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Yes eindelijk die nieuwe laptop gekocht.  
Heb hem ook meteen tegen schade en  
diefstal verzekerd.

Melanie

Jasmina

Slim!

Jasmina

Maar als er wel iets gebeurt, ben je 
tenminste verzekerd.

Wesley

Hoezo? Als er niets gebeurt, ben je je geld kwijt.

Wesley

Dat zie je dan wel toch? Dan kan je toch sparen of geld 
lenen voor een nieuwe laptop?

Jij, Jasmina, Jayden, Wesley

1. Introductie (klassikaal) 

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

1. Wat vind je van de keuze van Melanie om  
haar nieuwe laptop te laten verzekeren?

2. Kun jij je vinden in de reactie van Wesley?
3. Wat zijn de voordelen van een verzekering 

voor je laptop? En wat zijn de nadelen? 

Voorbeelden van voordelen
• Als er iets gebeurt met de laptop  

heb je geen extra kosten om schade  
of diefstal te herstellen

• De kosten per maand zijn veel lager  
dan het bedrag dat je in 1x zou  
moeten hebben als er iets gebeurt

 Voorbeelden van nadelen
• Je bent je geld kwijt als er niets gebeurt 

4. Wanneer zou jij kiezen voor een verzekering 
en wanneer niet?

→ 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.

2. Kern (individueel of in tweetallen)  

De leerlingen maken de opdrachten.

3. Afsluiting (klassikaal) 

Bespreek de opdrachten na.

Vrienden

→  Leerdoel: Vooruit kijken 
Verzekeren

→  Specifieke leerdoelen
· De jongeren kunnen op basis van de persoonlijke 

situatie en voorkeuren beslissen om een bepaalde 
optionele verzekering wel of niet af te sluiten.

· De jongeren weten wat de voor- en nadelen zijn  
van verzekeren, sparen en lenen.
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Voordelen Nadelen Kies ik bij...

Verzekering

• Je krijgt uitbetaald bij schade 
of diefstal; dat kan om grote 
bedragen gaan die je normaal 
niet zomaar hebt.  

• Je betaalt elke maand een vast 
bedrag. Dat is ‘behapbaar’ en 
een vast bedrag waar je 
rekening mee kunt houden. 

• Het kan rust geven en zekerheid 
dat bepaalde kosten gedekt zijn 
als er iets gebeurt en dat je dan 
niet zelf in 1x een heel hoog 
bedrag hoeft te betalen.

Je loopt het risico dat je voor 
niets betaalt. Als je geen 
schade of diefstal krijgt, heb je 
de verzekering niet nodig. Je 
krijgt het geld echter niet 
terugbetaald. 
 
Sommige verzekeringen 
verlopen na een paar jaar. 
Bijvoorbeeld van je telefoon. 
Daar moet je goed op letten. 
Anders denk je dat je verzekerd 
bent, maar is dat helemaal niet 
(meer) zo.

• Inboedel (tegen brand  
in huis) 

• Bij een auto: mocht ik  
een ongeluk maken

• Tegen ziekte

Lenen Je hebt het geld meteen als je  
het nodig hebt.

• Je moet het geld later terug 
betalen vaak met rente. 

• Je bent nog aan het terug- 
betalen voor iets dat je al 
hebt gebruikt.  

• Je moet op een later 
moment minder uitgeven om 
het te kunnen terugbetalen.

• Als hetgeen je koopt een 
investering is, waarbij je het 
bedrag binnen een redelijke 
termijn weer kunt 
terugbetalen.  

• Bijvoorbeeld: je hebt een 
auto nodig om een 
bepaalde baan te krijgen. 
Anders krijg je die baan 
niet. Als je het geld voor de 
auto niet op je 
spaarrekening hebt staan, 
is het in die situatie 
begrijpelijk dat je er voor 
leent. Het is een investering 
om geld te gaan verdienen.

Sparen Je hebt het geld meteen als  
je het nodig hebt.

• Je hebt nu minder te 
besteden. 

• Afhankelijk van hoeveel je 
nodig hebt, kan het lang 
duren voordat je het bedrag 
bij elkaar hebt gespaard.

• Als je wilt kopen dat je  
zelf wil hebben 

• Voor spullen die kapot  
gaan en vervangen moeten 
worden.

Opdracht 2
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→  Er zijn ook zaken waar je je helemaal niet  
voor kunt verzekeren. Bijvoorbeeld als je een  
wens hebt, een bepaald product dat je graag  
wilt kopen, een vakantie of een activiteit. Dan  
is verzekeren dus geen optie maar sparen of  
lenen wel. 

→  De keuze tussen verzekeren, sparen en lenen 
hangt van je persoonlijke situatie af. Als je 
bijvoorbeeld van jezelf weet dat je een slecht 
gebit hebt is een tandartsverzekering een goede 
optie maar als je nooit wat aan je gebit hebt 
minder snel. 

→  Een handig hulpmiddel om te beslissen of je  
een verzekering nodig hebt is het volgende  
ezelsbruggetje: risico = kans x financieel  
effect (zie ook de opdracht Risico = kans x 
financieel effect).

→  Bespreek met de leerlingen dat wanneer Jayden 
wel iets aan zijn gebit krijgt, de situatie meteen 
heel anders is. Daarom moet je altijd goed 
afwegen wat de kans is dat je een verzekering 
nodig hebt.

→  Ga ook in op de voorwaarden van verzekeringen. 
Het is belangrijk deze altijd goed te lezen.  
Welke behandelingen worden vergoed? Aan welke 
voorwaarden moet je voldoen? Als je bijvoorbeeld  
al weet dat je een beugel moet, weigeren veel 
tandartsverzekeringen je.

→  Ga eventueel ook in op andere verzekeringen.  
Waarom neemt bijvoorbeeld de ene persoon wel 
een annuleringsverzekering en de andere niet?  
Dit hangt bijvoorbeeld af van het soort reis,  
je persoonlijkheid, de verzekeringsvoorwaarden 
enzovoorts.

Opdracht 3 

1. Jaarbedrag zonder verzekering: 
2 x € 21,10 + € 24,50 = € 66,70

2. Jaarbedrag verzekering:  
12 x 11,50 = € 138

3. Hij krijgt dan 75% vergoed:  
€ 66,70 x 0,75 = € 50,03

4. Totale kosten:  
€ 138 – € 50,03 = € 87,97 

Jayden is goedkoper uit zonder verzekering.


