
 

 

 

Yes ik mag met mijn nicht mee op 
vakantie naar Griekenland! :-)

Melanie

Jasmina

Wat gaaf!

Jayden

Nou vooruit. Maar dit is de laatste 
keer. Ga nou eens sparen voor dit 
soort dingen!

Er is wel een probleempje... Ik moet het 
zelf betalen maar heb geen geld. Mag ik 
please geld lenen?

Melanie

:-)

Melanie

Jij, Jasmina, Jayden, Wesley
Vrienden

Opdracht: Onverwacht niveau
Opdrachtenblad €€€

Opdracht 1 

1. Wat vind je van het verhaal?
2. Welk advies zou je Melanie geven?
3. Ken je iemand met een soortgelijk verhaal?
4. Zou je Melanie geld uitlenen voor haar vakantie  

als zij een vriendin van je was?
5. Heb je zelf wel eens geld geleend voor iets dat  

je heel graag wilde doen of hebben?
6. Wie zou je liever vragen om jou geld uit te lenen:  

je ouders of je vrienden? Waarom?

Opdracht 2 

1. Kijk goed naar de inkomsten en uitgaven van 
Jasmina. Hoeveel kan Jasmina per maand opzij 
zetten voor onverwachte uitgaven?

Spaardoel
 
Veel jongeren sparen voor bijvoorbeeld een 
vakantie, apparaat, rijbewijs of scooter. Je 
hebt dan een duidelijk spaardoel. Dat maakt 
het makkelijker om het sparen vol te houden. 
Je weet waar je voor spaart. Maar het is ook 
nodig om te sparen voor onverwachte kosten.
Bijvoorbeeld voor een telefoon die in het 
water is gevallen, een kapotte scooter of voor 
een onverwachte vakantie. Het is slim om 
elke maand voor dit soort uitgaven een 
bedrag opzij te zetten.

Omschrijving Inkomsten Uitgaven

Kleedgeld € 45

Zakgeld € 25

Oppassen € 55

Telefoonabonnement € 15

Kleding € 30

Eten en drinken € 10

Uitgaan € 20

Leuke dingen doen € 20

Totaal € €



Wesley
Als ik een onverwachte uitgave heb, heb 
ik een serieus probleem. Ook zonder 
onverwachte uitgaven is mijn geld aan 
het eind van de maand op.

Jasmina
Ik zet elke maand € 10 apart voor 
onverwachte uitgaven.

Opdracht: Onverwacht niveau
Opdrachtenblad €€€

2. En jij? Maak een overzicht van je inkomsten en 
uitgaven en bepaal hoeveel geld je per maand  
opzij kunt zetten voor onverwachte uitgaven.

Opdracht 3 

1. Bedenk vijf onverwachte uitgaven waar jij mee  
te maken kunt krijgen. Het gaat om uitgaven die  
je van tevoren niet had zien aankomen, maar die  
je wel moet maken/betalen.

2. Vind jij dat je geld op zij moeten zetten om 
financiële verrassingen te voorkomen? Waarom wel 
of waarom niet?

3. Welk bedrag zou je minimaal nodig hebben voor 
onverwachte uitgaven?

Gelukkig is de kans klein dat je te maken krijgt met al deze 
onverwachte uitgaven tegelijk. Maar je weet het nooit.

Onverwachte uitgaven Kosten (ongeveer) Ouders betalen Ik betaal

Voorbeeld: telefoon kapot € 250 € 0 € 250

Totaal € € €

Op wie lijk jij het meest? 

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

Melanie
Ik hou van mooie spullen en goede 
kwaliteit. De prijs vind ik minder belangrijk.

Jayden
Ik geef geld niet zomaar uit. Ik spaar 
voor dingen die ik echt graag wil
en voor onverwachte uitgaven. 



Wesley
Waarschijnlijk weet je zelf ook wel dat dit zo niet 
door kan blijven gaan. Die onverwachte uitgaven 
gaan hoe dan ook een keer komen. En dan baal je 
dat ze niet kunt betalen. Kijk hoe je nu iets minder 
kunt uitgeven, zodat je altijd wat extra hebt voor 
die onverwachte momenten.

Jasmina
Top! Als je het geld op een spaarrekening zet, krijg  
je ook nog rente. Let wel op of je het geld snel van 
de rekening af kunt halen. Dat kan namelijk niet bij
alle spaarrekeningen.

Opdracht: Onverwacht niveau
Opdrachtenblad €€€

Geldtip

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

Melanie
Probeer toch geld opzij te zetten voor onverwachte 
uitgaven. Anders kom je straks echt in de problemen. 
En dan hoef je je vrienden niet meer lastig te vallen 
als je weer eens een keer geld nodig hebt! 

Jayden
Heel goed! Af en toe spontaan iets kopen mag 
best, dan houd je vast en zeker nog genoeg over.


