
 

 

 

Moet de hele week brood eten. Heb geen geld 
meer. Was ff vergeten dat mijn huur nog 
afgeschreven moest worden. Balen!

Wesley

Goede tip, ga ik doen! ;-)

Wesley

Jasmina

Tip: Ga bij je ouders eten. Zij zijn weer blij dat ze 
je hebben gezien en jij hebt gratis eten!

Jij, Melanie, Jasmina, Jayden

Opdracht: Op kamers 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. Jasmina raadt Wesley aan om wat vaker 
bij zijn ouders te gaan eten. Welke tips kun 
je nog meer bedenken om geld te besparen 
op het moment dat je wat krapper zit?

2. Wesley woont op kamers. Heerlijk 
natuurlijk die vrijheid. Maar dit betekent 
ook dat je veel extra kosten hebt.  
Bedenk 3 nieuwe uitgaven die je krijgt  
als je op jezelf gaat wonen. Het gaat om 
uitgaven die je nog niet betaalt als je bij  
je ouders woont.

3. Hoe zou jij je voorbereiden voordat je  
op kamers gaat wonen? In het geval je  
al op jezelf woont: welke tips zou jij je  
klasgenoten geven die nog niet op zich- 
zelf wonen? Waar moeten ze rekening  
mee houden?

Opdracht 2 

1. Iemand is minimaal € 235 per maand  
kwijt voor boodschappen: eten, persoonlijke 
verzorging en schoonmaakartikelen.

2. Wijs de leerlingen op de onderlinge 
verschillen van supermarkten. Het is zeker 
de moeite waard om aanbiedingen in de 
gaten te houden. Maar let op: soms lijkt  
een aanbieding heel mooi maar ben je toch 
in een andere supermarkt nog goedkoper 
uit. Onderstaande prijzen zijn van de  
Albert Heijn. 

• 1 heel gesneden bruin brood: € 1,29
• Huismerk shampoo  

500 milliliter: € 1,75
• 10 plakken kaas: € 1,79
• 1 liter melk: € 1,01
• Potje gel huismerk: € 0,72

→  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.

Vrienden

→  Leerdoel: Financiële landschap leren kennen 
Kennis hebben van financiële begrippen en 
onderwerpen

→  Specifieke leerdoelen
· De jongeren weten met welke kosten je te  

maken krijgt, als je op jezelf gaat wonen.



Opdracht: Op kamers niveau
Docentenhandleiding €€€

Huurtoeslag

Bijdrage van de overheid voor 
de kosten van de huur (als je 
helemaal op je zelf woont, 
zonder huisgenoten).

Waterschaps-
belasting

Belasting voor onder andere 
het reinigen van water.

Inboedelverzekering

Verzekering die schade dekt als 
er iets met je spullen in je huis 
is gebeurd, bijvoorbeeld door 
diefstal, brand of 
wateroverlast.

Gemeentelijke 
heffingen

Belasting voor onder andere 
het ophalen van vuilnis.

Zorgverzekering Verzekering voor medische 
kosten.

Uitgavenpost Bij welke uitgavecategorie 
hoort deze uitgavenpost?

Bezoek aan de kapper Huishoudelijke uitgaven

De contributie voor de 
sportschool Vaste lasten

Reparatie van de 
wasmachine Reserveringsuitgaven

Een nieuwe laptop Reserveringsuitgaven

Cadeautje voor een 
vriendin Huishoudelijke uitgaven

Sigaretten Huishoudelijke uitgaven

Vakantie Reserveringsuitgaven

Telefoonabonnement Vaste lasten

Opdracht 3

Opdracht 4

→  Andere voorbeelden per uitgavecategorie: 
Vaste lasten: huur, telefoonrekening, 
zorgverzekering, internet/televisie.

 
Huishoudelijke uitgaven: boodschappen, 
schoonmaakmiddelen, nieuwe spullen voor in huis.

 
Reserveringsuitgaven: nieuwe laptop, nieuw 
meubels.

→  Wat zijn de beste bezuinigingstips? 
Maak een gezamenlijke top 10.

Opdracht 5

Voorbeeldtips:
1. Neem brood en drinken van huis mee naar 

college. Dat is goedkoper dan iets kopen  
in de kantine.

2. Doe boodschappen bij een goedkope 
winkel. PLUS of Albert Heijn zijn duurder 
dan Aldi of Lidl.

3. Neem de fiets in plaats van de bus.
4. Koop alleen kleding als het nodig is.  

Laat je niet verleiden door aanbiedingen  
en reclame!

5. Koop alleen spullen als je ze echt  
nodig hebt.

6. Ga eens langs in een tweedehandswinkel.  
Daar koop je voor weinig geld bijna alles 
dat je nodig hebt.


