
Opdracht: Bodemloze put niveau
Opdrachtenblad €€€

Opdracht 1 

1. Wesley vindt dat Jasmina zich niet druk moet 
maken. Ben jij het met Wesley eens?

2. Wat zijn de voor- en nadelen van rood staan?
3. Hoe zou jij reageren als je zou zien dat je plotseling 

rood zou staan?
4. Welke tips zou jij Jasmina meegeven om weer een 

positief banksaldo te krijgen?
5. Kun jij rood staan? En zo ja, heb je wel eens rood 

gestaan? Hoe voelde je je hierbij?
6. Wat doe jij om rood staan tegen te gaan?

Opdracht 2 

In welke situaties vind jij een lening of rood  
staan oké? Zet een + of – achter de situaties. 

+ = Ik vind een lening een goed idee
- = Ik vind een lening geen goed idee

Rood staan

Als je rood staat, is er geld van je rekening 
gehaald terwijl er eigenlijk niet genoeg geld 
op stond. Zo kun je dus toch pinnen en je 
rekeningen betalen. Je leent geld van de 
bank. Hier zijn wel voorwaarden aan 
verbonden. Zo is er een maximum bedrag dat 
je rood kunt staan. Dat is je limiet. Ook moet 
je vaak minstens een keer per maand positief 
staan. Voor rood staan moet je rente 
betalen. Dat kost je dus geld. Andere nadelen 
van rood staan zijn:

·  Het kan lastig worden om het tekort weer 
aan te vullen, omdat je eigenlijk steeds net 
iets meer uitgeeft dan je werkelijk hebt

·  Als je je limiet hebt bereikt, kan je helemaal 
niet meer pinnen. Ook kunnen er geen 
rekeningen worden afgeschreven.

De mogelijkheid om rood te kunnen staan is 
een keuze. Je kunt bij de bank aangeven of je 
dit wel of niet wilt. Als je er niet voor kiest, 
dan kun je niet meer pinnen als er niks meer 
op je rekening staat. De mogelijkheid om wel 
rood te kunnen staan, is er vanaf je 18e. Dan 
ben je financieel zelf verantwoordelijk.

Jasmina heeft een feestje maar geen geld voor een cadeautje. Over een week wordt haar salaris gestort.

Melanie heeft een feestje maar geen geld voor feestkleding. Haar baantje isnet gestopt, dus de  
komende tijd heeft ze geen inkomsten. Over een week wordt haar laatste salaris gestort.

Jayden gaat bij zijn oma op bezoek. Hij kan niet meer pinnen omdat  hij zijn limiet bereikt heeft.  
Maar zonder bloemetje bij oma aan komen vindt hij ook zo raar.

Wesley is blut en ontslagen, net nu die telefoon in de aanbieding is. Die kan hij toch niet laten liggen?

 

 

 

Ik schrok me kapot toen ik mijn slado 

checkte. Ik sta rood!

Jasmina

Melanie

Hoeveel?

Wesley

Joh maak je niet zo druk. Ik sta altijd 

rood. Pas als ik meer dan € 900 rood 

sta, ga ik me zorgen maken.

€100

Jasmina

Jij, Jasmina, Jayden, WesleyVrienden
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Opdracht 3 

Het lukt Wesley niet meer om minder dan € 900 rood 
te staan elke maand. De bank heeft hem gewaar- 
schuwd. Er moet nu echt wat veranderen. Ook zijn 
telefoonaanbieder en enkele vrienden klagen over niet 
betaalde rekeningen.
1. Ga naar www.zelfjeschuldenregelen.nl. Geef 

Wesley tips hoe hij uit de schulden kan komen.
2. Hoe kan hij volgende keer voorkomen dat hij rood 

komt te staan?

Melanie
Rood staan boeit me niet.

Geldtip

Hieronder staat voor elk van bovenstaande personen 
een handige geldtip. Bekijk de tip van de persoon op  
wie jij het meeste lijkt.

Jasmina
Ik heb mijn financiële zaken goed op 
orde. Ik weet precies hoeveel ik
kan besteden en ga daar niet over heen.

Jayden
Ik sta soms aan het eind van de maand 
beetje rood. Als mijn salaris is
gestort, is dat weer opgelost.

Wesley
Ik let eigenlijk nooit op, hoeveel ik leen  
en of ik dat wel terug kan betalen. 

Melanie
Probeer toch meer op je financiën te letten.  
Voor je het weet, heb je overal leningen lopen  
en kom je hier niet meer uit

Jasmina
Heel goed. Hou dit zo vol. Ook in periodes dat je 
meer en onverwachte uitgaven hebt.

Jayden
Als je dit af en toe gebeurt, is er niets aan de 
hand. Maar let op dat je niet steeds vaker en 
eerder in de maand al rood staat. 

Wesley
Probeer beter op te letten. Jij zou het ook niet 
leuk vinden als iemand geld van je leent en dit 
vervolgens niet of pas heel laat terugbetaalt.

Op wie lijk jij het meest? 

Zet een kruisje achter de naam van de persoon op wie je 
het meeste lijkt.


