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Gewone kansen voor bijzondere mensen
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Schatbewaarder 3.0 is een samenwerking tussen STRAS en de CED-Groep en kwam tot stand 
dankzij financiële ondersteuning van het ING Nederland fonds.
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STRAS ontwikkelt samen met de CED-
Groep in het schooljaar 2018/2019 
SCHATBEWAARDER 3.0. In deze nieuwste 
versie van Schatbewaarder streven we 
naar een ‘blended aanpak’: Een 
combinatie van e-learning, 
groepsgerichte training en digitale 
werkvormen op maat bestaande uit 12 
lessen van 2 uur. 

Deze lessen zijn flexibel inzetbaar voor 
een langer traject gedurende het gehele 
schooljaar en bevatten tevens herhalings- 
en verdiepingsopdrachten.

Het bestaande programma 
Schatbewaarder zal aangevuld worden 
met opdrachten over de Goed Geld app. De 
Goed Geld app is specifiek ontwikkeld 
voor jongeren met een verstandelijke 
beperking om te leren budgetteren. 

Deze app is vrij te downloaden via de 
Google Play Store en is gekoppeld aan een 
oefenwebsite. Hierdoor wordt 

Schatbewaarder 3.0 een totaalpakket op 
maat waarbij kwetsbare jongeren met 
een verstandelijke beperking geholpen 
kunnen worden 
bij hun ontwikkeling naar financiële 
zelfredzaamheid. 

De ontwikkeling van Schatbewaarder 3.0 
wordt gefinancierd door het ING 
Nederland fonds. Dit fonds maakt het 
mogelijk dat 10 VSO scholen en zorg-
organisaties dit jaar gratis gebruik kunnen 
maken van de pilot Schatbewaarder 3.0. 
Meld je via de e-mail snel aan want vol  
is vol.

Het pakket bestaat uit:
• Set van 4 duurzame leskisten 

Schatbewaarder
• Lesmappen en verbruiksmateriaal voor 

12 leerlingen
• Train de trainer ‘on the job’ van max  

4 bijeenkomsten


