GENERATION €URO
STUDENTS’ AWARD
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VOORWOORD

Investeren in het onderwijs en in de opleiding van jongeren is een doelbewuste
keuze van de Nationale Bank van België.
Al sinds begin jaren tachtig ontvangt ze in haar museum scholen en bezoekers uit
alle delen van het land en ook uit het buitenland. Na een renovatieperiode vond de
collectie begin 2018 onderdak in een unieke nieuwe omgeving in het prachtige
gerenoveerd gebouw van de voormalige Union de Crédit de Bruxelles bank in het
hartje van de hoofdstad. Voorwerpen en documenten die je nooit eerder zag en
een mix van interactieve en audiovisuele media maken een bezoek aan de nieuwe,
permanente tentoonstelling een leuke en leerrijke belevenis. Je raakt er vertrouwd met het werkterrein
van de centrale bank en met alle aspecten van geld, vroeger en nu. Dat museum is dankzij u een waar
succesverhaal geworden en mocht vorig twee jaar geleden dan 26 duizend bezoekers ontvangen waarvan
het overgrote deel leerlingen en hun leerkrachten.
Sinds 2008 organiseert de Bank ieder jaar gespecialiseerde – en steeds succesrijke – seminaries voor
leerkrachten economie.
En sedert 2011 nodigen we via de Generation €uro Students’ Award (GESA) rechtstreeks uw leerlingen
uit om plaats te nemen aan de tafel van de Raad van Bestuur van de Europese Centrale Bank om
monetairbeleidsbeslissingen te nemen...
Uitleggen wat wij doen, is volgens mij een van de taken van de centrale bank als tegenprestatie voor de
autonomie die zij sedert de invoering van de euro geniet. De crisis heeft echter ook aangetoond hoe
belangrijk het voor het grote publiek is om de economische mechanismen goed te begrijpen. Wij willen
daartoe bijdragen. Om de volwassenen van morgen te bereiken, bent u als leerkracht onmisbaar.
Gedurende heel de GESA-wedstrijd zullen wij op u een beroep doen om uw leerlingen op te leiden en te
coachen. Ik ben er evenwel van overtuigd dat het voordeel dat zij hieruit zullen halen, gelijk zal zijn aan
hun inspanningen, en dit in tal van domeinen : ze maken niet alleen kennis met de macro-economische
mechanismen maar ze leren ook werken in teamverband en informaticatools of communicatietechnieken
beheersen. Gedurende het wedstrijdverloop vragen we de leerlingen de nodige creativiteit te tonen en
doen we beroep op hun kritische zin. U leest alles over het wedstrijdverloop in deze brochure.
Wij hopen dat u en uw team het speelscenario zullen appreciëren en wij zijn ervan overtuigd dat uw
deelname zeer lonend zal zijn, zoals we tijdens de vorige edities hebben kunnen vaststellen.
Ik wens u en uw leerlingen een leerrijke ervaring... Mogen de besten winnen !

Pierre Wunsch
Gouverneur van de Nationale Bank van België

1. INLEIDING

dan één keer meedoen, op voorwaarde dat hij of zij niet in
hetzelfde team zit (als vorig jaar).

Over de wedstrijd

De leerlingen vormen teams van vier of vijf leerlingen en
wijzen een leerkracht als begeleider aan. De leerkracht en

Generation €uro Students’ Award is een jaarlijkse wedstrijd

de leerlingen mogen zelf hun team samenstellen. Wel moeten

georganiseerd door de ECB en 12 organiserende landen voor

alle teamleden van dezelfde school afkomstig zijn. Elk team

middelbare scholieren met als doel hun meer inzicht te geven in

dient een van de leerling-teamleden tot teamleider te benoe-

het monetair beleid en te verduidelijken hoe dit beleid zich

men. De leerkracht moet behoren tot de school die deelneemt

verhoudt tot de economie als geheel. Door kennis te maken met

aan de wedstrijd en dient aan ten minste een van de teamleden

de werking van monetairbeleidsinstrumenten, en door gebruik

les te geven. Een school kan verschillende teams afvaar-

te maken van bepaalde gegevens die de Raad van Bestuur van

digen, op voorwaarde dat ze door verschillende

de Europese Centrale Bank (ECB) ter beschikking staan, krijgen

leerkrachten worden begeleid.

leerlingen inzicht in de rol van de centrale banken.
Het team en de begeleidende leerkracht moeten zich op de
De wedstrijd beoogt ook en vooral leerlingen ertoe aan

website van de wedstrijd aanmelden (www.generationeuro.eu)

te zetten hun woordenschat te verrijken met de vaak

vóór ze deelnemen aan de eerste ronde (online quiz vanaf

complexe en technische begrippen en ter zake een

4 oktober 2021).

analytische en kritische geest te ontwikkelen.
Tot slot hopen we met deze wedstrijd de kennis van de jonge

De prijzen

generaties over het Eurosysteem en de financiële wereld te
verbeteren.

