
Opdracht: Bestemming bereikt?! niveau
Opdrachtenblad €€

Opdracht 1 

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?

Opdracht 2 

1. Waarom is het belangrijk om een vakantiebudget  
op te stellen?

2. Hieronder zie je een voorbeeld van een 
vakantiebudget voor Wesley, alleen is hij nog  
niet af. Welke kosten kun je nog meer bedenken?  
Schrijf nog een voorbeeld op van de kosten  
vooraf en twee voorbeelden van kosten op de 
vakantiebestemming zelf.

3. Als Wesley twee weken op vakantie gaat, hoeveel 
geld heeft hij dan nodig in totaal?

4. Hoeveel is dat dan per dag? Gebruik de lege kolom 
voor de juiste bedragen.

Wat kost je vakantie?

Je kunt je vakantie zo duur of goedkoop 
maken als je wilt. Het maakt veel verschil of je 
gaat kamperen of in een luxe appartement 
logeert. Bedenk eerst welke kosten je hebt 
voordat je vertrekt. De reis er naar toe 
bijvoorbeeld. Ook kun je uitrekenen hoeveel 
kosten je op je vakantiebestemming hebt, 
zoals de kosten voor hotel of camping. En 
hoeveel wil je besteden aan eten en uitgaan? 

 

 

 

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

Kosten vooraf Kosten totaal

Vliegtuig retour € 250 €

Appartement € 140 per week €

Eten, drinken, contant geld voor onderweg € 10 €

Nieuwe zwembroek € 20 €

Reisverzekering € 10 €

... Totaal: €

Nodig per dag: €
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Opdracht 3 

1. Wanneer ben jij voor het laatst op vakantie geweest?
2. Wie betaalde die vakantie toen? Moest je alles  

zelf betalen, betaalden je ouders alles, of moest  
je bepaalde uitgaven zelf betalen? Zo ja, welke 
uitgaven dan?

3. Had jij een vakantiebudget gemaakt? Waarom wel  
/niet? Als je ouders/verzorgers alles betalen, hoe zou je 
het dan aanpakken als je het zelf zou moeten betalen?

4. Vakanties kun je net zo duur of goedkoop maken  
als je zelf wilt en kunt betalen. Geef drie 
voorbeelden van dingen waarop je kunt besparen  
of juist veel geld aan uit kunt geven op vakantie.

5. Zou je van tevoren afspraken maken met je 
vrienden/reisgenoten over hoeveel jullie gaan 
uitgeven tijdens de vakantie? Maken jullie 
bijvoorbeeld een gezamenlijk potje voor eten en / 
of uitgaan?

6. Wat zou jij doen: liever een luxe vakantie en dan 
hard sparen en/of wat korter gaan? Of liever een 
wat meer budgetvakantie?

Kosten op vakantiebestemming Kosten totaal

Eten € 10 per dag €

Uitgaan € 15 per dag €

Souvenirtjes € 35 €

... € €

... € €

... Totaal: €

Nodig per dag: €

Je bent er helemaal klaar voor: ticket  
is betaald, vakantiespullen gekocht, 
appartement betaald en je reisverzekering 
heb je ook geregeld en betaald. Maar hoe 
voorkom je dat je al je geld op de eerste  
dag van je vakantie al uitgeeft? De oplossing 
is simpel. Tel alle kosten die je hebt op je 
vakantieadres bij elkaar op. Hoeveel dagen  
ga je op vakantie? Deel de totale kosten door 
het aantal dagen. De uitkomst is het bedrag 
dat je per dag nodig hebt. 

Melanie
Ik werk hard en veel, dus ik kan lekker 
luxe op vakantie.

Jayden
Ik houd van lekker vakantievieren, maar 
ik houd graag nog wat geld over om ook 
in de rest van het jaar te kunnen feesten.

Wesley
Vakantievieren vind ik belangrijk en mag 
ook wat kosten! Ik ben het hele jaar al 
aan het werk. Ik denk tijdens mijn 
vakantie niet na over hoeveel ik nog te 
besteden heb. Ik zie wel of ik het einde 
van de vakantie haal.

Jasmina
Ik ga het liefst met mijn oom en tante mee 
op vakantie. Dan pas ik op mijn neefjes  
en nichtjes en mag ik gratis mee skiën!

Op wie lijk jij het meest?

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

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

Melanie
Prima, jij kiest voor luxe en werkt er ook hard 
voor. Wist je dat soms veel geld kunt besparen 
door vroeg te boeken? Dus weet je al waar je heen 
wilt, boek dan meteen. Dan hou je extra geld over 
voor leuke dingen.

Jayden
Jij weet goed de balans te vinden tussen geld 
uitgeven en besparen. Wist je al dat je op internet 
vaak leuke, voordelige logeeradressen kunt vinden 
bij mensen thuis? 

Wesley
Je hebt helemaal gelijk dat je lekker wilt vakantie-
vieren. Maak van tevoren een overzicht van de 
kosten en hoeveel je te besteden hebt. Dan weet 
je hoeveel geld je per dag kunt besteden en 
voorkom je dat je halverwege blut bent! Want 
dan is vakantievieren ineens een stuk minder leuk.

Jasmina
Jij weet goed de balans te vinden tussen geld 
uitgeven en besparen. Wist je al dat je op internet 
vaak leuke, voordelige logeeradressen kunt vinden 
bij mensen thuis? 


