Onderwijs
en de NBB
Informatiebrochure
September 2021

De NBB investeert
doelbewust in
het onderwijs en
in de opleiding
van jongeren
Investeren in het onderwijs en in de opleiding van jongeren is een
doelbewuste keuze van de Nationale Bank van België. Hier vind je een
overzicht van het aanbod dat de NBB heeft.
Wil je nog meer informatie, bekijk dan zeker onze website :
www.nbb.be/nl/over-de-nationale-bank/onderwijs

Op het moment dat deze brochure wordt opgemaakt, is het nog
niet duidelijk welke verdere effecten het coronavirus nog zal
hebben op de organisatie van heel wat van onze activiteiten in het
schooljaar / academiejaar 2021-2022. De praktische afspraken rond de
hierna beschreven activiteiten zullen uiteraard worden aangepast aan
de actualiteit en aan de beslissingen van de bevoegde autoriteiten.

Museum
Wat vind je in het museum ?

De wereld van het geld...
De rijke collectie betaalmiddelen van de Nationale Bank. Geld vroeger
en nu : informatie, verhalen en weetjes.

... en de rol van de Nationale Bank
Een moderne centrale bank die werkt aan stabiele prijzen, toezicht
houdt op financiële instellingen, biljetten en munten in omloop
brengt, onderzoek verricht en het publiek informeert.
¡ interactief met audiogids : video’s, multimedia en games
¡ voor groepen en individuele bezoekers
¡ toegang en rondleidingen gratis
¡ rondleidingen op maat
¡ reservatie groepen / info via website www.nbbmuseum.be

Seminarie voor leerkrachten
Sinds 2008 organiseert de Bank elk jaar gespecialiseerde seminaries voor
leerkrachten economie. Laat je in een woensdagnamiddag onderdompelen in
de beginselen van onze arbeidsmarkt, het overheidsboekhouden, de oorzaken
en gevolgen van de financiële crisis. Elk jaar lichten onze experten een of meerdere actuele economische thema’s toe.
Het volgend seminarie zal plaatsvinden in maart 2022 en staat volledig in teken
van het prudentieel toezicht door de Nationale Bank dat dit jaar zijn 10de verjaardag viert.

Programma en inschrijven kan op :
www.nbb.be/nl/over-de-nationale-bank/overige/jaarlijksseminarie-voor-leerkrachten

De economische webinars
van de NBB
Tijdens de coronacrisis organiseerde de NBB verschillende webinars om duiding te geven over de
actuele economische situatie.
Wil je samen met je leerlingen de voorbije webinars
herbekijken of op de hoogte blijven van toekomstige
webinars, neem dan zeker een kijkje op
www.nbb.be/nl/publicaties-en-onderzoek/
onderzoek-en-samenwerking/webinars

Generation   €uro Students’ Award
Generation €uro Students’ Award is een jaarlijkse wedstrijd georganiseerd
door de ECB en 12 landen voor middelbare scholieren met als doel hun meer
inzicht te geven in het monetair beleid en te verduidelijken hoe dit beleid zich
verhoudt tot de economie als geheel.
De wedstrijd bestaat uit drie ronden : een online quiz, een presentatie in een
vorm naar keuze over het monetair beleid met een onderbouwd voorstel van
beslissing en ten slotte de finale in de Nationale Bank.
Naast prijzen voor de finalisten worden de winnaars van de verschillende deelnemende landen uitgenodigd voor een ontmoeting met de presidente van
de ECB en verschillende gouverneurs van nationale centrale banken.
Meer info : www.generationeuro.eu
generationeuro@nbb.be
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Bankbiljetten controleren...
een fluitje van een cent
De Nationale Bank van België organiseert opleidingen om te leren hoe valse
eurobankbiljetten kunnen worden opgespoord.
In anderhalf uur tijd ontdek je in detail de belangrijkste echtheidskenmerken
van de eurobankbiljetten, waarna je opgedane kennis over geselecteerde vervalsingen wordt getest.
We gaan ook in op wat je moet doen als een briefje je vals of verdacht lijkt.
Deze trainingen zijn bedoeld voor personen die met bankbiljetten omgaan
of als onderdeel van een algemene opleiding. Het aantal deelnemers is vanaf
minimaal 10 personen tot maximaal 20 personen (enige flexibiliteit is mogelijk
wat het maximumaantal betreft).
Een korte uitleg over de geschiedenis van het bankbiljet is ook mogelijk.
Meer weten of documentatie nodig ?
Ga naar de website van de Nationale Bank van België :
www.nbb.be/nl/biljetten-en-munten
Of neem contact op met onze dienst via e-mail :
checkyournotes@nbb.be of 02/221.20.60

