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GENERATION €URO
STUDENTS’ AWARD
2021-2022
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GENERATION €URO
Als leerling van het secundair onderwijs
behoor je tot de generatie die met de
euro is opgegroeid…

De wedstrijdronden

Belgische franken zeggen je waarschijnlijk
niet veel meer, al hebben je ouders of
grootouders het er misschien nog wel eens
over. Je apprecieert zeker de voordelen die de
euro biedt ! Je hebt al kunnen vaststellen dat
de prijzen niet sterk stijgen en
dat je in andere Europese
Wat weet je
landen alles in je eigen munt
echt over de
euro ? Ga het na
kunt betalen.

1 Nadat de deelnemers hun team hebben
samengesteld, mogen ze van start gaan met de
onlinequiz over de ECB, het Eurosysteem, het
monetair beleid, de euro enz. (op de site
www.generationeuro.eu, vanaf 4 oktober).
De teams met de hoogste scores gaan door
naar de tweede ronde … Vooraf worden ze
uitgenodigd voor een halve dag opleiding ‘op
maat’ in de Nationale Bank !

en doe mee aan
de onlinequiz !

... maar wat weet je over
het monetair beleid, over de Nationale
Bank en over de Europese Centrale
Bank ? Waartoe dienen ze ?
De Generation €uro Students’ Award is een
teamwedstrijd over drie ronden die eindigt
met een nationale prijsuitreiking. Daarna volgt
de virtuele Europese ceremonie in de Europese
Centrale Bank (ECB). Het doel van de wedstrijd
is leerlingen uit het secundair onderwijs in het
eurogebied (tussen 16 en 19 jaar) de kans te
bieden vertrouwd te raken met begrippen
zoals prijsstabiliteit, monetair beleid en
rentetarieven. De wedstrijd bestaat uit een
onlinequiz en twee andere proeven waaruit
de economische kennis van de leerlingen
moet blijken, maar ook hun kritische zin en
hun creativiteit…

www.generationeuro.eu

www.generationeuro.eu

Een online
Students’ & Teachers’
Day…
De timing en het verloop
van de wedstrijd zijn onder
voorbehoud van eventuele
wijzigingen in de
coronamaatregelen.

2 Tijdens de tweede ronde moeten de
teams het monetair beleid in hun eigen
woorden uitleggen… en beargumenteerde
beslissingen voorstellen. Aan hen om de
relevante gegevens te vinden – maar ze
worden niet aan hun lot overgeleverd !

Creativiteit en
kritische zin
worden
aangemoedigd !

Het monetair
beleid in
je eigen
woorden…

3 De teams die doorgaan naar de
derde ronde moeten actualiteitsvragen
beantwoorden. Waarom is de rente
laag ? Wat zijn de risico’s ? Hoe eruit
komen ? De experts van de Nationale
Bank, uit de onderwijswereld en uit de
media wachten op jullie !
4 Alle finalisten ontvangen van de Nationale
Bank prijzen (individuele en voor de school).
Het winnende team sluit zich op 18 mei 2022
aan bij de andere winnende teams voor een
virtuele ontmoeting met Christine Lagarde.

De winnaars
gaan in gesprek
met Christine
Lagarde…
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Aan de slag

Voor de leerkrachten

Stel een team samen met maximum 5
klasgenoten en een leerkracht. Vul
vervolgens de quiz in (vanaf 4 oktober) !
Met één mailadres mag je één keer spelen
(met altijd de mogelijkheid om te stoppen).
Om je score te verbeteren, kan je opnieuw
spelen met andere adressen…
Alle informatie is te vinden op
www.generationeuro.eu.

Met deze wedstrijd willen we de leerlingen
van de derde graad secundair onderwijs
meer inzicht verschaffen in het monetair
beleid. We moedigen hen aan om in
teamverband aan de slag te gaan met
economische begrippen en daarbij de
nodige creativiteit aan de dag te leggen.
Kom alles te weten over de nieuwe formule
op www.generationeuro.eu !

Ben je er klaar voor ? Test je kennis
1. Wat is de belangrijkste taak van het Eurosysteem ?
● a) Het monetair beleid van de Europese Unie bepalen en ten uitvoer leggen
● b) Het monetair beleid van het eurogebied bepalen en ten uitvoer leggen
● c) Het economisch beleid van de Europese Unie bepalen en ten uitvoer leggen
2. Waarover neemt de Raad van Bestuur van de ECB iedere maand een besluit ?
● a) De rentetarieven
● b) De wisselkoersen
● c) De hoeveelheid door de banken verplicht aan te houden reserves
3. Waar is de Europese Centrale Bank gevestigd ?
● a) Brussel
● b) Parijs
● c) Frankfurt-am-Main
Oplossingen : 1.b), 2.a), 3.c)
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