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SLIM OMGAAN MET GELD KAN VEEL OPLEVEREN…
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Leer meer 
over geld en 
verdien een 

diploma!

SPEEL HET
GELD-SPEL

Wie verdient 
het snelst 
500 euro?

REKEN JE RIJK
✷ SLIM OMGAAN MET GELD KAN VEEL OPLEVEREN…

Wie verdient 
het snelst 
500 euro?

Wie verdient 
het snelst 
500 euro?

REKEN JE RIJK

JIJ OF ZIJ?

TEST JE OUDERS
WIE WEET MEER: 
JIJ OF ZIJ?

W
at kopen de m

eeste twaalf-
jarigen het liefst van hun eigen 
geld?

    cadeautjes voor 
hun ouders

   snoep en snacks
   spullen voor hun telefoon

A-m
erken zijn altijd duurder dan

huism
erken. W

aar of niet waar?
 waar 

 niet waar

Hoeveel reclam
efilm

pjes zien 
Nederlandse kinderen gem

iddeld 
per jaar op tv?

  ongeveer duizend
ongeveer vijfduizend
ongeveer tienduizend

Voor een kilo goud kun je …
m

et 892 vrienden een dagje 
naar de Efteling.
1300 Big M

acs kopen.
een nieuwe Ferrari kopen.

Hoeveel eurom
unten heb je 

m
inim

aal nodig om
 precies 

€ 1,65 te m
aken?

 3   
 4   

 5   
 6 

Hoeveel geld hebben Nederlan-
ders sam

en op de bank staan?
250 m

iljoen
250 m

iljard
250 biljoen

Hoeveel tekens heeft een Neder-
lands IBAN-num

m
er?

 14   
 16   

 18   
 20

M
et welk betaalm

iddel kun je 
een bedrag tot op de cent nauw-
keurig betalen?

   contant  
   bankpas

Sjoerd is dertien jaar. Hij werkt 
twaalf uur per week in de super-
m

arkt. M
ag dat? 

 ja 
 

 nee

Bijna alle kinderen tussen de 
tien en twaalf jaar hebben een 
eigen bankrekening. 

 waar      
 niet waar

W
at doen de m

eeste 
volwassenen m

et geld dat ze 
geleend hebben?

op vakantie gaan
een auto kopen
spullen kopen voor in huis

Een vriend m
aakt jullie spel-

com
puter per ongeluk kapot. 

W
ie m

oet dit betalen?
de ouders van je vriend
de winkel waar de spel-
com

puter is gekocht
jullie zelf
de verzekeraar van je vriend

De originele M
inecraft-app kost 

m
eer dan een M

agnum
-ijsje in 

een pretpark. 
 waar      

 niet waar

W
at is het grootste 

nadeel van een 
horloge kopen op 
M

arktplaats?
Je m

oet 
bezorgkosten betalen.
Je krijgt geen garantie.
Het horloge zit m

isschien niet 
in de originele verpakking.

Op welk soort rekening ontvang 
je rente?

een betaalrekening
een spaarrekening
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DIT BOEK GAAT OVER GELD. 
OVER HOE JE ERAAN KOMT, 

HOE JE ERVOOR KUNT ZORGEN 
DAT HET MEER WORDT EN HOE JE ER 

HET BESTE MEE OM KUNT GAAN. 
DAAR HEB JE NOG EENS WAT AAN! 

SLA HET DUS MAAR GAUW OPEN EN 
LEES ALLE TIPS, WEETJES EN HANDIGE 

INFORMATIE. DOE DE OPDRACHTEN 
EN BEANTWOORD ALLE VRAGEN. 

ZO LEER JE ALLES WAT JE WETEN MOET. 
EN JE WORDT NOG BELOOND MET 

EEN DIPLOMA OOK!

VEEL PLEZIER!

Dit werkboek is van:
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WAT WEET JIJ ALLEMAAL AL
OVER GELD EN ANDERE ZAKEN?
WAT WEET JIJ ALLEMAAL AL
OVER GELD EN ANDERE ZAKEN?

