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PAGINA 1STARTPAGINA
 ✷ Wat weet jij allemaal al over geld en andere zaken?

VOORBEREIDING
Zet de introductiefilm klaar. Kijk op scholieren.nibud.nl/voor-docenten. 
Kijk onder het kopje ‘geldzaken’ en kies voor de Geldtypetest. 
Tijdsduur: 1 minuut.

INTRODUCTIE
Speel klassikaal de Geldtypetest. Laat kinderen nadenken over hun spaar- en uitgave-
gedrag. Welke verschillen komen er naar boven? Hoe komen de leerlingen aan geld
en waaraan geven ze het uit?

START
Na de introductie vertelt u kort wat de bedoeling is van het Nationaal Geldexamen. 
Leerlingen gaan veel leren over geld en kunnen een diploma behalen als alle thema’s 
behandeld zijn. Blader een keer door het boekje. De leerlingen maken vervolgens de 
opdrachten van pagina 1. Kijk deze samen na.

REFLECTIE
 PAGINA 1, OPDRACHT OVER RECLAME

Wat vinden de leerlingen van reclame over snoep? Vinden zij dat deze reclame verboden 
moet worden? Waarom wel of juist niet? 

 PAGINA 1, OPDRACHT OVER RENTE

Hoe hebben ze de rente berekend? Vergelijk de verschillende manieren.

Bespreek tot slot kort de andere drie opdrachten als er voldoende tijd is.

Tip
Start het Nationaal Geldexamen met 

een officiële kick-off. Laat bijvoorbeeld de 
eerste les verzorgen door een gastdocent. Zo krijgt 
het project net even wat meer aandacht en worden 

kinderen zich bewust van het belang van het onderwerp. 
Misschien werkt een van de ouders in de financiële  

branche of is de accountant of directeur van de school  
bereid om een gastles te geven. De gastdocent kan eventueel 

de instructie voor les 1 in deze handleiding gebruiken.

Op de site 
www.zwijsen.nl/geldexamen 
staat een link naar een aantal 

lessen voor op het digibord die 
aansluiten bij dit lespakket. 

Met leuke interactieve 
opdrachten om met de klas 

te doen. Zo beklijft de  
lesstof nóg beter! 
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THEMA

DE LEERLINGEN 
LEREN IN DIT 
THEMA OVER:
✷ belangrijke documenten 
✷ veilig betalen
✷ spullen kopen
✷  uitrekenen hoeveel geld 

je terugkrijgt
✷ hoe je kunt betalen
✷ zelf geld verdienen 
✷  het bijhouden van 

inkomsten en uitgaven

1

VOORBEREIDING
Zet de Nibud-website klaar: scholieren.nibud.nl.
Kiest u graag zelf een andere introductie? Kijk dan op scholieren.nibud.nl/voor-docenten’.
Tijdsduur: 1 minuut.

ACHTERGROND
Dit thema gaat over het Nibud-leerdoel: ‘in kaart brengen’ van geldzaken. De titel van 
dit thema luidt daarom Weet wat er is. Met dit thema maak je kinderen bewust van het 
belang van het bijhouden en bewaren van belangrijke papieren. De opdrachten laten de 
leerlingen onder andere zien hoe ze een kasboek bij kunnen houden, welke mogelijkheden 
van betalen er zoal zijn en wat nodig is om op reis te gaan. 

INTRODUCTIE
Bekijk samen de doelen van de verschillende pagina’s van dit thema. 
Kan een leerling uitleggen wat de doelen in het algemeen te maken hebben met het 
thema Weet wat er is? Begrijpen ze dat kennis over bijvoorbeeld veilig betalen belangrijk 
is? Laat ze vertellen over wat ze al weten. Doorloop vervolgens globaal de opdrachten met 
weetjes en tips. Vertel dat de opdrachten voor thuis en de gesprekken met ouders steeds 
aan het eind van een thema terugkomen. 

Toon de website van het Nibud. Vertel dat in het werkboekje bij de opdrachten regelmatig 
verwijzingen staan naar deze website. 
Kennen de leerlingen het Nibud? Weten ze waar de letters voor staan? (Nationaal 
Instituut voor Budgetvoorlichting.) Weten ze wat het Nibud doet?
Vertel dat u op zoek bent naar een antwoord op de opdracht Veilig betalen op pagina 3. 
Hoe kun je dat aanpakken? Geef een leerling de zoekopdracht ‘veilig pinnen’. Wat is 
er op deze webpagina te vinden? Wat is veilig pinnen?
De leerlingen noteren de twee belangrijkste tips in hun werkboek. Vertel dat opdrachten op 
deze manier in het werkboek worden aangeboden, maar dat er ook opdrachten zijn die ze 
met behulp van een weetje of tip kunnen maken. 

➜ START
De leerlingen maken de rest van de opdrachten zelfstandig tijdens de les (en als er meer 
tijd nodig is op andere momenten in de week).

WEET WAT ER IS

De website van Nibud: 
scholieren.nibud.nl.

2
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THEMA 

REFLECTIE
 PAGINA 2-3, IK GA OP REIS EN IK NEEM MEE…

Welke documenten nemen de leerlingen en hun ouders mee op vakantie? Er staat 
ook een datum op de ID-kaart of het paspoort. Waarom is dat?
Bespreek eventueel de andere opdrachten. Benadruk vooral dat een pinpas niet 
uitgeleend mag worden en dat een pincode strikt geheim is. 

 PAGINA 4-5, WEETJES OVER ‘PIN’

Er zijn tienduizend verschillende pincodes, maar er zijn veel meer mensen met een 
pincode. Waarom gaat dit niet fout?
Bespreek eventueel de andere opdrachten. 

 PAGINA 6-7, HOEVEEL ETEN JULLIE?

Is het gelukt om een week de kosten van de boodschappen bij te houden? Zijn deze 
uitgaven hoog of vinden de leerlingen het bedrag juist laag? Wat vinden de ouders 
ervan? 
Bespreek eventueel ook Werken of niet? 
Wie doet er weleens klusjes? Wat verdien je ermee? Mag je het doen volgens de 
wettelijke regels? Waarom wel/niet? 

AFSLUITING
Bespreek tot slot hoe de gesprekken van de leerlingen met hun ouders/verzorgers zijn 
gegaan. Hoe hebben zij gereageerd? Wat zijn thuis de ervaringen? Gebruik ook de vragen 
uit het gesprek van pagina 3 of 7.

!GA IN GESPREK MET  
EEN VAN  JE OUDERS OF VERZORGERS  
 »   Vertel over je ontdekkingen bij de opdracht  
’Hoeveel eten jullie’? »   Vinden je ouders (verzorgers) dat jullie veel geld 
uitgeven aan de dagelijkse boodschappen?  » Willen zij hun uitgaven aanpassen?  » Waarom wel of juist niet?

