
Opdracht 1 

1. Jasmina gaat op zichzelf wonen.  
Welke eenmalige kosten komen erbij kijken  
als je op jezelf gaat wonen?

2. Met welke maandelijkse kosten moet je rekening 
houden als je op jezelf woont?

3. Jasmina heeft gespaard. Denk jij wel eens na over 
op jezelf wonen? Hoe zou jij je hierop voorbereiden?

Als je al op jezelf woont:
1. Met welke kosten had je absoluut geen rekening 

gehouden toen je op jezelf ging wonen?
2. Welke tip zou je willen geven aan iemand die ook  

op zichzelf gaat wonen?

Opdracht: Verhuiskosten niveau
Opdrachtenblad €€€

Op jezelf wonen

Als je voor het eerst op jezelf gaat wonen, 
moet je een hoop regelen. Dat begint al bij 
het zoeken van een woning. Als je je inschrijft 
bij een woningbouwvereniging moet je 
inschrijfkosten betalen.

Heb je een woonplek gevonden? Dan ga je 
huur betalen. En je spullen moeten er heen. 
Trommel je net als Jasmina een paar 
vrienden op of huur je een verhuisbedrijf in? 
Natuurlijk wil je je nieuwe plek er gezellig uit 
laten zien zodat je je er snel thuis voelt. Ook 
dit kost geld. Denk aan verf, vloerbedekking, 
gordijnen en meubels. En natuurlijk heb je 
spullen nodig. Bijvoorbeeld een koelkast, 
wasmachine.

Alles bij elkaar opgeteld kan je dus behoorlijk 
veel geld kwijt zijn voor je verhuizing. Het is 
fijn als je dan al wat hebt gespaard.

 

 

 

Vandaag mijn huurcontract getekend.  
Over twee maanden ga ik dan echt eindelijk 
op mezelf wonen.

Jasmina

Moet nog een hoop regelen. Gelukkige  
heb ik wel wat gespaard. Helpen jullie 
verhuizen? Scheelt weer verhuiskosten.

Jasmina

Melanie

Wow spannend!

Wesley

I’ll be there. Kost je natuurlijk wel een biertje! ;-)

Jij, Melanie, Jayden, Wesley
Vrienden



Soort product Nieuwe prijs 2e handsprijs Direct nodig?

Opdracht: Verhuiskosten niveau
Opdrachtenblad €€€

Opdracht 2 

Welke spullen heb je nodig als je op kamers gaat? Denk 
bijvoorbeeld ook aan vloerbedekking en huishoudelijke 
apparaten.

1. Vul de eerste drie kolommen van het schema in. 
Zoek op internet wat de prijs is van de spullen. 
Noteer de nieuwprijs en de prijs voor 
tweedehandsspullen

Opdracht 3 

Wat een pech. Na twee maanden gaat de televisie van 
Jasmina kapot. Een nieuwe televisie kost € 500.

1. Jasmina wil zo snel mogelijk een nieuwe televisie. 
Ze heeft € 300 euro gespaard. Bedenk vier tips 
voor Jasmina om geld te besparen zodat ze zo snel 
mogelijk ook de overige € 200 bij elkaar heeft.

2. Stel dat Jasmina nog niets had gespaard. Wat zou 
je haar dan aanraden om te doen als de televisie 
kapot gaat?

2. Vergelijk jouw schema met het schema van je 
klasgenoot. Vul jouw schema eventueel nog aan.

3. Stel: je hebt € 500 om te besteden aan je spullen. 
Welke spullen uit jouw lijst zou je aanschaffen? 
Welke spullen kan je later aanschaffen? Welke 
spullen wil je per se nieuw? En voor welke spullen 
zou je kunnen kiezen voor tweedehands? Noteer dit 
in de vierde kolom van de tabel.



Melanie
Ik maak me nu nog niet druk over de 
kosten als ik op kamers ga. Dat zie ik 
dan wel weer.

Geldtip

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

Jasmina
Ik heb gespaard voor als ik op kamers  
ga. Ik wil mijn kamer graag mooi in 
kunnen richten.

Jayden
Ik woon al op kamers. Ik spaar elke 
maand € 5 voor onverwachte uitgaven.

Wesley
Ik ga met een groep vrienden wonen.  
Ik krijg van mijn ouders een koelkast.  
Die mogen mijn huisgenoten ook 
gebruiken. Andersom mag ik spullen  
van hen gebruiken. Dus die kosten  
vallen wel mee.

Melanie
Het is slim om nu al wat te sparen voor als je op 
jezelf wilt wonen. Tuurlijk wil je straks je kamer 
leuk inrichten. Ook krijg je met allerlei andere 
kosten te maken. Als je hier niet op voorbereid 
bent, kan het straks gebeuren dat je langer thuis 
moet blijven wonen dan je eigenlijk wilt.

Jasmina
Heel goed om rekening te houden met 
toekomstige gebeurtenissen. Heb je ook  
genoeg gespaard voor grotere uitgaven zoals  
een wasmachine?

Jayden
Goed bezig. Is € 5 ook genoeg voor grotere 
uitgaven zoals een wasmachine?

Wesley
Vergis je niet. Bij een verhuizing krijg je te maken 
veel kosten. En hoe zit het met een bed, stoelen, 
bureau? Ga je dat ook delen met je vrienden?

Opdracht: Verhuiskosten niveau
Opdrachtenblad €€€

Op wie lijk jij het meest? 

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


