nuttiger dan wat je op school leert’ 

 

Enkele reacties van leerkrachten 

Eva De Bree (MIA) 

Het was leerrijk en jullie konden de leerlingen enthousiasmeren. Ze waren onder de indruk. 

Het liep zeer goed. Ook qua timing, heel goed! 

 

Stefaan Eeckloo (Ter Groene Poorte) 

De workshop was dit schooljaar zeker weer een meerwaarde. Ik hoorde van de collega’s ook 

alleen maar goede reacties. 

 

Sofie Vanacker (Technisch Instituut Heilige Familie – Maricolen Brugge) 

We willen jullie heel erg bedanken voor de goede samenwerking. Hopelijk kunnen we dit 
volgende jaren terug organiseren. De reacties die ik kreeg waren zeker positief. 
 

Cijfergegevens 

Algemene cijfers vanaf schooljaar 2017-2018 

Aantal workshops in de klas 

Schooljaar Aantal  

2017-2018 21 

2018-2019 42 

2019-2020 31 

2020-2021 6 

2021-2022 63 

TOTAAL 163 
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Aantal omwille van corona geannuleerde workshops 

Schooljaar Aantal  

2020-2021 23 

2021-2022 4 

TOTAAL 27 

 

Aantal digitale workshops  

Schooljaar Aantal  

2020-2021 13 

TOTAAL 13 

 

Aantal deelnemende studenten 

Schooljaar Aantal  

2017-2018 372 

2018-2019 578 

2019-2020 424 

2020-2021 82 

2021-2022 731* 

TOTAAL 2187 

*De richtlijnen bij ziekte en quarantaine door corona hadden tijdens het schooljaar 2021-2022 een 

grote impact op de aan- en afwezigheden in de klassen. 

 

Aantal deelnemende Brugse secundaire scholen 

Schooljaar Aantal  

2017-2018 12 

2018-2019 13 

2019-2020 13 

2020-2021 2 

2021-2022 14 
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Detail schooljaar 2021-2022 

Deelnemende scholen 

1 Atheneum Brugge  

2 De Gastronomische School Ter Groene Poorte Brugge 

3 GO! KTA Brugge 

4 GO! Stamina (voorheen Atheneum Jan Fevijn) 

5 Haverlo (Buitengewoon Secundair Beroepsonderwijs) 

6 Hotel- en Toerismeschool Spermalie  

7 Kunsthumaniora Brugge - Stedelijke Academie voor Schone Kunsten 

8 MAST (voorheen Immaculata secundair en OLVH afdeling Spes Nostra) 

9 MIA (voorheen Instituut Mariawende-Blydhove) 

10 Sint-Leo Hemelsdaele  

11 Technisch Instituut Heilige Familie – Maricolen Brugge 

12 Vrij Handels- en Sportinstituut Brugge 

13 VTI Brugge 

14 VTI Zeebrugge 

 

Deelnemende studenten volgens opleidingsvorm 

Opleidingsvorm en leerjaar Aantal  

6 ASO 61 

6 TSO 223 

6 KSO 95 

6 BSO 279 

7° specialisatiejaar (BSO) 58 

Se-ne-se (secundair-na-secundair) (TSO & KSO) 4 

Alternerende beroepsopleiding (ABO) 11 

Deeltijds beroepssecundair onderwijs (DBSO) 0 

TOTAAL  731 

 

Aantal workshops per maand 

Maand Aantal  

November 2021 7 

December 2021 0 
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Januari 2022 6 

Februari 2022 25 

Maart 2022 12 

April 2022 8 

Mei 2022 2 

Juni 2022 3 

TOTAAL  63* 

*63 workshops waaraan 84 verschillende klassen deelnamen. 

 

Dankwoord 

De workshop ‘Straks jij, je eigen budget op een rij!’ is een initiatief van de dienst budget- en 

schuldhulpverlening van het OCMW Brugge. Dankzij het engagement, de input en steun van 

talrijke personen verliep de workshopreeks ook dit schooljaar opnieuw vlekkeloos. We 

vermelden in het bijzonder Ann-Sophie Ryckewaert, Bart Van Troye, Famke Decuyper, Geert 

Stieperaere, Lynnde Ketels, Sylvie De Souter en Veerle Van Vynckt. 

Dankjewel ook aan de deelnemende scholen, de schooldirecties en de begeleidende 

leerkrachten. Ze gaven ons de mogelijkheid om de workshops en de visie erachter uit te 

dragen. Het was voor ons en voor alle enthousiaste deelnemende studenten een inspirerende 

ervaring. Tot volgend schooljaar. 

 

Brugge, juni 2022 