ALALALALAL

OVER RECLAME
➜ Wat is waar over reclame? Vul maar in.
Het is verboden om reclame te maken voor
sigaretten met tabak.

 waar   niet waar

Het is verboden om reclame te maken voor snoep voor kinderen.
 waar   niet waar

Bedrijven mogen zomaar reclame sturen per e-mail. 
 waar   niet waar

MEER WETEN OVER RECLAME?
GA DAN NAAR BLADZIJDE 8.>>

OVER BELANGRIJKE
DOCUMENTEN
➜ Welke documenten zijn belangrijk? Kruis ze aan.

paspoort
rijbewijs
tekening
verzekeringspasje

verjaardagskaart
identiteitskaart
boodschappenlijst
bankpas

OVER GELD LENEN
➜ Wat kan er allemaal misgaan als je iemand 

geld leent?
Je krijgt het geld niet terug.
Jullie krijgen ruzie over wanneer er terugbetaald moet worden.
Je krijgt meer geld terug dan je had uitgeleend.
Je krijgt je geld meteen de volgende dag terug.

MEER WETEN OVER LENEN?
GA DAN NAAR BLADZIJDE 14. >>

OVER RENTE
Reken je even mee? Je hebt 100 euro op je 
spaarrekening. Na een jaar krijg je twee procent rente. 
➜ Hoeveel staat er dan op je rekening?

De rente is vandaag bijgeschreven. Je haalt meteen 42 euro van 
je rekening. 
➜ Hoeveel geld staat er nu op je bankrekening?

MEER WETEN OVER RENTE?
GA DAN NAAR BLADZIJDE 20. >>

OVER GELD EN
DE WAARDE ERVAN
Een mountainbike kost tussen de 100 en 3.000 euro. 
➜ Hoe kan het dat er zo’n groot prijsverschil is?

 Het prijsverschil heeft te maken met de kleur van de � ets. 
 Bij duurdere � etsen wordt beter materiaal gebruikt.
  De � etsverkoper heeft de prijs van de dure � ets verhoogd om-
dat hij meer wil verdienen.
De � etsen zijn van een ander merk.

MEER WETEN OVER GELD?
GA DAN NAAR BLADZIJDE 26. >>

MEER WETEN OVER BELANGRIJKE
DOCUMENTEN?
GA DAN NAAR BLADZIJDE 2. >>

.>>

LENEN

Jullie krijgen ruzie over wanneer er terugbetaald moet worden.
Je krijgt meer geld terug dan je had uitgeleend.

Reken je even mee? Je hebt 100 euro op je 
spaarrekening. Na een jaar krijg je twee procent rente. 

NU
EXTRAVOORDELIGVOORDELIGVOORDELIGVOORDELIGVOORDELIGVOORDELIGVOORDELIG

1

ERVANERVAN

VERDIEN JEVERDIEN JE
DIPLOMA!

JIJ BENT NIET DOM EN ZEKER NIET ALS HET GAAT
OM GELD! DAAROM TESTEN WE EERST EVEN WAT JE
NU ALLEMAAL AL WEET. VUL DE VRAGEN MAAR IN.

Goed zo, het begin is gemaakt. 
Heb je dit hele boekje uit, 
dan ben je klaar om je geld-
diploma te halen. Succes!

TEST
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HOEVEEL 
CIJFERS?

THEMA

WEET 
WAT ER IS

WAT STAAT ER OP EEN
REKENINGOVERZICHT?
Op een rekeningoverzicht kun je zien hoeveel geld van je bank-
rekening je hebt uitgegeven en wat erbij is gekomen. Zo weet je 
precies hoeveel je hebt. Na een dagje uit met het hele gezin in 
Rotterdam ziet dat er bijvoorbeeld zo uit:

HOEVEEL 
CIJFERS?
Iedereen in Europa heeft een IBAN, een International Bank 
Account Number. Daarmee kunnen banken gemakkelijker geld 
overmaken naar andere landen.
➜ Vul hier het IBAN van mevrouw Sanders in:

➜ Hoeveel cijfers en letters moet mevrouw Sanders onthouden 
als zij geld over wil maken?

