
Opdracht: In je hemd staan niveau
Opdrachtenblad €

Kleedgeld

4 op de 10 jongeren krijgt kleedgeld. 
Gemiddeld krijgen ze € 61 per maand.  
Met kleedgeld kun je zelf bepalen welke  
kleren je koopt en wanneer. Maar: op = op. 
Dus als je niet oplet, sta je letterlijk en 
figuurlijk in je hemd!

Opdracht 1 

1. Wat vind je van het verhaal?
2. Welk advies zou je Melanie meegeven?
3. Ken je iemand met een vergelijkbaar verhaal?
4. Heb jij zelf weleens te maken gehad met 

onverwachte uitgaven? Hoe ben je 
hiermee omgegaan?

5. Heb jij weleens iets onder druk van een  
vriendin gekocht?

Opdracht 2

1. Krijg jij kleedgeld?
2. Waarom krijg jij wel of geen kleedgeld? Was  

dit een keuze van je ouders of van jezelf?
3. Heb jij duidelijke afspraken met je ouders gemaakt 

over de besteding van jouw kleedgeld? Vul het 
schema in.

   
·  Als je geen afspraken hebt gemaakt, zet je  

een kruisje in de kolom ‘geen afspraak’.
·  Bij ‘afspraak’ schrijf je op welke afspraak jij 

hierover zou willen maken met je ouders.

 

 

 

Bah, wat is het koud! Heb een enorme scheur in 
mijn winterjas. Kleedgeld voor deze maand is 
op dus dat wordt bibberen. Brrrrrrrr :-(

Melanie

Jasmina

Brrrrrrrr maar dat vest van vorige week 
kon je echt niet laten liggen. Die was voor 
jou gemaakt!

Jij, Melanie, Jasmina, Wesley

Aiiii je mag mijn sjaal wel 
lenen :-)

Wesley

Vrienden

Onderwerp Geen afspraak Afspraak

Hoogte kleedgeld: Hoeveel krijg je? En 
wanneer wordt dit bedrag aangepast?

Hoe vaak krijg je kleedgeld?

Krijg je het kleedgeld cash of op je 
bankrekening?

Wat gebeurt er als je kleedgeld op is  
en je echt iets nieuws nodig hebt?

Welke kledingsoorten moet je van  
het kleedgeld betalen?

Welke kledingsoorten betalen  
je ouders?



Opdracht: In je hemd staan niveau
Opdrachtenblad €

Soort kleding
Kost per 
stuk 
ongeveer

Aantal stuks 
per jaar

Dat kost in 
totaal

Ouders 
betalen Ik betaal

Lange broeken €40 4 €160 €0 €160

Korte broeken €25 3 €75 €0 €75

Topjes / shirts / blouses €35 5 €175 €0 €175

Jurken / rokken €40 2 €80 €0 €80

Truien €60 2 €120 €0 €120

Schoenen €70 2 €140 €140 €0

Jassen €100 2 €200 €150 €50

Accessoires (riem,  
sieraden, muts) €10 5 €50 €0 €50

Pyjama €15 1 €15 €15 €0

Sportkleding €80 1 €80 €80 €0

Totaal uitgaven € € € €

Opdracht 3

Melanie heeft een jaarplanning gemaakt van haar 
kledinguitgaven:

1. Hoeveel geld is Melanie per jaar aan kleding kwijt? 
Vul dit getal in bij totaal uitgaven. En per maand?

2. In de ene maand heb je meer kleding nodig dan in de 
andere maand. Welke maanden zijn duur? Waarom?

3. Melanie heeft ook een overzicht gemaakt van haar 
inkomsten per maand. Wat zijn de totale inkomsten 
per maand? 

Inkomstenbron Bedrag per maand

Kleedgeld € 55

Baantje kledingwinkel € 64

Oppassen € 20

Gemiddelde extra inkomsten per maand:  
verjaardagsgeld, rapport, extra oppassen € 20

Totaal inkomsten €



Opdracht: In je hemd staan niveau
Opdrachtenblad €

Soort kleding
Kost per 
stuk 
ongeveer

Aantal stuks 
per jaar

Dat kost in 
totaal

Ouders 
betalen Ik betaal

Lange broeken € € € €

Korte broeken € € € €

Topjes / shirts / blouses € € € €

Jurken / rokken € € € €

Truien € € € €

Schoenen € € € €

Jassen € € € €

Accessoires (riem,  
sieraden, muts) € € € €

Pyjama € € € €

Sportkleding € € € €

Totaal uitgaven € € € €

4. Hoeveel geld houdt Melanie gemiddeld per maand 
over voor andere uitgaven? Vind je 
dit teveel of weinig?

5. Maak nu voor jezelf een jaarplanning van je 
kledinguitgaven. Vul het schema in.

6. Maak nu voor jezelf een jaarplanning van je 
kledinguitgaven. Vul het schema in.

Inkomstenbron Bedrag per maand

Zakgeld € 

Kleedgeld € 

Baantje € 

€

€

€

€

Gemiddelde extra inkomsten per 
maand: verjaardagsgeld, rapport, 
extra oppassen

€ 

Totaal inkomsten €



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

Opdracht: In je hemd staan niveau
Opdrachtenblad €

Op wie lijk jij het meest? 

Geldtip

Melanie
Ik kan een gave broek echt niet  
laten hangen! Ik koop hem en zie  
later wel of ik het eind van de  
maand haal.

Jayden
Het maakt me niets uit hoe ik er bij loop. 
Mijn moeder zegt soms tegen me dat ik 
nu echt een nieuwe broek moet kopen.

Wesley
Ik draag graag merkkleding.  
Is wel duur, maar blijft ook langer mooi. 
Daar spaar ik dus graag voor.

Jasmina
Ik bedenk altijd eerst of ik iets  
wel kan betalen. Als ik weet dat er  
een dure maand aankomt, houd ik  
daar wat geld voor apart.

Melanie
Probeer je uitgaven toch te plannen, dan kom je 
nooit aan het einde van de maand geld tekort!

Jayden
Prima als je niet te veel geld wilt uitgeven aan 
kleding. Uiteindelijk maak je zelf keuzes wat je 
met je geld doet. Maar bedenk wel dat je vroeg of 
laat toch geld aan kleding zult moeten uitgeven. 
Houd hier dus rekening mee.

Wesley
Goed dat je spaart voor dingen die je mooi vindt. 
Vraag je wel altijd af of de prijs wel matcht met 
de kwaliteit.

Jasmina
Heel goed! Houd je ook rekening met 
onverwachte uitgaven? Een scheur in je broek, 
een afgebroken hak.... Als je elke maand een 
beetje spaart kun je ervoor zorgen dat je deze 
probleempjes meteen kunt oplossen.

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


