
Opdracht: Ben ik bereikbaar? niveau
Docentenhandleiding €€€

1. Introductie (klassikaal) 

2. Kern (individueel of in tweetallen)  

De leerlingen maken de opdrachten.

3. Afsluiting (klassikaal) 

Bespreek de opdrachten na.

 

 

 

Hee, Wesley, tijd niet gesproken!

Jayden

Wesley

Mijn tegoed was weer op. En mijn geld ook. Ik 

ga maar eens een abonnement afsluiten. Bij 

wie zitten jullie?

Jasmina

Weet je eigenlijk wat je nodig hebt...? Hoeveel 

bel je? En wil je een nieuwe telefoon?

Jij, Melanie, Jasmina, Wesley

En wil je overal kunnen internetten of 

is Wifi genoeg?

Jayden

Jasmina

Enne... je bent nog geen 18, toch? Ook even 

naar je ouders dus!

Wesley

Oh, eh... zo goed had ik er nog niet over 

nagedacht

Opdracht 1 - Toon het bericht en laat naar 
aanleiding hiervan de volgende vragen aan 
bod komen:

1. Waarom zou een abonnement handiger  
zijn voor Wesley?

2. Zijn er risico’s bij een telefoonabonnement  
die je bij prepaid niet hebt?

3. Hoe heb jij je telefoonkosten geregeld?
4. Betalen je ouders een deel van de 

telefoonkosten? Zo ja, welke afspraken 
hebben jullie hierover gemaakt?

5. Welke afwegingen heb jij gemaakt bij de 
keuze van je telefoonabonnement of 
prepaidkaart?

6. Ga jij liever voor het nieuwe model met een  
duurder abonnement, of voor een ouder 
model met een voordeliger abonnement? 
Waarom?

Opdracht 2 - Zowel prepaidkaarten als 
abonnementen hebben voor- en nadelen.  
Het belangrijkste voordeel aan prepaid-
kaarten is dat je hiermee de kosten 
overzichtelijk en binnen de perken houdt.  
Op = op, en dat is meteen ook het nadeel.  

Leg uit dat een telefoonabonnement uit 
verschillende onderdelen bestaat en dat het 
venijn vaak in de kleine lettertjes zit. Wat 
gebeurt er als je boven de bellimiet uitkomt? 
Welke verrassingen kunnen je te wachten 
staan als je te veel downloads hebt of te veel 
berichtjes via internet hebt verstuurd? 
Berichtjes sturen via internet lijkt gratis,  
maar het kost wel geld doordat je hier een 
internetbundel voor nodig hebt.

Opdracht 3 - Aan de hand van een aantal 
vragen, kunnen de leerlingen zelf vaststellen 
of hun huidige abonnement (sim-only of 
abonnement-met-telefoon) of prepaidkaart 
ook echt past bij hun wensen en gebruik.

→  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.

→  Bespreek met de leerlingen het verschil tussen 
prepaidkaarten en abonnementen. Welke soorten 
kennen de leerlingen? Welke gebruiken ze zelf?  
En waarom?

Vrienden

→  Leerdoel: Verantwoord besteden 
Keuzes maken

→  Specifieke leerdoelen
· De jongeren kunnen kosten vergelijken  

die bij mobiele telefonie een rol spelen
· De jongeren kunnen prioriteiten stellen  

in hun uitgaven.
· De jongeren kunnen hun koopgedrag aanpassen 

aan het beschikbare budget.