WAT KOST DAT?
Mevrouw Sanders uit Eindhoven is dus op 
20 december met haar man en kinderen naar 
Rotterdam geweest. 
➜ Kun jij uitrekenen hoeveel dit dagje uit gekost 

heeft?

➜ Hoe heeft mevrouw Sanders het dagje uit 
betaald?
contant
met een bankpas

➜ Waar kun je dat aan zien?

1 OP DEZE BLADZIJDES LEER JE 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

2
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IK GA OP REIS
EN IK NEEM MEE…
Als jullie op vakantie gaan naar het buitenland moet er een 
aantal belangrijke documenten mee.  
➜ Welke documenten heb JIJ nodig?

Iedereen in Nederland heeft een uniek nummer. Jij dus ook. 
Dit wordt het burgerservicenummer (BSN), so� nummer of 
persoonsnummer genoemd. Dit nummer staat op je paspoort of 
identiteitskaart. 
➜ Zoek het maar eens op en vul het hier in.

Pasjes van de zorg-
verzekering voor als er 
iets gebeurt en je een 
dokter nodig hebt.

Een rijbewijs, als jullie 
met de auto gaan, of 
daar met een auto gaan 
rijden.

THEMA

WEET 
WAT ER IS

BETALEN MET EEN PAS
Steeds meer mensen betalen met een bankpas. Je moet dan een 
pincode invoeren. Daarmee krijg je toegang tot je bankrekening 
en kun je het geld aan een ander overmaken.

➜ Kruis hier aan wat volgens jou de voordelen zijn van een 
pinpas. 
(Je mag meer dan één antwoord kiezen.)
Het is handig, want je kunt snel bij je geld.
Het is veilig, want niemand kan je geld stelen.
Het is makkelijk, want je kunt veel meer geld uitgeven dan je 
hebt.
Het is lekker lui, want je hoeft niet meer te rekenen hoeveel 
geld je terugkrijgt.
Het is tof, want je kunt gewoon aan iedereen je bankpas geven 
als je iets wilt hebben.

   

P.S.
Heb jij dat laatste vakje 

aangekruist? Foute boel! 
Je pincode houd je ALTIJD 

geheim! Als iemand je bankpas 
heeft en je pincode weet, 
kan hij je bankrekening 

plunderen. 

Welke documenten heb JIJ nodig?Welke documenten heb JIJ nodig?

VEILIG 
BETALEN
Op de website van Nibud staat 
een � lmpje over veilig pinnen.
Kijk op: scholieren.nibud.nl, 
zoek op 'pincode' en klik op 
'mijn pincode: top secret'.

3

Weetje
Wist je dat het IBAN 

in andere landen 
heel anders kan zijn? 

In Malta heeft het 
nummer maar liefst 

31 tekens! 

!GA IN GESPREK MET
EEN VAN JEOUDERS 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?

Een identiteitskaart Een paspoort
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HOE BETAAL JIJ?
Als je in de winkel of online een spel koopt, kun je op verschillen-
de manieren betalen. Hieronder staat een aantal voorbeelden. 
➜ Welke omschrijving past bij welke betaalwijze? Zet het cijfer 

van de omschrijving erachter.

Contant  Creditcard   

iDeal  Pinnen  

1 Je betaalt met een pas. Het geld wordt niet meteen 
van je bankrekening gehaald. Dat gebeurt pas later.

2 Je koopt (samen met je ouders) een spel via internet. 
Jullie geven aan via welke bank jullie willen betalen. 

Jullie geven de bank opdracht het bedrag over te maken. 

3 Je haalt geld uit je portemonnee, je betaalt en krijgt 
een kassabon. 

4 Jullie betalen met een bankpas. Je stopt de pas in 
het pinapparaat, je ouders toetsen de pincode in, 

jullie controleren het bedrag en drukken op OK. Jullie 
krijgen een bonnetje waarop 
het betaalde bedrag staat.

