Verslag ouderavond schooljaar 2015/2016 op 23 februari 2016
Op 23 februari 2016 heeft de ouderraad een Algemene Ouderavond georganiseerd over het
onderwerp: ‘Financiële opvoeding; maak geld bespreekbaar!’
De voorzitter van de Ouderraad, mevrouw Gé Bouma, heette ruim 50 ouders welkom. Ze vertelde
in grote lijnen wat de werkzaamheden van de ouderraad zijn geweest over het schooljaar 20142015. Daarbij wees ze op het belang van de invloed van de Ouderraad als adviesorgaan voor het
StellingwerfCollege. De O.R. heeft plaats voor enkele nieuwe leden, zodat ze gegadigden opriep
zich te melden.
Vervolgens gaf ze het woord aan de heer Taco Hofland.
Hij vertelde dat het Stellingwerf College, ter voorbereiding op deze avond, een anonieme enquête
over geld gehouden heeft onder alle 3e klassers. Ze moesten vragen beantwoorden als ‘ben je
een spaarder’ en ‘betaal je geleend geld direct terug’?
De heer Hofland presenteerde de uitkomsten van deze enquête op heldere wijze en met de
nodige humor. De gehele presentatie staat op de website van het Stellingwerf College.
Enkele bijzonder uitkomsten van de enquête waren:
Grote verschillen tussen wat ouders geven aan zak- en kleedgeld;
Ca 10% van de kinderen gaf aan problemen te hebben met het terugbetalen van
schulden.
Na de presentatie van de heer Hofland nam de heer Berend Veen van de Kredietbank Nederland
het stokje over. Hij vertelde uit zijn praktijk als hulpverlener bij problematische schulden een
aantal anekdotes, op geleide van een prima presentatie.
Uit de enquête pikte de heer Veen een aantal uitkomsten die hem waren opgevallen.
Het aantal kinderen dat problemen heeft met terugbetalen van schulden vond hij fors. Wat hem
daarbij trof was dat 8% van deze kinderen aangaf dat de ouders het probleem oplosten. Dat vond
hij fout; op deze wijze leert een kind niet van de gemaakte fouten. Beter is het volgens de heer
Veen om kinderen te adviseren hoe ze het probleem kunnen oplossen.
Ook was hij verbaasd dat ruim 20% van de kinderen aangaf nooit met ouders over geld te praten.
Daarmee leren kinderen niet van hun ouders hoe ze met geld kunnen omgaan en dat is een
basis om later bij hem aan tafel te raken met schuldproblemen.
Ten slotte viel het hem op dat 20% van de kinderen aangaf dat school wel meer aandacht zou
kunnen besteden aan geldzaken. Gratis advies aan school vanuit de enquête.
Volgens de heer Veen is het belangrijkste element om niet in schuldenproblemen te raken het
overzicht houden op de financiën. Valt het overzicht weg dan zijn problemen onvermijdelijk als
het fout gaat in de verhouding uitgaven ten opzichte van inkomsten.
Na afloop van de presentaties bedankte Gé Bouma beide sprekers met een bloemetje en warme
woorden. Het was een succesvolle Algemene Ouderavond, gezien de reacties na afloop.