GA IN GESPREK MET  
EEN VAN  JE OUDERS OF VERZORGERS  
 » Vraag hoe zij hun spullen betalen.  » Vinden zij dat een veilige manier van betalen?  » Wat maakt het wel of niet veilig voor hen?

PAGINA 2 T/M 7

!

3
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THEMA 

DE LEERLINGEN  
LEREN IN DIT 
THEMA OVER:

 ✷ keuzes maken
 ✷ geld uitgeven
 ✷ het doel van reclame
 ✷ wat reclame met je doet
 ✷ prijzen vergelijken
 ✷  waarom je wel of niet iets 

koopt

2

VOORBEREIDING
Zet de Nibud-website klaar: scholieren.nibud.nl/uitgaven. 
Kiest u graag zelf een andere introductie? Kijk dan op scholieren.nibud.nl/voor-docenten’. 

ACHTERGROND
Met dit thema krijgen de leerlingen inzicht in het omgaan met geld. Het thema gaat over 
verantwoord besteden en heeft daarom de titel gekregen Weet wat je doet. Dit thema 
wil leerlingen ervan bewustmaken dat inkomsten en uitgaven goed met elkaar in balans 
moeten zijn. Het koopgedrag van leerlingen moet immers passen bij wat ze te besteden 
hebben. 

INTRODUCTIE
Bekijk samen de doelen van de verschillende pagina’s van dit thema.  Kan een leerling 
uitleggen wat deze doelen te maken hebben met het thema Weet wat je doet? Begrijpen 
ze dat kennis over bijvoorbeeld reclame belangrijk is bij het maken van keuzes of het 
uitgeven van geld? Doorloop globaal de opdrachten met weetjes en tips. Vertel dat de 
opdrachten voor thuis en de gesprekken met ouders steeds aan het eind van een thema 
terugkomen.

Bekijk de website scholieren.nibud.nl. Zoek op 'inkomsten' en klik op 'inkomsten en 
uitgaven'. Stel vragen als: 
Wat betekent geld uitgeven = keuzes maken? Wat betekent je laten verleiden?  
Wat betekent op = op? 

 ➜ START
De leerlingen maken vervolgens de opdrachten zelfstandig tijdens deze les en als er meer 
tijd nodig is op andere momenten in de week.

WEET WAT JE DOET

4
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THEMA 

REFLECTIE
 PAGINA 8-9, ANDERE WENSEN

Laat de leerlingen vertellen wat ze in het schema zien en laat ze hun antwoord 
onderbouwen. 
Welke andere uitgaven staan dan op het lijstje? Hoe denken de leerlingen over hun 
eigen uitgavenpatroon op die leeftijd? 
Bespreek dan de andere opdrachten. Laat de leerlingen met elkaar in gesprek gaan en 
bespreek de verschillen. 

 PAGINA 10-11, WEETJE OVER SLUIKRECLAME

Laat de leerlingen vertellen over sluikreclame. 
Wat is sluikreclame? Kennen ze voorbeelden van sluikreclame? Denken ze dat 
sluikreclame mensen aanzet tot kopen? Waarom wel of juist niet?
Bespreek dan de andere opdrachten. Laat de leerlingen met elkaar in gesprek gaan over 
Snoep bij de kassa. Wat vinden zij ervan?

 PAGINA 12-13, WELKE KOOP JIJ?

Laat de leerlingen vertellen wat voor hen belangrijk is bij de aankoop van kleding. 
Wie vindt de prijs het belangrijkste en waarom? Wie juist niet? Wat hebben deze leer-
lingen als meest belangrijke argument gekozen? Waarom is dat zo belangrijk voor ze? 
Bespreek op deze manier verschillende argumenten voor een keuze. 
Bespreek ook de andere opdrachten. Hoe hebben de leerlingen de strip afgemaakt?  
Laat ze elkaar hun resultaten zien en die samen bespreken. 

AFSLUITING
Bespreek tot slot hoe de gesprekken van de leerlingen met hun ouders/verzorgers zijn 
gegaan. Hoe hebben zij gereageerd? Wat zijn thuis de ervaringen? Gebruik ook de vragen 
uit het gesprek van pagina 9 of 11.

PAGINA 8 T/M 13

!GA IN GESPREK MET  
EEN VAN  JE OUDERS OF VERZORGERS  
 »  Reclame is overal! Vraag je ouders wat zij doen 
met al die reclameboodschappen. »  Kopen ze producten die in de aanbieding zijn  
of juist niet?  »  Rekenen ze weleens uit hoeveel geld ze daarmee 
besparen? »  Hoe zorgen ze ervoor dat ze niet te snel worden 
verleid?

GA IN GESPREK MET  
EEN VAN  JE OUDERS OF VERZORGERS  
 »  Stel de vragen van het interview ook aan je vader 
of moeder.  » Wat zijn de verschillen tussen jullie?

!

5
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THEMA 

DE LEERLINGEN  
LEREN IN DIT 
THEMA OVER:

 ✷  plannen maken over 
sparen

 ✷  sparen voor iets wat  
duur is

 ✷  lenen bij ouders, vrienden 
of vriendinnen

 ✷ lenen bij de bank
 ✷ verzekeren

3

VOORBEREIDING
Zet de Nibud-website klaar: scholieren.nibud.nl en zoek op 'sparen'.
Kiest u graag zelf een andere introductie? Kijk dan op scholieren.nibud.nl/voor-docenten’. 

ACHTERGROND
Met dit thema worden de leerlingen zich bewust van de mogelijkheden van sparen, lenen 
en verzekeren. Het thema Weet wat je kunt leert kinderen om steeds vooruit te kijken 
naar de eventuele gevolgen van hun wensen en handelen. 

INTRODUCTIE
Bekijk samen de doelen van de verschillende pagina’s van dit thema. Kunnen de 
leerlingen uitleggen wat deze doelen te maken hebben met het thema Weet wat je kunt? 
Probeer duidelijk te krijgen dat het hier gaat om het inschatten van mogelijkheden van 
sparen, lenen en eventueel verzekeren. Ga je wel of niet lenen? Hoe kun je sparen voor 
iets wat duur is? Welke verzekeringen zijn er zoal? Op deze vragen krijgen de leerlingen 
binnen dit thema antwoord. 
Doorloop globaal de opdrachten met weetjes en tips. Vertel dat de opdrachten voor thuis 
en de gesprekken met ouders steeds aan het eind van een thema terugkomen.

De leerlingen nemen pagina 16 ‘Spelregels voor lenen’ voor zich. Laat ze vertellen hoe zij 
omgaan met lenen. 
Heb je weleens geld van iemand geleend? Zijn er speciale afspraken nodig als je 
leent? Welke vragen of afspraken kunnen de leerlingen bedenken?  
Bekijk vervolgens de website scholieren.nibud.nl, zoek op ‘lenen’ en klik op ‘geld lenen’. 
U vindt daar de volgende drie vragen:
- Heb ik het echt nodig?
- Kan ik ervoor sparen?
- Als ik ga lenen, kan ik die lening dan ook terugbetalen? 
Vergelijk de vragen van de webpagina met die van de leerlingen. Ze schrijven ten slotte de 
drie vragen in hun werkboek.

