
Opdracht: Even doorbijten niveau
Docentenhandleiding €€

1. Introductie (klassikaal) 

2. Kern (individueel of in tweetallen)  

De leerlingen maken de opdrachten.

3. Afsluiting (klassikaal) 

Bespreek de opdrachten na.

Opdracht 1 - Toon het bericht en bespreek  
de volgende vragen:

1. Welke spaartips zou jij Melanie  
kunnen geven? 

Bijvoorbeeld: Een speciale spaarrekening 
openen zodat je niet in de verleiding komt om 
het geld toch ergens anders voor te gebruiken, 
het geld automatisch overmaken zodat je hier 
niet meer over hoeft na te denken, extra gaan 
werken, minder uitgaan, zorgen dat je 
regelmatig aan je spaardoel wordt herinnerd, 
bijvoorbeeld door een foto in je portemonnee 
of op je mobiele telefoon. 

2. Kun jij drie redenen bedenken waarom 
sparen belangrijk is?

3. Spaar jij ergens voor? Waarvoor?  
En hoeveel spaar je per maand?

4. Stel: je moet besparen op je uitgaven, 
omdat je ergens voor wilt gaan sparen. 
Waar zou je dan op besparen?

5. Zou jij alleen sparen als je een spaardoel 
voor ogen hebt? Waarom?

Opdracht 2 - De bedragen die de leerlingen 
moeten invullen.

• Totaal inkomsten: € 190
• Totaal uitgaven: € 137
• Over om te sparen: € 53
• Spaardoel bereikt:   

450/53 = 8,5 maand

→  Motiveer iedereen om mee te praten, stel zo nodig 
gerichte vragen aan individuele leerlingen en 
betrek iedereen bij het gesprek. Bovenstaande 
vragen gelden als richtlijnen. Mocht er een andere 
vraag zijn die het gesprek op gang kan brengen 
omtrent de casusproblematiek, stel deze  
dan vooral.

 

 

 

Bah! Ik heb echt een nieuwe laptop 
nodig. Op de mijne zitten de nieuwste 
grafische toepassingen niet. Die heb ik 
wel nodig om gave dingen te maken.

Melanie

Wesley

Dan koop je toch een nieuwe?

Wesley

Als je het echt wilt, lukt het je wel.  
Ik help je wel.

Weet je wat dat kost!? Ik heb 
geprobeerd te sparen maar je weet dat 
dat niets voor mij is.

Melanie

:-)

Melanie

Jij, Jasmina, Jayden, Wesley
Vrienden

→  Leerdoel: Vooruit kijken 
Plannen met geld

→  Specifieke leerdoelen
· De jongeren kunnen een spaarplan maken.
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Opdracht 3 - Opdracht a t/m c moeten de 
leerlingen voor hun eigen situatie een eigen 
gekozen spaardoel invullen.

Hoe houd je je aan spaarplan:
• Ga niet meer uitgeven dan kan om je 

spaardoel te halen.
• Deel je spaardoel en spaarplan met 

anderen, zodat zij je kunnen helpen  
er aan te houden.

• Als je geld ontvangt (bijvoorbeeld  
je salaris van je bijbaantje), zet dan 
meteen een bedrag op je spaarrekening of 
stop een deel in je spaarpot. Dat kun je 
dan niet meer uitgeven. Het is bedoeld 
voor je spaardoel. 

Wat kan het moeilijk maken om je spaarplan  
te halen:

• Anderen vragen mee te gaan iets leuks te 
doen en dat kost geld. Eigenlijk heb je 
daar geen geld voor.

• Je hebt uitgaven die je niet had zien 
aankomen, bijvoorbeeld voor cadeautje 
voor een verjaardag of omdat iets kapot 
is gegaan.

• Je bijbaantje valt weg, waardoor je 
minder inkomsten hebt.

• Je had gerekend op bijv. geld voor  
je verjaardag, maar dat heb je  
niet gekregen.