Je koopt (samen met je ouders) een spel via internet. 
Jullie geven aan via welke bank jullie willen betalen. 

Je haalt geld uit je portemonnee, je betaalt en krijgt 

THEMA

WEET 
WAT ER IS

OP DEZE BLADZIJDES LEER JE 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

CREDITCARDS
IN WII GESTOPT

AMERIKA – Een Amerikaanse vrouw kocht een Nintendo Wii. Een 
vriend vertelde haar dat ze met de Wii online kon gaan om games 
te kopen. Betalen ging gemakkelijk met een creditcard, een soort 
bankpas. De vrouw volgde dit advies een beetje te letterlijk op en 
stopte haar creditcard in de Wii-gleuf. Toen dit niet werkte, stopte 
ze nóg twee creditcards in haar gamecomputer. De Wii overleefde 
dit niet en ging uiteindelijk kapot. 

1

CREDITCARDSCREDITCARDSCREDITCARDSCREDITCARDS
ININININ WIIWIIWIIWII GESTOPTGESTOPTGESTOPTGESTOPT

Stefano Tinti / Shutterstock

4

het betaalde bedrag staat.

Meer weten?
Kijk dan op  

scholieren.nibud.nl
en zoek op ‘betaalmethodes’. 

Kies dan voor
'Hoe betalen 
scholieren?'.
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 € 
12,

75

THEMA

WEET 
WAT ER IS

WAT KOST HET?
Je wilt deze bal kopen. Je hebt 85 euro gespaard. 
➜ Hoeveel heb je nog over als de bal betaald is? 

Weetje
Als je boodschappen 

doet en contant betaalt, 
wordt het totale bedrag 
van de boodschappen 

afgerond op 5 eurocent. 
Dat gebeurt niet 

als je pint.

Weetjes
✷ PIN is de afkorting van 

Persoonlijk Identi� catie Nummer. 
Het bestaat uit vier cijfers tussen

 0000 en 9999. 
✷ Er zijn tienduizend verschillende 

pincodes mogelijk.  
✷ Eén op de vier mensen gebruikt 

een datum als pincode. Een
 verjaardag of trouwdag 

bijvoorbeeld. 

Tip!
SPULLEN KOPEN

Geld uitgeven is heerlijk om te doen. 
Maar zorg er wel voor dat er niets mis 
gaat. Als je bij de kassa meer moet 
betalen dan je in je portemonnee hebt 
of op je rekening staat, moet je naar 
huis om geld bij te halen, of je moet 
de spullen weer terugleggen. Schat 

daarom eerst in wat alles 
samen ongeveer kost en 

controleer achteraf op 
de bon of het klopt. 

CONTANT OF MET
EEN BANKPAS BETALEN?
Bij de groenteboer krijg je deze kassabon. 
➜ Controleer of hij klopt en schrijf op hoeveel je contant of met 

een bankpas betaalt. 

Contant betaal je 

Met de bankpas betaal je  

➜ Wat is het verschil en hoe komt dat?

Deze pet wil je het liefst in zoveel mogelijk kleuren 
kopen. Je hebt € 32,50. 
➜ Hoeveel petten zijn straks van jou?

 € 
12,

75

 € 12,
75

 € 
12,

75

 € 12,75

 € 12,75

 € 12,
75

 € 12,
75

 € 
12,

75

 € 12,
75

SPULLEN KOPEN
 € 24,95

5

GROENTEBOER
DE FRISSE APPEL

BUSSUM

APPELS 1,26
SPERZIEBONEN 2,29
PREI  0,99
PEREN 2,01
SPRUITEN  0,69
IJSBERGSLA 1,99
CHAMPIGNONS 1,49
BLOEMKOOL 2,29
GRAPEFRUIT 2,69
SINAASAPPELS 2,99
SUBTOTAAL 18,69

        TOTAAL 18,69
              CONTANT 20,00
              TERUG 1,30

GRATIS KRASKAARTEN BIJ ElKE 
TWINTIG EURO AAN BOODSCHAPPEN

HET?
Je wilt deze bal kopen. Je hebt 85 euro gespaard. 

een datum als pincode. Een

 € 24,95
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THEMA

WEET 
WAT ER IS

OP DEZE BLADZIJDES LEER JE 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

WERKEN OF NIET?
Kinderen in Nederland mogen pas werken als ze wat ouder zijn.
➜ Wat weet jij hiervan?