 ➜ START
De leerlingen maken vervolgens de opdrachten zelfstandig tijdens deze les en als er meer 
tijd nodig is op andere momenten in de week.

WEET WAT JE KUNT

6
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THEMA 

REFLECTIE
 PAGINA 14-15, EEN PLAN OM TE SPAREN

Wie maakt er weleens een spaarplan? Wat was je doel om te sparen?
Bespreek hoe de leerlingen dit doen. Schrijven zij hun inkomsten en uitgaven op of sparen 
ze net zo lang tot het gewenste bedrag er is? Wat vinden ze van het spaarplan in het 
werkboek? Waarom vinden ze het handig of juist niet? Het antwoord is 16 weken. 
Hoe heb je gerekend? Waarom is het 16 weken?
Bespreek eventueel de andere opdrachten. Laat de leerlingen hun antwoorden vergelijken. 
Bespreek de verschillen.

 PAGINA 16-17, WEETJE OVER ROOD STAAN

Hebben de leerlingen weleens van ‘rood staan’ gehoord? Laat ze vertellen wat het 
betekent om rood te staan. Kunnen zij zelf rood staan? Waarom niet? Is geld lenen 
van iemand anders ook rood staan?
Bespreek dan enkele opdrachten. Laat de leerlingen met elkaar in gesprek gaan over 
lenen. Bespreek dat geld lenen van vrienden niet slim is. Er kan ruzie van komen. 
Benadruk dat het belangrijk is om geleend geld altijd zo snel mogelijk terug te betalen.

 PAGINA 18-19, VERPLICHTE VERZEKERING

Waarom is een zorgverzekering voor iedereen verplicht? 
Op de website staat dat deze verzekering verplicht is voor iedereen boven de achttien jaar. 
Hoe zit het met de leerlingen uit deze klas? Zij zijn nog geen achttien. Laat de leerlingen 
beredeneren hoe dat geregeld is. Komen zij op het idee dat zij verzekerd zijn via de 
zorgverzekering van hun ouders?
De andere opdrachten lenen zich voor een groepsdiscussie. Laat de leerlingen hun 
antwoorden vergelijken en bespreken. Wat zijn de conclusies?

AFSLUITING
Bespreek tot slot hoe de gesprekken van de leerlingen met hun ouders/verzorgers zijn 
gegaan. Hoe hebben zij gereageerd? Wat zijn thuis de ervaringen? Gebruik ook de vragen 
uit het gesprek van pagina 15 of 17.

PAGINA 14 T/M 19

!GA IN GESPREK MET  
EEN VAN  JE OUDERS OF VERZORGERS  
 »    Vraag je ouders of ze op dit moment voor iets 
sparen.  » Hoe doen ze dat?  » Wat is hun spaarplan? 

GA IN GESPREK MET  
EEN VAN  JE OUDERS OF VERZORGERS  
 »   Stel je ouders vragen over lenen. Hebben je  
ouders weleens geld geleend?  » Waarvoor was het lenen nodig?  » Hoe gaat/ging het terugbetalen? 

!

7
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THEMA 

DE LEERLINGEN  
LEREN IN DIT 
THEMA OVER:

 ✷  nadenken voordat je iets 
koopt 

 ✷ gratis spullen krijgen
 ✷ merkproducten
 ✷  rente voor sparen en/of 

lenen

4

VOORBEREIDING
Zet de Nibud-website klaar: scholieren.nibud.nl. 
Kiest u graag zelf een andere introductie? Kijk dan op scholieren.nibud.nl/voor-docenten’. 

ACHTERGROND
De bedoeling van dit thema is leerlingen bewust te maken van financiële risico’s. Kinderen 
leren dat het belangrijk is om goed na te denken voordat ze iets kopen, dat gratis lang niet 
altijd gratis is, dat merkproducten duurder kunnen zijn en dat ze rente krijgen voor sparen 
en rente betalen voor lenen. Deze informatie draagt bij aan hun bewustwording. Het thema 
heet daarom ook Weet wat er gebeurt. 

INTRODUCTIE
Bekijk samen de doelen van de verschillende pagina’s van dit thema. Kan een leerling 
uitleggen wat deze doelen te maken hebben met het thema Weet wat er gebeurt? 
Begrijpen de leerlingen dat het belangrijk is om goed te weten wat ze op het gebied van 
geldzaken aan het doen zijn? Zijn er kinderen die ervaring hebben met Marktplaats? Laat 
ze hun ervaringen met elkaar delen. Maak dan samen de opdracht Ook dat nog! 
Welke risico’s kun je noemen? 
Laat de leerlingen met elkaar in gesprek gaan. 
Wat zijn de risico’s? Heb je het weleens meegemaakt dat je betaalt, maar niets krijgt? 
Wat kun je doen om dit te voorkomen? 
De leerlingen noteren twee risico’s in hun werkboek. Doorloop globaal de opdrachten met 
weetjes en tips. Vertel dat de opdrachten voor thuis en de gesprekken met ouders steeds 
aan het eind van een thema terugkomen.

 ➜ START
De leerlingen maken vervolgens de opdrachten zelfstandig tijdens deze les en als er meer 
tijd nodig is op andere momenten in de week.

WEET WAT ER GEBEURT

8
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THEMA 

REFLECTIE
 PAGINA 20-21, HEB JE VERSTAND VAN PRIJZEN?

Hoe hebben de leerlingen geschat? Wisten ze bepaalde prijzen? Kopen ze regelmatig 
dit soort producten? Waarom is het handig om kennis van prijzen te hebben?
Kom samen tot de conclusie dat het handig is om verstand van prijzen te hebben. Je weet 
dan bijvoorbeeld bij een aanbieding of iets écht goedkoper is of juist niet.
Bespreek eventueel de andere opdrachten. 

 PAGINA 22-23, LEKKER ZEG

Bespreek welke redenen de leerlingen hebben genoteerd. 
Hoe hebben de leerlingen geredeneerd? Waarom krijgen ze steeds te horen dat het 
gratis is? 
Begrijpen ze dat er achter een gratis weggevertje een bedoeling zit? Bespreek eventueel 
ook Koopje? Hoe hebben de leerlingen gerekend? Wat vinden ze van het voordeel?

 PAGINA 24-25, RENTE VANGEN

De leerlingen vertellen wat rente is. 
Waarom klopt het bedrag niet? Hoe rekent de bank? Is dat een logische berekening? 
Waarom? 
Concludeer samen dat rente elk jaar bijgeschreven wordt en dat het rentepercentage 
vervolgens berekend wordt over het totale nieuwe bedrag. Dat noemen ze ‘rente op rente’. 
Bespreek de andere opdrachten indien nodig. 