De finalisten van elk van de twee Belgische wedstrijden ontvangen prijzen in de vorm van aankoopbonnen voor alle

De wedstrijd bestaat uit drie ronden : een online quiz (1ste ronde),

teamleden en hun begeleider (ter waarde van respectievelijk

een presentatie in een vorm naar keuze over het monetair beleid

€ 150, € 75, € 50 en € 30) en geldprijzen voor hun scholen

met een onderbouwd voorstel van beslissing (2de ronde) en ten

(respectievelijk € 1 000, € 700, € 500 en € 300).

slotte de finale in de Nationale Bank waarin de teams mondeling
antwoorden op actualiteitsvragen over het monetair beleid en

Bovendien zal het winnende team van elke wedstrijd samen

op vragen over hun in de tweede ronde voorgestelde beslissin-

met de andere winnaars van de deelnemende landen worden

gen. Verder in deze brochure worden de verschillende rondes

uitgenodigd voor een virtuele ontmoeting, de « European

toegelicht.

Youth Dialogue » op 18 mei 2022. De teams mogen vragen
stellen aan de presidente van de Europese Centrale Bank,

De winnaars zullen worden uitgenodigd om deel te nemen

Christine Lagarde.

aan een virtuele ontmoeting, de « European Youth Dialogue ».
Elk team zal vragen mogen stellen aan de presidente van de
Europese Centrale Bank, Christine Lagarde.

Wat levert de wedstrijd nog op ?

De timing en het verloop van de wedstrijd zijn onder voorbehoud

Door aan deze wedstrijd deel te nemen, kunnen uw leerlingen

van eventuele wijzigingen in de coronamaatregelen.

hun inzicht in de economie als een geïntegreerd geheel
in aanzienlijke mate vergroten.

De deelnemers

Daarnaast zullen ze basisvaardigheden ontwikkelen,
zoals analytisch en kritisch denken, in groep werken en

De wedstrijd is bedoeld voor leerlingen van 16 tot en met

communicatie- en presentatievaardigheden.

19 jaar die in het eurogebied wonen. De leeftijden kunnen
van land tot land enigszins verschillen (afhankelijk van het

Zij ontmoeten ervaren economen en kunnen hun ervaringen

onderwijsstelsel), maar de deelnemers moeten in de laatste

uitwisselen met leerlingen uit andere landen van het eurogebied.

jaren van de middelbare school zitten. Alle leerlingen mogen

De tijdens de wedstrijd verworven vaardigheden en kennis zullen

meedoen, ongeacht hun vakkenpakket. Wie dat wil, kan meer

vast en zeker van nut zijn bij hun latere hogere studie.
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Reglement

■ De website Generation €uro (www.generationeuro.eu).

Daar vindt u alle informatie over de wedstrijd, maar ook over
De regels en procedures voor het verloop van de wedstrijd staan

de basisbegrippen van het monetair beleid.

in deze brochure en kunnen vanaf 4 oktober 2021 op de website

■ De website van de Nationale Bank en die van de

van Generation €uro, www.generationeuro.eu, onder de rubriek

Europese Centrale Bank, waar u transcripties van pers

‘Wedstrijdvoorwaarden’ worden geraadpleegd.

conferenties vindt, het maandbericht (de Nederlandstalige
versie is te raadplegen op de website van de Nederlandsche

2. UW ROL ALS LEERKRACHT

Bank) en tal van verslagen, statistieken, enz.
■ Naast een bezoek aan het Museum van de Nationale Bank

van België is het ook zeker de moeite waard om een kijkje
Als leerkracht speelt u gedurende de wedstrijd een sleutelrol.

te nemen op de website www.nbbmuseum.be.

