
Opdracht: Bestemming bereikt?! niveau
Docentenhandleiding €€

→  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.

1.  Introductie (klassikaal) 

Bespreek met de leerlingen dat het opstellen van een 
vakantiebudget er voor zorgt dat je niet
voor verrassingen komt te staan. 

2.  Kern (individueel of in tweetallen)  

De leerlingen maken de opdrachten op  
het opdrachtenblad.

3. Afsluiting (klassikaal) 

Bespreek de opdrachten na.

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

1. Wat vind je van het verhaal?  
Welk risico loopt Wesley?

2. Wat zou jij deze vakantie anders  
doen om niet halverwege met te  
weinig geld te zitten?

3. Ken jij iemand met een vergelijkbaar 
verhaal?

4. Heb jij zelf wel eens zoiets 
meegemaakt? Dit hoeft niet per se 
over een vakantie te gaan.

5. Zou jij geld lenen van je vriend of 
vriendin als je in Wesley’s situatie zat? 
Waarom wel of waarom niet?

6. Zou jij geld aan Wesley uitlenen als je 
bevriend met hem was? Waarom wel 
of waarom niet?

 

 

 

Morgen lekker op vakantie! Ticket 
geboekt, mijn koffer staat klaar! :-)

Wesley

Jayden

Heb je genoeg geld mee?

O ja! Da’s waar ook. Toen heb ik geleend 
van Melanie. Ik zal ff kijken.

Wesley

Denk het wel... hoezo??

Wesley

Jayden

Vorige vakantie was het 
halverwege op en kon je niet  
meer pinnen!

Jij, Jasmina, Jayden, Wesley
Vrienden

→  Leerdoel
· Verantwoord besteden 
· Keuzes maken

→  Specifieke leerdoelen
· De jongeren kunnen een vakantiebudget opstellen.
· De jongeren kunnen prioriteiten stellen in  

hun uitgaven.
· De jongeren kunnen hun koopgedrag aanpassen 

aan het beschikbare budget.
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Opdracht 2 - Uit de bedragen uit het 
voorbeeld blijkt dat Wesley minstens € 
965 nodig heeft voor twee weken 
vakantie. Kosten vooraf: 250 + (140 x 2) + 
(10 x 2) + 20 + 10. Kosten voor eten 
onderweg en contant geld (voor 
bagagekarren en kopjes koffie op de 
luchthaven bijvoorbeeld) komen ook op de 
terugweg. Kosten op vakantie-  
bestemming: 140 + 210 + 35. In deze 
rekensom heeft Wesley € 25 per dag te 
besteden aan eten en uitgaan. Gaat hij 
het daarmee redden? Wat is de ervaring
van de leerlingen op dat gebied?

Opdracht 3 - Bespreek met de leerlingen 
hun eigen ervaringen. Wat zijn de 
mogelijkheden om te besparen,
welke manieren van reizen en huisvesting 
zijn er? Wat zijn dure bestemmingen en 
wat juist niet? Hoe zit het met de kosten 
ter plaatse? Bijvoorbeeld: een camping is 
goedkoper dan een hotel/appartement,  
je kunt besparen door niet elke dag uit 
eten te gaan maar ook zelf te koken, 
wandelen en zwemmen kost (meestal) 
niets, is het echt nodig elke dag een  
ligbed te huren enzovoorts.