AFSLUITING
Bespreek tot slot hoe de gesprekken van de leerlingen met hun ouders/verzorgers zijn 
gegaan. Hoe hebben zij gereageerd? Wat zijn thuis de ervaringen? Gebruik ook de vragen 
uit het gesprek van pagina 21 of 25.

PAGINA 20 T/M 25

!GA IN GESPREK MET  
EEN VAN  JE OUDERS OF VERZORGERS  
 »   Vraag aan je ouders hoe zij te werk gaan als ze      
een nieuwe televisie willen. »   Hebben ze weleens een verkeerde beslissing 
genomen? » Zo ja, hoe hebben ze dat opgelost?

!GA IN GESPREK MET  
EEN VAN  JE OUDERS OF VERZORGERS  
 »    Vraag je ouders of zij een spaarrekening hebben 
waarop ze rente krijgen.  » Vinden ze die rente hoog of juist laag?  » Hebben je ouders weleens rente moeten betalen?  »  Was die rente hoger of lager dan de rente op een 
spaarrekening? 

9
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THEMA 

DE LEERLINGEN  
LEREN IN DIT 
THEMA OVER:

 ✷ de waarde van geld
 ✷  wel of niet gelukkig 

worden van geld
 ✷ schatten hoe duur iets is
 ✷ bedragen samenstellen
 ✷ de functie van een bank
 ✷  de betaalrekening en de 

spaarrekening

5

VOORBEREIDING
Zet de volgende website klaar: www.willemwever.nl en zoek op ‘Waarom is kunst zo duur?’.
Kiest u graag zelf een andere introductie? Kijk dan op scholieren.nibud.nl/voor-docenten’. 

ACHTERGROND
Dit thema heeft de titel Weet genoeg. Dat betekent dat de leerlingen na afloop over 
voldoende kennis beschikken om te begrijpen dat geld − en wat je ermee doet − in 
verhouding staan tot elkaar. Als kinderen dit weten en begrijpen, zullen hun inkomsten en 
uitgaven met elkaar in balans zijn en blijven. 

INTRODUCTIE
Bekijk samen de doelen van de verschillende pagina’s van dit thema. 
Kan een leerling uitleggen wat deze doelen te maken hebben met het thema Weet 
genoeg? Stel vragen als:
Is het belangrijk om van alles over geld te weten? Waarom? En waarom zou je willen 
weten over wat een bank doet? 
Begrijpen de leerlingen dat als ze weten hoe de wereld van het geld ongeveer in elkaar zit, 
ze daar zelf ook goed mee om kunnen gaan? Doorloop globaal de opdrachten met weetjes 
en tips. Vertel dat de opdrachten voor thuis en de gesprekken met ouders steeds aan het 
eind van een thema terugkomen.

Bekijk de website www.willemwever.nl. Zoek op ‘Waarom is kunst zo duur?’. Bekijk samen 
de film. Kunnen de leerlingen iets vertellen over de waarde van geld? 
Waar is de waarde van een product van afhankelijk? Waarom betalen mensen zoveel 
voor kunst? Wat zou jij doen? 
Bekijk samen de opdracht Onbetaalbaar!. Lees de zinnen en kom tot de conclusie dat 
het schilderij zo duur is omdat het een echte Rembrandt (beroemde schilder) is en dit 
schilderij uniek is in zijn soort (er is er maar één van).

 ➜ START
De leerlingen maken vervolgens de opdrachten zelfstandig tijdens deze les en als er meer 
tijd nodig is op andere momenten in de week.

WEET GENOEG 

10
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THEMA 

REFLECTIE
 PAGINA 26-27, IS RIJK ZIJN FIJN?

Wie is het eens met de stelling? Wie niet? 
De leerlingen geven hun mening en leggen uit waarom ze dat vinden. Besteed eventueel 
aandacht aan de andere opdrachten.

 PAGINA 28-29, KLEDING KOPEN

Wat verwachten de leerlingen per maand uit te geven aan kleding als ze die zelf mogen 
kopen? Laat ze vertellen. Zijn er grote verschillen tussen de leerlingen? 
Zijn de bedragen reëel?
Zijn er leerlingen die al kleedgeld krijgen? Hoe verhoudt dit bedrag zich tot dat wat ze nu 
uitgerekend hebben? 
Is er een groot verschil? 
Besteed als er tijd is ook aandacht aan Verrassing, schat!. Laat de leerlingen hun 
manieren demonstreren.

 PAGINA 30-31, GELD VOOR DE BANK

Hoe gaat de bank om met jouw spaargeld? Gaat je spaargeld in de kluis? Ja, wat 
gebeurt er dan met dit geld? Nee, waar gaat het dan naartoe? Hoe verdient de bank 
geld? 
Bekijk eventueel samen de film ‘Wat doet de bank met je spaargeld’. Hoe hebben de 
leerlingen gereageerd op Wat kost je betaalrekening?. Wie zouden gebruik kunnen maken 
van de duurdere betaalrekening? Komen ze op het idee dat ouderen die niet gewend zijn 
aan de computer misschien voor de duurdere rekening kiezen?

AFSLUITING
Bespreek tot slot hoe de gesprekken van de leerlingen met hun ouders/verzorgers zijn 
gegaan. Hoe hebben zij gereageerd? Wat zijn thuis de ervaringen? Gebruik ook de vragen 
uit het gesprek van pagina 27 of 31.

PAGINA 26 T/M 31WEET GENOEG 

!GA IN GESPREK MET  
EEN VAN  JE OUDERS OF VERZORGERS  
 » Hoe kiezen je ouders een spaarrekening?  » Wat vinden ze belangrijk?

!GA IN GESPREK MET  
EEN VAN  JE OUDERS OF VERZORGERS  
 »  Leg aan je ouders deze stellingen voor: 
Als je veel geld hebt, ben je altijd gelukkig! 
Als je geld hebt, kun je alles kopen wat je maar wilt.

11
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ANTWOORDEN 
HIER VIND JE ALLE 
ANTWOORDEN OP DE 
VRAGEN EN OPDRACHTEN 
VAN HET GELDEXAMEN

OVER BELANGRIJKE 
DOCUMENTEN

Paspoort
Rijbewijs
Verzekeringspasje
Identiteitskaart
Bankpas

OVER RECLAME
Het is verboden om reclame te maken 
voor sigaretten met tabak.  
Waar
Het is verboden om reclame te maken 
voor snoep voor kinderen.
Niet waar
Bedrijven mogen zomaar reclame 
sturen per e-mail.  
Niet waar

OVER GELD LENEN
Je krijgt het geld niet terug.
Jullie krijgen ruzie over wanneer er 
terugbetaald moet worden.

