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LEF - Geldlessen
LEF staat voor Leven En Financiën en heeft als doel om het financieel bewustzijn van jongeren te

vergroten. LEF wil jongeren helpen begrijpen wat geld kan betekenen en meer inzicht geven in geld en

persoonlijk gedrag. De lessen worden op vrijwillige basis verzorgd door financieel professionals afkomstig

van met name advieskantoren, banken en verzekeraars. De gastlessen van LEF zijn speciaal ontwikkeld

voor mbo studenten. 

Programma gastlessen
Het programma van LEF bestaat uit 3 gastlessen (modules). De 3 modules zijn als geheel te geven of als

losse les.

Module 1: Hoe krijg je jouw geldzaken op orde? 

Wat zijn jouw rechten en plichten?

Wie kan je helpen?

Wat is jouw spaardoel?

Hoe ziet jouw maandbegroting eruit?

Hoe haalbaar is jouw spaardoel?

Module 2: Hoe geef je jouw geld uit? 

Waar geef jij je geld aan uit?



Lees voor

https://www.geldlessen.nl/
https://www.geldlessen.nl/lesmateriaal/
https://app-eu.readspeaker.com/cgi-bin/rsent?customerid=10218&lang=nl_nl&voice=Ilse&readclass=readspeaker_toread&url=https%3A//www.geldlessen.nl/.publisher/preview/0iDPLEavU5HFv5MyEU_1HEbSUfRsfIRv2_5wqjvPwFJg9Vzrsng4omz3JAP5txmbupNk-qwxURpHl2JAP6EdvfjrSG4A5bpGraZseJ0kF78nVmKLzOfz56Pgq2PdwC9ILoZj0yWl_mSyYTmfuWjzzZw7QJy-PL2x


Hoe word jij verleid?

Welk geldtype ben jij?

Keuze onderwerpen:

Op jezelf wonen

Een huis kopen of huren

Gokken

Valkuilen

Rijbewijs en auto

Module 3: Hoe kom jij aan geld? 

Bijbaan

Keuze onderwerpen:

Belastingen, loonheffingen en heffingskorting

Contracten lezen: Wat zijn jouw rechten?

Criminaliteit

Crypto’s, beleggen en sparen

Bijna 18: Wat nu?

Geld (uit)lenen. Wat kost het?

Ondernemen en onderhandelen

Gouden tips

Kosten
Gratis

Duur
Gastlessen: 3 modules van elk 90 minuten.  Van de eerste module is ook een 60 minuten variant. 

Aanmelden
Aanmelden kan via de website van LEF (https://lefnet.nl/). 

Online proefles
Voor de Geldlessenproeverij (https://www.weekvanhetgeld.nl/geldlessenproeverij) van de Week van het geld

2021 maakte Stichting Lef een proefles van 12 minuten.

https://lefnet.nl/
https://www.weekvanhetgeld.nl/geldlessenproeverij


In de proefles worden studenten in vogelvlucht meegenomen naar hoe en wanneer ze (loon)belasting

kunnen terugvragen als ze gewerkt hebben. Die online les wordt verzorgd door een gastdocent uit de

financiële dienstverlening. De les is voorzien van animaties en bevat uitleg met rekenvoorbeelden. 

Initiatief van

Ontvang de onderwijsnieuwsbrief

Je e-mailadres

Inschrijven

Voor aanbieders

Ik wil lesmateriaal aanmelden 

Volg Wijzer in geldzaken



Het onderwijsplatform
over leren omgaan met geld

http://www.wijzeringeldzaken.nl/
https://www.geldlessen.nl/lesmateriaal/aanmelden/
http://www.twitter.com/wijzeringeld
http://www.facebook.com/wijzeringeld
http://linkedin.com/company/wijzer-in-geldzaken
http://www.youtube.com/wijzeringeldzaken
https://www.instagram.com/wijzeringeldzaken/
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