U vervult de rol van teamcoördinator en begeleidt uw leerlingen
in elke fase van de wedstrijd, in het bijzonder tijdens de tweede
ronde van de wedstrijd (‘Leg uit, beslis’) om de samenhang en

3. WEDSTRIJDVERLOOP

de kwaliteit van het werk van de leerlingen te waarborgen.
De teams met de hoogste scores gaan door naar de tweede
ronde... en worden uitgenodigd voor een online opleiding ‘op

1ste ronde – De online quiz

maat’ door specialisten monetair beleid van de Nationale Bank

(4 oktober - 8 november 2021)

op 17 november 2021.
Om het tegen elkaar op te nemen in de online quiz voor de
In de laatste ronde komt u samen met de leerlingen naar de

wedstrijd, moeten de leerlingen zich eerst aanmelden in

Nationale Bank... en als uw team als winnaar uit de bus komt,

teams (van 4 of 5 leerlingen en een leerkracht). De leden van

woont u de online prijsuitreiking bij die de ECB op 18 mei 2022

een team moeten van dezelfde school afkomstig zijn.

organiseert.

Een school kan verschillende teams afvaardigen, op
voorwaarde dat ze door verschillende leerkrachten
worden begeleid. Zodra ze zijn aangemeld, kunnen ze maar

Hulpmiddelen

één keer aan de quiz deelnemen met eenzelfde e-mailadres
als identificatie, maar ze kunnen de quiz op elk moment

U beschikt over een aantal hulpmiddelen waarmee u uw

onderbreken en zelfs herbeginnen met een ander

leerlingen tijdens de wedstrijdronden kunt begeleiden en

e-mailadres.

ondersteunen. De belangrijkste zijn :
De deelnemers worden verondersteld de vragen in teamver■ Deze brochure en de brochure met als titel ‘Vertrouwd

band te beantwoorden. De quiz bestaat uit dertig vragen:

raken met centraal bankieren en monetair beleid in het

tien gemakkelijke, tien iets moeilijkere en tien moeilijke

eurogebied’ (op de website www.generationeuro.eu en

vragen. De dertig vragen worden willekeurig uit een veel

op aanvraag).

groter vragenbestand gekozen. Na afloop van de dertig
vragen ontvangt elk team een elektronisch certificaat met
zijn score. De (maximaal 15) teams met de hoogste score
(minimaal 70/100) mogen deelnemen aan de volgende ronde.
De Nationale Bank zal hun meedelen dat ze geselecteerd zijn
en hun vragen of ze willen doorgaan naar de tweede ronde.
De teams met de hoogste scores gaan door naar de tweede
ronde... en worden uitgenodigd voor een online opleiding
‘op maat’ door specialisten monetair beleid van de Nationale
Bank op 17 november 2021.
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2de ronde – Leg uit. Beslis !

3de ronde – Actualiteitsvraag

(Deadline : 25 februari 2022)

(20 april 2022)

Wat verwachten we van jullie ?

Als jullie team wordt geselecteerd voor de derde ronde, krijgen

Om te beginnen moeten jullie in eigen woorden uitleggen

jullie onmiddellijk een actualiteitsvraag die verband houdt met

wat monetair beleid is en waarvoor het dient. Leg het uit

het monetair beleid. Een voorbeeld : ‘Denken jullie dat het sti-

zoals jullie het aan familie of vrienden zouden uitleggen.

mulerende beleid van de Europese Centrale Bank efficiënt is ?
Via welke kanalen beïnvloedt dat beleid de economie ?’

Vervolgens moeten jullie een beslissing nemen alsof jullie de
Raad van Bestuur van de ECB zijn. Als jullie in hun schoe-

Jullie komen die antwoorden toelichten in de Nationale Bank

nen stonden op de dag waarop jullie ons jullie antwoord

voor een jury die is samengesteld uit experts van het mone-

sturen, wat zouden jullie doen ? Neem een beslissing over

tair beleid, vertegenwoordigers van de onderwijswereld en

de beleidsrentetarieven van de ECB en stel niet-conventionele

journalisten.

beleidsmaatregelen voor als jullie dat nuttig achten.
Ook dan mogen jullie kiezen op welke manier jullie de antwoorOnderbouw die beslissingen met belangrijke macro-econo-

den op de actualiteitsvragen brengen en creativiteit wordt

mische gegevens waarvan jullie voorbeelden vinden in

beloond...

de ‘inleidende verklaringen’ bij de persconferenties van
de Raad van Bestuur na de vergaderingen over het monetair

Jullie krijgen 20 minuten om de actualiteitsvraag te

beleid.

beantwoorden en de jury krijgt 15 minuten om vragen te stellen
over die antwoorden en over de voorstellen die jullie in de

Het is niet nodig alle mogelijke cijfers te verzamelen, maar

tweede ronde hadden ingediend (‘Leg uit. Beslis !’).

wel enkele belangrijke indicatoren. We beoordelen immers
jullie redenering.