1

2

3

OVER RENTE
€ 102,00

€ 60,00

OVER GELD EN DE WAARDE 
ERVAN

Bij duurdere fietsen wordt beter  
materiaal gebruikt.
De fietsen zijn van een ander merk.

4

5

6

 PAGINA 1 

1

2

3

4

5

6

13
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THEMA 1 WEET WAT ER IS

HOEVEEL CIJFERS?
NL86 FANB 0012 3456 78

18

WAT KOST DAT?
€ 186,40

Met een bankpas.

Dat kun je zien op haar rekeningover-
zicht op de telefoon. Er staat bij naar 
wie het geld is overgemaakt.

1

2

3

4

5

2

3

4

5

1 1
6

7

BETALEN MET EEN PAS
De beste antwoorden zijn: 
Het is handig, want je kunt snel bij je 
geld. 

Het is veilig, want niemand kan je geld 
stelen.

IK GA OP REIS EN IK NEEM 
MEE...

Sowieso een identiteitskaart of 
paspoort (of die van je ouders waar jij 
bijgeschreven bent). Een zorgpasje is 
ook handig.

6

7

HOE BETAAL JIJ?
Contant  3
iDeal  2
Creditcard 1
Pinnen 4

1

 PAGINA 2-3  PAGINA 4-5 

Houd je pincode geheim.

Leen je pinpas nooit uit.

14
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THEMA ANTWOORDEN

WERKEN OF NIET?
Nee     Ja     Ja     Nee

HOE RIJK IS SEM?
 

1

2

WAT KOST HET?
€ 85,00 - € 24,95 = € 60,05

CONTANT OF MET EEN  
BANKPAS BETALEN?

Contant betaal je € 18,70.
Met de bankpas betaal je € 18,69.

€ 0,01 
Dat komt omdat we in Nederland bij 
het betalen met contant geld afronden 
op 5 cent. 1 en 2 eurocenten worden 
bijvoorbeeld in winkels niet gebruikt.

2 petten

2

3

4

5

1

2

2

3

4

5

 PAGINA 4-5  PAGINA 6-7 

JULI
INKOMSTEN UITGAVEN

Verjaardagsgeld €  25,00 Xbox controller € 37, 50 

Zakgeld   €  5,00

Van oma gekregen  €  10,00

Auto wassen €  5,00

Boodschap buurvrouw €  1,00

Totaal €  46,00 Totaal €  37,50

Over €  8,50

15
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1
1

2

ANDERE WENSEN
Als je zestien jaar bent, heb je  
waarschijnlijk meer geld (zakgeld of 
inkomsten uit werk). Je moet op die 
leeftijd meer zelf betalen van je ouders 
en je hebt waarschijnlijk andere 
wensen. Je wilt bijvoorbeeld uit met je 
vrienden, of een scooter kopen.

1
WAT IS WAAR?

Reclame is bedoeld om mensen over 
te halen bepaalde spullen te kopen.

Reclame is bedoeld om mensen meer 
te vertellen over een bepaald product.

WAT IS WAAR?
Nederlandse kinderen zien op tv 
gemiddeld negenduizend reclamefilm-
pjes per jaar.

De meeste reclame op kinderzenders 
gaat over speelgoed.

Bijna alle peuters herkennen de grote 
gele M van McDonald’s.

1

2

 PAGINA 8-9  PAGINA 10-11 

THEMA 2 WEET WAT JE DOET

16
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OP DE MARKT
Als je gekozen hebt voor de goedkoop-
ste appels, koop je ze bij de eerste 
marktkoopman.

Drie kilo appels kosten bij de eerste 
marktkoopman 6 x € 0,59 cent = 
€ 3,54.
De marktkoopvrouw geeft de tweede 
kilo gratis weg. Je betaalt dus twee 
keer het bedrag voor één kilo:  
€ 2,38 + € 2,38 = € 4,76.
En de derde vraagt € 4,- voor drie kilo 
appels. 
Bij de eerste koopman betaal je het 
minst.

1

2

LAAT JE NIET VERLEIDEN
Waarom wil ik dit nu hebben?
Wat gebeurt er als ik het niet koop?
Hoe ga ik betalen?  
Kan ik het betalen?
Wat moet ik ervoor betalen?  
Kan ik nu andere dingen niet betalen?

 

3
SNOEP BIJ DE KASSA

Winkels krijgen steeds meer  
klachten van ouders die zeggen dat 
ze niet meer kunnen winkelen met 
hun kinderen vanwege het gezeur om 
snoep. En er zijn steeds meer kinderen 
die te dik worden van veel snoepen.

3

1

2

3

3

 PAGINA 10-11  PAGINA 12-13 

THEMA ANTWOORDEN

17
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INKOMSTEN UITGAVEN

Zakgeld € 3,50

Oma € 1,00

Lekkers   € 1,25

Totaal € 4,50 € 1,25

Over € 3,25

EEN PLAN OM TE SPAREN

16 weken

TV-TIJD
 Mei-Lan moet 23 weken sparen.

1

2

3

2

3
1

1

2

4

 PAGINA 14-15  PAGINA 16-17 

THEMA 3 WEET WAT JE KUNT

OP DE BANK OF ONDER 
JE BED?

Voordeel thuis:
Je ziet meteen hoeveel geld je hebt. 
Nadeel thuis:
Je komt sneller in de verleiding om het 
geld uit te geven omdat je er gemak-
kelijk bij kunt.
Voordeel bank:
Je krijgt rente over het bedrag dat op 
je spaarrekening staat. 

4

SPELREGELS VOOR LENEN
Heb ik het echt nodig?
Kan ik ervoor sparen?
Als ik ga lenen, kan ik die lening dan 
ook terugbetalen?

LENEN BIJ DE BANK
Als je bij een bank geld leent, moet je 
een bepaald percentage extra terug 
betalen. Dat is rente.

1

2

Over € 3,25

16 weken

TV-TIJDTV-TIJD

2
kelijk bij kunt.
Voordeel bank:
Je krijgt rente over het bedrag dat op 
je spaarrekening staat. 

Anouk krijgt elke week 

€ 3,50 zakgeld en 

€ 1,- van haar oma. 

Ze koopt voor € 1,25 snœ p 

en houdt dus € 3,25 over 

om te sparen.

€ 49,85 : 3,25 = 15,37

Dat komt neer op 16 weken.

€ 96,00 - € 39,00 = € 57,00
€ 57,00 : € 2,50 = 22,7

18

GELDEXAMEN _1920_HANDLEIDING.indd   18 21-06-19   09:47



WAT SCHAT JE?

Inboedelverzekering

VERPLICHTE VERZEKERING
Ziektekosten

Aansprakelijkheidsverzekering

Inboedelverzekering

OP VAKANTIE!
Een zware storm beschadigt je tent.

Iemand steelt jouw koffer op het 
vliegveld.

3

4

5

6

7

WAT IS ER 
GEBEURD? 