Het Financieel Forum
Belgisch
Wil je weten hoe financiële instellingen zich wapenen
Financieel
tegen cyberhackers, wat de impact is van de lage rente,
Forum
Brexit of de handelsoorlog tussen de VS en China of hoe
quantitative easing juist werkt ? Dit en nog veel meer thema’s worden besproken
door specialisten ter zake in de vele voordrachten en colloquia van het
Financieel Forum. Een voordracht gemist… geen probleem, een selectie wordt
nadien verspreid in de verschillende publicaties van het Financieel Forum.
Het Forum organiseert activiteiten in Brussel en 15 andere regio’s van het
land. Deelname aan evenementen is gratis voor studenten en begeleidende
docenten en biedt een uitstekende netwerkmogelijkheid voor jongeren en een
unieke kans om in dialoog te gaan met specialisten ter zake.
Neem zeker een kijkje op de website www.financialforum.be/nl waar je je
heel eenvoudig kan registreren om automatisch op de hoogte te worden gebracht van activiteiten van het Forum in je regio of elders.
Voor meer informatie : Financialforum@nbb.be

Een NBB-expert op uw school
Om tegemoet te komen aan de interesse van uw leerlingen/studenten voor
onderwerpen die te maken hebben met de activiteiten van de Nationale Bank
van België of de Europese Centrale Bank, kunnen we in een uiteenzetting
‘op maat’ in uw lokalen of via een webinar voorzien. Een expert in het
betreffende onderwerp − bijvoorbeeld eregouverneur Jan Smets ! − kan
inspelen op uw specifieke vragen. Hiervoor is uiteraard een minimaal
aantal deelnemers vereist.
Interesse? Neem contact op met economicrelations@nbb.be

Statistieken en Balanscentrale
Op zoek naar het bruto binnenlands product van ons land, de schuldpositie van
onze financiële instellingen, de werkgelegenheid of de investeringen van onze
ondernemingen ? Je vindt al deze statistieken en nog veel meer op stat.nbb.be.

Meer nog, wil je de financiële gezondheid van een onderneming analyseren en
vergelijken met diens sector of in bulk data uit de balanscentrale trekken. Als
leerkracht economie verkrijg je op aanvraag een gratis activeringscode voor
de toepassingen ONDERNEMINGSDOSSIER en EXTRACT van de Balanscentrale.
Meer informatie : client.ba@nbb.be

Didactisch materiaal
Op de websites van de Bank en van het museum is heel wat materiaal voorhanden : animatiefilmpjes over de monetaire en macro-economische concepten,
een pedagogisch dossier, infofiches en werkbladen.
Zeker een (virtueel) bezoekje waard !
www.nbbmuseum.be
www.nbb.be/nl/over-de-nationale-bank/onderwijs/
videos-over-de-nationale-bank
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Ga je liever aan de slag met de jaarrekening van een onderneming om de
beginselen van het bedrijfsboekhouden aan te leren aan je leerlingen? Alle jaarrekeningen van de Belgische bedrijven zijn gratis beschikbaar via de toepassing
CONSULT van de Balanscentrale :
www.nbb.be/nl/balanscentrale