Mocht het als gevolg van de coronamaatregelen niet mogelijk
zijn deze finaleronde te organiseren, dan zullen de finalisten

In welke vorm ? Dat maakt niet uit ! Wat wij erin willen

gerangschikt worden volgens hun resultaat in de tweede

terugvinden, is :

ronde.

– Wat is monetair beleid ?
– Waarvoor dient het ?
– Welke beslissing zouden jullie nemen, als jullie de Raad
van Bestuur van de ECB waren ?
– Om welke redenen zouden jullie die beslissing nemen ?

De winnaars van de wedstrijd 2018-2019 : Team ECBimsem
(Bimsem school Mechelen)

Wees creatief... En zeker ook kritisch : uit een botsing van
ideeën vloeit inzicht voort !
Dat voorstel moeten jullie uploaden naar de website
www.generationeuro.eu, zodat de jury van de Nationale Bank
het kan bekijken en anoniem beoordelen.
Die jury selecteert drie tot vijf teams die naar de laatste ronde
mogen. De Nationale Bank brengt hen op de hoogte van de
beslissing van de jury.
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4. DE SAMENSTELLING VAN DE
JURY

6. DE PRIJZEN
Alle voor de finale geselecteerde teams worden beloond met
verschillende prijzen : een prijs voor de school (€ 1 000, € 700,

De jury die jullie voorstellen van de tweede ronde (‘Leg uit.

€ 500 en € 300) en individuele aankoopbonnen voor alle leden

Beslis !’) en jullie antwoorden van de derde ronde moet beoor-

van die teams (€ 150, € 75, € 50 en € 30).

delen, zal bestaan uit verscheidene experts, voornamelijk uit
de Nationale Bank van België, maar ook uit de onderwijswereld

Het winnende team zal worden uitgenodigd voor een virtuele

en de economische pers.

ontmoeting, op 18 mei 2022 in Frankfurt, met ECB-presidente
Christine Lagarde.

5. DE BEOORDELINGSCRITERIA
De jury beoordeelt de voorstellen uit de tweede ronde (‘Leg uit.
Beslis !’) op basis van de volgende criteria :
■ de onderbouwing van de beslissing ;
■ de helderheid van de uitleg (hoe minder jargon, hoe beter !) ;
■ de creativiteit van de presentatie.

De jury beoordeelt de antwoorden uit de derde ronde
(‘Actualiteitsvraag’) op basis van de volgende criteria :
■ de onderbouwing van de antwoorden ;
■ de helderheid van de uitleg ;
■ de inbreng van de afzonderlijke teamleden ;
■ de kwaliteit en de creativiteit van de mondelinge

presentatie.

BESCHERMING VAN DE
PERSOONLIJKE LEVENSSFEER
A. Gegevensbescherming en doel van de
gegevensverwerking
Alle door de leerlingen en leerkrachten verstrekte persoonsgegevens worden verwerkt overeenkomstig de
Verordening Bescherming Persoonsgegevens (1). De afdeling ‘Outreach and Protocol’ van de Europese Centrale
Bank (ECB) is verantwoordelijk voor het verzamelen en
het beheer van de persoonsgegevens (data controller).
De verwerker van de gegevens is de Banco de Portugal,
de centrale bank van Portugal die de Generation Eurowebsite host en die de gegevens op aanwijzing van en
namens de ECB verwerkt. Alle gegevens van de deelnemers worden in een database opgenomen. De verzamelde
gegevens worden gebruikt om deelname aan de wedstrijd
mogelijk te maken, toegang te geven tot informatie over
de wedstrijd, de plaats van de deelnemers in het klassement te bepalen, prijzen toe te kennen, contact met de
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deelnemers op te nemen en hun relevante informatie te
verstrekken.
Alleen de persoonsgegevens die worden verstrekt bij de
aanmelding op de website van Generation Euro of door
een e-mail te sturen aan generationeuro@nbb.be worden
bewaard.
Door hun persoonsgegevens in te voeren, stemmen
deelnemers en leerkrachten ermee in dat de namen van
het winnende team en van de teamleden worden gepubliceerd op de website van de ECB en van de NBB en / of
worden bekendgemaakt bij openbare evenementen.
Bovendien zullen van de winnende teams wellicht fotoen / of korte video-opnamen worden gemaakt bij de
(1) Verordening (EG) nr. 45/2001 van het Europees Parlement en
de Raad van 18 december 2000 betreffende de bescherming
van natuurlijke personen in verband met de verwerking van
persoonsgegevens door de communautaire instellingen en
organen en betreffende het vrije verkeer van die gegevens.