MIJN SCHATTING 
VAN DE KOSTEN:

Iemand steelt je jas. €   75,00  

Je smartphone valt in de wc. € 250,00
Tijdens de gymles valt je bril 
kapot.

€ 100,00

Op weg naar school bots je 
tegen een geparkeerde auto. 
Er zit een diepe kras van wel 
dertig centimeter op! 

€ 500,00

Je stoot een kaars om en het 
tafelkleed vliegt in brand.

 meer dan € 500,00

2

1

4

5

7

6

3

4

5

6

 PAGINA 16-17  PAGINA 18-19 

THEMA ANTWOORDEN

BAL + AUTO = ???
Je ouders zijn goed verzekerd, dus de 
verzekeraar betaalt de kosten.

ZEKER WETEN
De meest voor de hand liggende 
antwoorden zijn:
Je tanden als je een beugel nodig 
hebt.

De WII van je vriend als jij die per 
ongeluk kapotmaakt.

Je fi ets tegen diefstal.

Maar je kunt ook je mobiel verzekeren 
tegen waterschade en je hond tegen 
ziektekosten. Het wordt alleen niet zo 
vaak gedaan.

1

2

SCHULD AFLOSSEN
€ 102,00

€ 31,50

141 fl essen.

WAT IS WAAR?
Bij de bank kunnen volwassenen geld 
lenen.

3

4

5

6

antwoorden zijn:
Je tanden als je een beugel nodig 
hebt.

De WII van je vriend als jij die per 
ongeluk kapotmaakt.

141 fl essen.

WAT IS WAAR?
Bij de bank kunnen volwassenen geld 

5

Schuld:
€ 24,00 + € 67,00 + € 11,00 = € 102,00

Statiegeld:
Hij heeft al 7 x 9 = 63 fl essen.
63 x € 0,50 = € 31,50

Hij mœ t nog:
€ 102, - € 31,50 = € 70,50
€ 70,50 : € 0,50 = 141 fl essen

33

19
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2

3

4

1
1

2

5

6

 PAGINA 20-21  PAGINA 22-23 

THEMA 4 WEET WAT ER GEBEURT

OOK DAT NOG!
1. Het tablet wordt niet bezorgd.
2. Het tablet doet het niet goed en er 
is geen garantiebewijs.
Andere mogelijke antwoorden zijn:
Het tablet ziet er niet zo mooi uit als 
op de foto van Marktplaats.
Het tablet is niet compleet; de oplader 
ontbreekt bijvoorbeeld.

HEB JE VERSTAND VAN 
PRIJZEN? 

Fototoestel: € 89,-
Gum: € 1,-
Laptop: € 399,-
Boek: € 12,75
Tijdschrift: € 4,-    

KOOP NU, BETAAL LATER
€ 41,00 x 11 = € 451,00
€ 451,00 + € 48,67 = € 499,67

Het prijsverschil is: 
€ 499,67 - € 459,99 = € 39,68

1

2

3

4

SPIJT
Je hebt nodig:
De kassabon en de aangehechte 
prijskaartjes.

8 dagen

5

6

BEDANKT, BANK!
Een bank wil jou overhalen om je 
spaargeld op hún spaarrekening te 
zetten.

KOOPJE?
Nee, want het voordeel is geen 
€ 403,00 maar € 131,00. Verder is 
het afhankelijk van de voorwaarden of 
je na twee jaar nog moet betalen voor 
de smartphone.

1

2

het afhankelijk van de voorwaarden of 
je na twee jaar nog moet betalen voor 
de smartphone.

Je gaat uit van 24 maanden omdat je 
dan voor alle abonnementen dezelfde 
rekensom hebt.

Advertentie 1
24 x € 15 =  € 360,00
Aansluitkosten  € 14,99 
Totale kosten € 374,99

Advertentie 2
tœ stel los kost  € 203,00

Advertentie 3
24 x € 12 = € 288,00
Aansluitkosten  € 14,99
Totale kosten  € 302,99

Een los tœ stel met daarbij een los abonnement:
€ 203,00 + € 302,99 = € 505,99
De Lazy Smartphone 7G met abonnement kost 
€ 374,99
Het verschil is € 505 - € 374,99 = € 131,0020
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1

2
4

5

3

3
6

5

4

 PAGINA 22-23  PAGINA 24-25 

THEMA ANTWOORDEN

MEER OF MINDER?
Geld dat je krijgt omdat je jouw geld 
spaart op een bankrekening.

Geld dat je extra moet betalen omdat 
je geld leent van de bank.

LENEN BIJ DE BANK
€ 5500,00

HOEVEEL RENTE? 
Floor krijgt bij de bank 2 procent 
rente.

RENTE VANGEN
Nee, want de bank rekent rente op 
rente.

1

2

3

4

LEES MEE
In 1981 was de rente het hoogst. 
Ja
Na 2005 is de laagste rente vier 
procent.   
Nee
Van 1975 tot na 2005 is de rente 
steeds hoger geworden.  
Nee
Tussen 1985 en 1995 is de hoogste 
rente iets minder dan tien procent. 
Ja
De rente in jouw geboortejaar is onge-
veer vier procent.  
Ja
Voor wie is een lage hypotheekrente 
gunstig?    
Een koper

5
PROOST!

Coca-Cola is een bekend merk. 
Daarom is het duurder.

Mensen verwachten dat Coca-Cola 
lekkerder is. Daarom vinden ze het oké 
dat die cola duurder is.

EEN SHIRTJE SCOREN
Nike: € 49,-
Chanel: € 120,-
H&M: € 9,90

Dat heeft te maken met het merk. 
Bekende merken zijn duurder dan 
minder bekende merken of merkloze 
producten.

LEKKER ZEG
1. De fabrikant hoopt dat jij dit drank-
je zo lekker vindt, dat je het ook gaat 
kopen.
2. De kans wordt zo groter dat jij dit 
merk drankje beter gaat herkennen en 
sneller zult kopen.
Extra reden: Als jij op een warme dag 
een gratis fl esje koud drinken krijgt, is 
dat een cadeau. De fabrikant hoopt 
dat jij daarna sneller voor zijn drankje 
zult kiezen. 

3

4

5

6

RENTE VANGEN
Nee, want de bank rekent rente op 
rente.

4

merk drankje beter gaat herkennen en 

Extra reden: Als jij op een warme dag 
een gratis fl esje koud drinken krijgt, is 
dat een cadeau. De fabrikant hoopt 
dat jij daarna sneller voor zijn drankje 

Na 1 jaar  
   € 50,00 +  2% rente  = € 1,00   

Na 2 jaar  
   € 51,00 +  2% rente  = € 1,02 

Na 3 jaar  
   € 52,02 + 2% rente  = € 1,04 

Na 4 jaar  
   € 53,06 + 2% rente  = € 1,06 

Na 5 jaar  
   € 54,12 + 2% rente  = € 1,08 

Dus het bedrag dat na vijf jaar op 

de rekening mœ t staan is € 55,20 21
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GELD IS MAAR PAPIER
Papier is een goedkoop materiaal, 
maar toch vertegenwoordigt het veel 
meer waarde. Dat komt omdat we dat 
nu eenmaal zo met elkaar hebben 
afgesproken.