1

HOE RIJK IS SEM?
Sem wil weten hoeveel geld hij precies heeft. Daarom houdt hij een kasboek bij. 
➜ Weet jij hoeveel hij in juli in zijn spaarpot heeft zitten?

HOE ZIT HET?
Als je dertien jaar bent, mag je werken. 
In schoolweken mag dat niet meer dan 
twaalf uur per week (niet meer dan 
twee uur per dag) en in de vakantie niet 
meer dan vijfendertig uur (maximaal 
zeven uur per dag). Het werk mag niet 
zwaar zijn en moet overdag gebeuren, 
tussen 7 en 19 uur. Werken op zondag 
mag niet. Als je veertien bent, zijn de 
regels soepeler.

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 €  Totaal €  

Over €  

Nu ik twaalf 
ben, kan ik 

de folderwijk 
van mijn broer 
overnemen. Ik 

bezorg dan één 
keer in de week 
twee uur lang 

folders. 

Ik ben dertien 
jaar en pas vaak 
op mijn neefjes 
als mijn tante 
’s avonds moet 
werken. Ik krijg 
daar geen vast 
bedrag voor, 

maar af en toe 
geeft mijn tante 
me een tientje.

Zo nu en dan 
help ik op de 
boerderij van 
mijn oom. Ik 

schep de mest 
uit de stallen 

van de koeien. 
Ik krijg twee 

euro per uur. Ik 
ben elf jaar.

Ik ben twaalf 
jaar en ik wil 

graag op zater-
dagochtend in 
de supermarkt 

werken. 

Mag dit?
ja  nee

Mag dit?
ja  nee

Mag dit?
ja  nee

Mag dit?
ja  nee

Weet jij hoeveel hij in juli in zijn spaarpot heeft zitten?

€ 37, 50 

Sem wil weten hoeveel geld hij precies heeft. Daarom houdt hij een kasboek bij. 

Totaal €  

6

Meer weten?
Kijk dan op 

scholieren.nibud.nl
en zoek op 'werk'.
Klik dan op 'Werk: 

wat mag ik (niet)?'.

Weetje
In een kasboek kun 

je bijhouden hoeveel 
geld er binnenkomt 

en hoeveel er 
uitgaat.

tussen 7 en 19 uur. Werken op zondag 
mag niet. Als je veertien bent, zijn de 
regels soepeler.

van de koeien. 
Ik krijg twee 

euro per uur. Ik 
ben elf jaar.

Meer weten?

scholieren.nibud.nl
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Kasboek van:

JULI
INKOMSTEN UITGAVEN

€  €  

€  €  

€  €  

€  €  

€  €  

€  €  

€  €  

€  €  

€  €  

€  €  

€  €  

Totaal €  Totaal €  

Over €  

1 persoon 2 personen 3 personen 4 personen 5 personen

Kind 1-3 jaar € 2,76 € 2,51 € 1,98 € 1,83 € 1,58

Kind 4-8 jaar € 3,76 € 3,42 € 2,70 € 2,50 € 2,15

Kind 9-13 jaar € 6,11 € 5,55 € 4,38 € 4,05 € 3,50

Man 14-50 jaar € 7,44 € 6,76 € 5,34 € 4,93 € 4,26

Vrouw 14-50 jaar € 6,67 € 6,06 € 4,79 € 4,42 € 3,82

Man 51-69 € 7,07 € 6,43 € 5,08 € 4,69 € 4,05

Vrouw 51-69 6,69 € 6,08 € 4,80 € 4,44 € 3,83

Man en vrouw 70 + € 7,03 € 6,39 € 5,05 € 4,66 € 4,03

THEMA

WEET 
WAT ER IS

Kijk in je kasboek naar jullie uitgaven voor de weekboodschappen. 
➜ Hoe hoog zijn de dagelijkse kosten per persoon bij jullie 

thuis?
Per persoon zijn de dagelijkse kosten:

➜  Is dat meer of minder dan in de tabel?