landelijke prijsuitreiking en de Europese slotceremonie.
Deze foto’s / video’s mogen door de ECB en / of de nationale
centrale banken worden gepubliceerd.

Narodna banka Slovenska, Suomen Pankki – Finlands
Bank, Latvijas Banka, Banque de France en Lietuvos
bankas.

B. Gegevensbescherming en overdracht van
gegevens aan derden

C. B
 ewaartermijn, toegangsrechten, correctie
en verwijdering

Persoonsgegevens die via de website van Generation Euro
worden verzameld, mogen aan de nationale centrale
banken (NCB’s) van de lidstaten van het eurogebied
worden doorgegeven in het kader van hun eigen organisatie van de wedstrijd. Op de verdere verwerking van
de persoonsgegevens door NCB’s zijn de garanties van
toepassing die zijn vastgelegd in de nationale wetgeving
waarin de Richtlijn Bescherming Persoonsgegevens
95 / 46 / EG (2) is omgezet. De NCB’s hebben afspraken
gemaakt om de persoonsgegevens vertrouwelijk te
behandelen en de privacy afdoende te beschermen.
Persoonsgegevens mogen aan de volgende centrale
banken worden bekendgemaakt : Europese Centrale
Bank, Nationale Bank van België / Banque nationale de
Belgique, Deutsche Bundesbank, Eesti Pank, Central Bank
of Ireland, Bank of Greece, Banco de España, Banque de
France, Banca d’Italia, Central Bank of Cyprus, Banque
centrale du Luxembourg, Bank Centrali ta’ Malta / Central
Bank of Malta, De Nederlandsche Bank, Oesterreichische
Nationalbank, Banco de Portugal, Banka Slovenije,

De bewaartermijn voor de bovengenoemde persoonsgegevens is maximaal drie jaar vanaf de dag waarop de
persoonsgegevens, inclusief portret, foto of video, zijn
verkregen. De deelnemers en hun leerkrachten hebben
het recht hun eigen gegevens in te zien, te corrigeren en
bij te werken. Wie vragen heeft over verzameling en
verwerking van persoonsgegevens of wie zijn / haar recht
op toegang of correctie wil uitoefenen, kan een verzoek
indienen bij info@ecb.europa.eu. De betrokkenen hebben
het recht zich tot de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming te wenden : http://www.edps.europa.
eu/EDPSWEB/.

(2) Richtlijn nr. 95/46/EG van het Europees Parlement en de Raad
van 24 oktober 1995 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens.
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HET TIJDSCHEMA
De timing en het verloop van de wedstrijd zijn onder voorbehoud van eventuele wijzigingen
in de coronamaatregelen.
■ 1ste ronde – online quiz van 4 oktober tot 8 november 2021.
■ 2de ronde – Leg uit. Beslis ! (Deadline 25 februari 2022).
■ 3de ronde – finale : actualiteitsvragen. Nationale Bank van België, 20 april 2022.
■ De virtuele slotceremonie bij de ECB : 18 mei 2022.

CONTACTPERSONEN BIJ DE NBB
Mochten jullie in de loop van de wedstrijd vragen hebben, stuur die dan gerust door naar
generationeuro@nbb.be. We beantwoorden ze met plezier.
Website : www.nbb.be/generationeuro
Contact :	Thomas STRAGIER
Nationale Bank van België
Dienst Communicatie
generationeuro@nbb.be
02 221 54 26
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