ONBETAALBAAR!
Een beroemde schilder heeft het 
gemaakt.
Er is er maar één van.

1

2

2

3
1

1

2

 PAGINA 26-27  PAGINA 28-29 

THEMA 5 WEET GENOEG 

ALLES KOPEN WAT JE 
MAAR WILT

192 kinderen zijn het eens met deze 
stelling.
627 kinderen zijn het niet eens met 
deze stelling.

3

WAT KOST DAT?
skateboard € 25,00 
step € 50,00
konijnenhok € 100,00 
zwembril € 10,00
rugzak  € 40,00

RAADSEL
Een bedrag van 52 cent wordt afge-
rond naar beneden, dus betaalt Tim 
voor één blikje 50 cent. Als hij twee 
blikjes in één keer afrekent, wordt het 
totaalbedrag van 1,04 euro afgerond 
naar boven en dus komt Tim dan 
5 cent te kort. 

1

2

meer waarde. Dat komt omdat we dat 

Een beroemde schilder heeft het 

627 kinderen zijn het niet eens met 
deze stelling.

RAADSEL
Een bedrag van 52 cent wordt afge-
rond naar beneden, dus betaalt Tim 
voor één blikje 50 cent. Als hij twee 
blikjes in één keer afrekent, wordt het 
totaalbedrag van 1,04 euro afgerond 
naar boven en dus komt Tim dan 
5 cent te kort. 

2

23% x 836 = 192,28. 
Dit rond je af naar 192.
75% x 836 = 627

22
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WEET JIJ HET?
1 euro, 20 cent en 5 cent. 

VERRASSING, SCHAT!
Briefje van 20 euro
2 munten van 50 cent

Briefje van 10 euro en 1 munt van 
5 cent.

GELD TELLEN
Mogelijkheid 1
6 x

11 x 

2 x 

1 x

Mogelijkheid 2
5 x 

31 x 

2 x 

1 x 

Mogelijkheid 3
4 x 

51 x 

2 x 

1 x 

3

4

5

6

Briefje van 10 euro en 1 munt van 
5 cent.

GELD TELLEN
Mogelijkheid 1
6 x

5

6

Brie� e van 50 euro
Brie� e van 10 euro
1 munt van 10 cent
2 munten van 5 cent

1
2

3

4

3

4

 PAGINA 28-29  PAGINA 30-31 

THEMA WEET GENOEG ANTWOORDEN

GELD VOOR DE BANK
De bank verdient € 300,00 aan deze 
lening.

KOOP EEN DROOM!
Wat zijn je inkomsten?
Heb je nog andere schulden of 
leningen?
Heb je zelf al wat gespaard?

1

2

BETAALREKENING OF 
SPAARREKENING?

Betaalrekening: 
Je krijgt er een pinpas bij. 
Je betaalt rente als je rood staat. 
Je kunt geld overmaken naar andere 
rekeningen.
Spaarrekening:  
Je kunt er niet mee betalen. 
Je ontvangt rente over het geld op je 
rekening.
Je kunt het geld alleen naar een eigen 
rekening overmaken.

KIES MAAR!
De ene rekening is duurder dan de 
andere, omdat: er een wereldpas bij 
zit en omdat het geld kost om een 
rekeningafschrift en overschrijvings-
formulieren te sturen.

3

4

5

6

GELD VOOR DE BANK
De bank verdient € 300,00 aan deze 
lening.

KOOP EEN DROOM!
Wat zijn je inkomsten?
Heb je nog andere schulden of 

1

2

Je kunt het geld alleen naar een eigen 
rekening overmaken.

De bank betaalt mevrouw Wong 

2% rente, dat is 100 euro.

De bank krijgt van meneer Dekker 

8% rente, dat is 400 euro.

De bank verdient dus 300 euro.
€ 21,00
€ 10,95
€ 10,05

23
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2 2

3 3

4 4

5 5

1
1

WEET WAT ER IS
Je kunt op verschillende manieren 
betalen.

WEET JE WAT JE DOET?
Dat is ‘verborgen reclame’ in een 
gewoon tv-programma.

WEET JE WAT JE KUNT?
31 weken

WEET JE WAT ER GEBEURT?
Dit klopt.

WEET JE GENOEG?
Dat lenen ze uit aan andere mensen.

1

2

3

4

5

WEET WAT ER IS
Als je dertien jaar bent, mag je in 
Nederland onder bepaalde 
voorwaarden werken voor geld.

WEET JE WAT JE DOET?
Dat is een zin die bij een bepaald 
merk hoort die goed in je hoofd blijft 
hangen.

WEET JE WAT JE KUNT?
23 weken

WEET JE WAT ER GEBEURT?
Dit klopt.

WEET JE GENOEG?
Omdat er niet veel van is in de wereld.

1

2

3

4

5

WEET JE WAT JE KUNT?
31 weken

WEET JE WAT ER GEBEURT?

3

WEET JE WAT ER GEBEURT?

WEET JE WAT JE KUNT?
23 weken

WEET JE WAT ER GEBEURT?

3

Dit klopt.

WEET JE GENOEG?
Dat lenen ze uit aan andere mensen.

4
WEET JE WAT ER GEBEURT?

Dit klopt.

Dat lenen ze uit aan andere mensen.

WEET JE WAT ER GEBEURT?
Dit klopt.

WEET JE GENOEG?
Omdat er niet veel van is in de wereld.

4
WEET JE WAT ER GEBEURT?

108,50 : 3,50 = 31 weken € 18,99 – € 7,50 = € 11,49

€ 11,49 : € 0,50 = 22,98  

                         23 weken

Na 1 jaar 
100 + 2% = 100 + 2 = 102

Na 2 jaar 
102 + 2% = 102 + 2,04 = 104,04

120 : 100 x 5 = 6

6 + 120 = € 126

€ 126 : € 7,50 = 16,8  

           17 weken

LEERDOELEN
Het Nibud vindt het belangrijk dat de ver-
schillende aspecten van leren omgaan met 
geld onderdeel worden van de kerndoelen en 
eindtermen binnen het onderwijs. Daarom is 
gekeken bij welke kerndoelen en eindtermen 
de Nibud-leerdoelen aansluiten.

Voor het primair onderwijs zijn dat: 

KERNDOELEN REKENEN/WISKUNDE 
KERNDOEL 29: De leerlingen leren handig 
optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en 
delen.
KERNDOEL 33: De leerlingen leren meten en 
leren te rekenen met eenheden en maten, 
zoals bij tijd, geld, lengte, omtrek, oppervlakte,
inhoud, gewicht, snelheid en temperatuur.

