
Praktische handleiding voor het gebruik 
van het gamified platform



Budget Responsible is een project over financiële educatie en economisch burgerschap gepromoot door AlphaCrédit en
verspreid door BNP Paribas Groep op Europees niveau.

Het doel is om de leerlingen voor te bereiden op verantwoord budgetbeheer, een fundamentele vaardigheid om van hen bewuste
toekomstige burgers te maken.

De kern van het project is een digitaal gamified platform waarbinnen de leerlingen het volgende vinden:
- Drie didactische modulen met video’s en quizzen
- Your Budget Game: een simulatiespel om een mogelijke toekomst te beleven en proberen hun budget te beheren
- Andere interactieve instrumenten, zoals de mindmap en begrippenlijst.

Op het platform vinden de leerkrachten ook een sectie speciaal aan hen gewijd.

Als je de video met de voorstelling van het project wilt bekijken, klik hier.
clicca qui.

Over welk project gaat het?
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https://nl.budgetresponsible.be/video/video-brand_nl.mp4


Hoe ga je aan de slag?

Meld je aan en ontvang de codes: leerkrachtcode en klascode

Ontdek het platform

Laat je leerlingen inschrijven met je klascode 

En daag je leerlingen uit!
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Het platform is geschikt voor computer, smartphone en tablet.
Volg alle stappen! 



Ga naar https://nl.budgetresponsible.be/ 
en als je geregistreerd bent, log in.

Als je nog niet geregistreerd bent, schrijf
je in als leerkracht.

In de inschrijfpagina, kies «leerkracht»
in het corresponderende dropdown menu.
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https://nl.budgetresponsible.be/


Check je e-mail (ook de map 
ongewenste post) en klik op de link die je 
hebt ontvangen om de inschrijving te 
bevestigen.

In dezelfde mail, vind je een code
om toegang te krijgen tot de 
leerkrachtensectie: kopieer deze
en geef ze in het overeenkomstige
vak van het platform in.
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Meld je aan en ontvang de codes – 2/2



Ontdek het platform – DE DIDACTISCHE MODULEN

Budget Responsible

Het platform biedt drie didactische modulen aan, met video’s en quizzen. De modulen behandelen 
volgende thema’s: 

• Het budget 
• Spaargeld en leningen
• De relatie met de bank

Elke module bevat drie educatieve video’s, telkens met een reeks minigames met als doel
na te gaan of de speler de inhoud verworven heeft. 

Voor de leerkrachten zijn alle modulen reeds ontgrendeld. De studenten daarentegen gaan 
progressief vooruit waardoor de ene module na de andere zich ontgrendelt.

Voor elke voltooide activiteit, verdienen de leerlingen punten, stijgen ze in de ranking en verwerven
ze extra budget voor het simulatiespel Your Budget Game.



EDUCATIEVE DOELSTELLINGEN - MODULE 1 

• Dagelijkse kosten en uitgaven leren beheren; 
• Inkomstenbronnen correct leren evalueren; 
• Kunnen sparen voor een persoonlijk project op lange termijn. 

• De relatie kunnen leggen tussen sparen en lenen;
• Weten hoe een lening werkt;
• De soorten leningen kennen en weten met welke lening je jouw projecten kunt financieren;
• Begrijpen welke kosten gepaard gaan met een lening;
• De rechten en plichten tussen de partijen (leningnemer en bank) begrijpen.

• De wereld van de bank kennen: de geschiedenis en de organisatie van het bankwezen; 
• Begrijpen welke verantwoordelijkheid de bank heeft ten aanzien van de klant en omgekeerd;
• Het belang van een goede dialoog tussen bank en klant begrijpen. 

OBIETTIVI DIDATTICI - MODULO 3

Ontdek het platform – DE DIDACTISCHE MODULEN
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EDUCATIEVE DOELSTELLINGEN - MODULE 2

EDUCATIEVE DOELSTELLINGEN - MODULE 3



Voorbeeld Module 1

HET BUDGET

Ontdek het platform – DE DIDACTISCHE MODULEN
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Deze sectie is niet zichtbaar voor alle gebruikers 
van het platform, maar enkel voor diegene die 
zich als leerkracht geregistreerd hebben.

In deze leerkrachtensectie vind je: 

Ontdek het platform – LEERKRACHTENSECTIE

• Drie handleidingen, een per didactische module, om de 
activiteiten met de leerlingen uit te voeren door gebruik te 
maken van verschillende methodes: zoals groepswerk, 
rollenspel, teach to learn enz. 

• Drie mindmaps, een per didactische module 

• Drie schema’s met de correcte antwoorden van de 
quizzen, een per didactische module 
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Hier zijn we in de kern van het gamified platform!

Your Budget Game is een simulatiespel, dat leerlingen uitnodigt om in de toekomst te springen, 
door een beroep te kiezen en gedurende een maand proberen hun eigen budget te beheren in 
Serious Penny, een fictieve munteenheid. 
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Ontdek het platform – YOUR BUDGET GAME



De eerste keer dat een speler Your Budget 

Game wilt spelen, zal het systeem hem vragen 
om een oriëntatietest te beantwoorden, die 

hem associeert met het meest gepaste profiel. 
Deze zijn: humanistisch-taalkundig, artistiek-
muzikaal, technisch-wetenschappelijk, 

management-ondernemend.
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Ontdek het platform – YOUR BUDGET GAME



Binnen zijn profiel, kiest de speler een 
beroep dat hem een hypothetisch 
inkomen geeft en een levenstijl met 
bepaalde uitgavenbehoeften. 

Bijvoorbeeld in het humanistisch-taalkundig profiel, kan je 
kiezen of je een leerkracht, tolk/vertaler, advocaat, social 
media manager, enz. wilt zijn. Naarmate de dagen 
vorderen, confronteert het spel de speler met 
uitgavenkeuzes. De uitdaging is om aan de behoeftes 
te voldoen zonder ‘in het rood’ te gaan.

De leerlingen kunnen het spel talloze keren 
spelen, bijvoorbeeld ook door van beroep te 
veranderen. 
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Ontdek het platform – YOUR BUDGET GAME



Nu je alle tools op het platform hebt ontdekt, laat 
je je leerlingen inschrijven. 

Op https://nl.budgetresponsible.be/ moeten je leerlingen 
zich registreren door ‘jongere’ te kiezen in het 

overeenkomstige dropdown menu. 

Na bevestiging van de inschrijvingslink, die ze via e-mail 
zullen ontvangen, zal het platform vragen om de klascode 
in te geven, die heeft u eerder aan elk van hen gegeven.

N.B: De klascode is uniek voor de hele klas, je kan 
hem met je leerlingen delen via mail of 
gemeenschappelijke chat. 

Laat je leerlingen inschrijven
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Jongere
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https://nl.budgetresponsible.be/
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https://nl.budgetresponsible.be/user/register/?type=student


Nu zijn de jongeren klaar om te spelen!
Vraag hen om elke module van het leerpad te voltooien 
en om minstens één keer het spel « Your Budget 
Game » te spelen en te winnen.
Zodra deze stappen voltooid zijn, kunnen ze het certificaat 
(zie volgende pagina) downloaden door op de banner 
onderaan de pagina van het leerpad te klikken.

Vraag hen je het certificaat door te mailen, als bevestiging 
van het beheersen van de verschillende behandelde 
thema's. 
Aarzel niet om hun vragen te beantwoorden en hen
te helpen om deze uitdaging aan te gaan.

Daag je leerlingen uit!



Het certificaat Budget Responsible: 