KERNDOELEN ORIËNTATIE OP JEZELF 
EN DE WERELD
KERNDOEL 35: De leerlingen leren zich 
redzaam te gedragen in sociaal opzicht, als 
verkeersdeelnemer en als consument.

Voor de onderbouw van het voortgezet 
onderwijs zijn dat:

KERNDOELEN REKENEN/WISKUNDE
KERNDOEL 22: De leerling leert de structuur 
en de samenhang te doorzien van positieve 
en negatieve getallen, decimale getallen, 
breuken, procenten en verhoudingen, en leert 
ermee te werken in zinvolle en praktische 
situaties. 
KERNDOEL 25: De leerling leert informele 
notaties, schematische voorstellingen, 
tabellen, grafi eken en formules te gebruiken 
om greep te krijgen op verbanden tussen 
grootheden en variabelen. 

KERNDOELEN MENS EN MAATSCHAPPIJ
KERNDOEL 42: De leerling leert in eigen 
ervaringen en in de eigen omgeving effecten 
te herkennen van keuzes op het gebied van 
werk en zorg, wonen en recreëren, consumeren 
en budgetteren, verkeer en milieu. 
KERNDOEL 45: De leerling leert de betekenis
van Europese samenwerking en de Europese 
Unie te begrijpen voor zichzelf, Nederland en 
de wereld.

TIP!
Maak een feestje van de diploma-uitreiking door de diploma's klassikaal en 
offi cieel te (laten) overhandigen.

—>
—>

24
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HET WERKBOEK
Het werkboek van het Nationaal Geldexamen is verbruiksmateriaal. De opdrachten kunnen 
geheel zelfstandig door de leerling gemaakt worden. Het werkboekje begint met een start-
pagina waarop de leerlingen kunnen laten zien wat zij al over geld en andere zaken weten. 
Deze pagina wordt gevolgd door vijf thema’s met elk een eigen karakter. 

Elk thema bestaat uit zes onderdelen:
• Themanummer met titel
• Doelenoverzicht van het thema
• Opdrachten 

• Weetjes
• Tips
• Verwijzingen naar websites 

In deze handleiding vindt u suggesties voor vragen die u aan de leerlingen kunt stellen.  
Ze zijn blauw gedrukt. Het werkboek sluit af met het Geldexamen.

COMPUTERGEBRUIK
In het werkboek komen regelmatig verwijzingen voor naar websites. Daarvoor heeft een 
leerling een computer of tablet met internet nodig. Is er geen internetaansluiting in de 
klas? Dan kunt u de internetverwijzingen negeren en toch probleemloos met dit pakket 
aan de slag.

DE HANDLEIDING 
De handleiding geeft extra informatie om, in combinatie met het werkboek, een les van 
ongeveer zestig minuten te vullen. Per thema is een les uitgewerkt met een introductie 
op het thema, toelichting op de opdrachten en afsluiting met een reflectie. Per thema is 
regelmatig een verwijzing naar een filmpje of website opgenomen. Deze verwijzing kunt 
u gebruiken om het thema concreter in beeld te brengen. Verder kunt u ook zelf een film 
kiezen via scholieren.nibud.nl/voor-docenten. In deze handleiding vindt u de antwoorden 
op alle opdrachten uit het werkboek. Leerlingen kunnen deze eventueel gebruiken om 
hun eigen werk na te kijken.

HET GELDEXAMEN
Het Geldexamen vindt plaats als alle thema’s doorlopen zijn. Het examen heeft vijf 
opdrachten gerelateerd aan de doelen per thema. De leerling krijgt een diploma als het 
Geldexamen gemaakt en goed bevonden is.
 

INLEIDING
Het is belangrijk dat kinderen leren omgaan 
met geld zodat ze goed voorbereid zijn op 
de toekomst. Bijna elke beslissing heeft 
immers in meer of mindere mate een 
financiële component. Dit geldt niet alleen bij 
langetermijnbeslissingen, zoals het kopen van 
van iets groots, maar ook voor alledaagse zaken. 
Het leren omgaan met kleedgeld, het maken van 
keuzes in de kantine van de middelbare school 
en het kopen van cadeautjes bijvoorbeeld.  
Het aantal financiële beslissingen en 
verantwoordelijkheden neemt toe naarmate 
kinderen ouder worden. Daarom is het 
belangrijk om kinderen en jongeren te leren hoe 
zij met geld kunnen omgaan.

Het Nationaal Geldexamen is een lespakket 
met het doel leerlingen bewust te maken van 
wat er zoal gebeurt op het gebied van geld. Zo 
leren de kinderen over diverse onderwerpen, 
zoals reclame, veilig betalen of een kasboek 
bijhouden. De inhoud van het lespakket is 
gebaseerd op de leerdoelen van het Nibud. 
Deze leerdoelen geven aan wat kinderen in 
de leeftijd van zes tot achttien jaar moeten 
kennen en kunnen op het gebied van omgaan 
met geld. De leerdoelen voor de verschillende 
leeftijden sluiten op elkaar aan en hebben 
een doorgaande lijn; de leerdoelen voor 
oudere leeftijden zijn een uitbreiding en/
of een verdieping van de leerdoelen die voor 
de jongere leeftijden gelden. Deze leerdoelen 
bieden handvatten om leerlingen en scholieren 
doelgericht bewust te maken van hoe ze kunnen 
omgaan met geld.

In het werkboekje zijn duidelijk herkenbare 
vragen opgenomen die de leerlingen thuis aan 
hun ouders kunnen stellen.

U vindt de Nibud-leerdoelen achterin deze 
handleiding op pagina 24.

Het lespakket is zeer goed in te zetten  
naast elke willekeurige (reken)methode.  
Extra filmmateriaal is te vinden op  
scholieren.nibud.nl/voor-docenten.  

Het Nationaal Geldexamen is een idee 
van Deloitte. Deloitte heeft als financieel 
dienstverlener ruime ervaring met geldzaken 
en brengt via de Deloitte Impact Foundation 
door verschillende projecten haar kennis 
over op jongeren en helpt zo hun financiële 
bewustwording te vergroten. Kijk voor meer 
informatie op www.deloitteimpactfoundation.nl.

MATERIALEN
Dit lespakket bestaat uit de volgende materialen:

BESCHRIJVING 
VAN DE MATERIALEN

Een werkboek 
voor de leerling

Een handleiding 
voor de leerkracht /
een antwoorden-
boek 

Dertig examens  
die door de leer-
lingen gemaakt 
kunnen worden

Dertig diploma’s  
die door de 
leerkracht ingevuld 
kunnen worden
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Het Nationaal Geldexamen is 
tot stand gekomen op initiatief 
van Deloitte na een intensieve 
samenwerking tussen het 
Nationaal Instituut voor 
Budgetvoorlichting (Nibud), 
Deloitte en Uitgeverij Zwijsen.
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