➜ Weet je ook hoe dat kan?

HOEVEEL ETEN JULLIE?
➜ Houd een week lang bij hoeveel geld jullie thuis uitgeven aan boodschappen voor het eten. Noteer het in dit kasboek. 

HOE ZIT HET BIJ JOU?

Weetje
In deze tabel 

staat hoeveel geld er 
gemiddeld per dag 

per persoon aan 
(thuis)eten wordt 

uitgegeven.

7

Het geld dat jullie gereserveerd 

hebben om boodschappen van te dœ n. De boodschappen dus.

!GA IN GESPREK MET
EEN VAN JEOUDERS 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?

€ € € 
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THEMA

WEET WAT
JE DOET

AANBIEDING!
WAT DOE JIJ?
Eindelijk is de smartphone die jij graag wilt hebben in de 
aanbieding.
➜ Wat doe je? 

  Ik gebruik al mijn spaargeld en koop de smartphone meteen.
  Ik reken uit hoeveel geld ik heb en bepaal dan of ik de 
telefoon kan kopen.

  Die moet ik hebben! Desnoods leen ik er geld voor.

2 OP DEZE BLADZIJDES LEER JE OVER:
✷ keuzes maken
✷ geld uitgeven 
✷ het doel van reclame
✷ wat reclame met je doet
✷ prijzen vergelijken
✷ waarom je wel of niet iets koopt

Weetje
Als je winkelt bij 

een webshop met 
dit keurmerk, weet je 
zeker dat alles goed 

geregeld is. 

Tip!
Niet elke aanbieding is even interessant. Kijk daarom 
ook op internet en in andere winkels om te zien 
wat een product dáár kost. Misschien is het ergens 
anders nog goedkoper. 
Houd er wel rekening mee dat als je iets via internet 
koopt, je vaak nog verzendkosten moet betalen.

KOPEN OF NIET?
Radmilo heeft eindelijk genoeg gespaard om een iPod te kopen. 
Maar nu twijfelt hij, omdat hij bang is dat hij spijt krijgt. 
➜ Welke advies geef jij Radmilo?

  Je moet die iPod alleen kopen als je het héél graag wilt.
  Je moet die iPod gewoon kopen, want je hebt er hard voor 
gespaard.

  Je kunt de iPod beter niet kopen, want dan heb je lekker veel 
geld.

  Je kunt de iPod beter niet kopen als je daarna geen geld meer 
overhoudt.

➜ Ik geef dit advies omdat…

Weetje
De meeste kinderen 
krijgen tussen hun 
achtste en twaalfde 

een mobiele telefoon.

Bron: Kennisnet

8
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ANDERE WENSEN

HOE GAAT JOUW
VRIEND(IN) OM
MET GELD?
Vul deze vragen in. Stel ze daarna aan een van je vrienden of 
vriendinnen. Bespreek de verschillen tussen jullie.
➜ Waarvoor heb jij weleens gespaard?

➜ Hoe kwam je aan dat geld?

➜ Wat deed je toen je het geld bij elkaar had?

➜ Heb je nog getwijfeld toen je het ging kopen?

➜ Ben je blij met je keuze? Of zou je
het liever anders hebben gedaan?

THEMA

WEET WAT
JE DOET

WAAR GEEF JIJ
JE GELD AAN UIT?
Waar geef jij je (zak)geld het liefst aan uit? 
➜ Schrijf vijf dingen op.

Meer weten?
Ga dan naar 

scholieren.nibud.nl en 
zoek op ‘uitgaven’.

Hiernaast zie je de top vijf van uitgaven van jongeren van 
twaalf tot zestien jaar. Als je die bekijkt, zie je dat kinde-
ren hun geld anders gaan uitgeven als ze ouder worden.
➜ Op welke leeftijd begint dat en waardoor komt dat

volgens jou?

12 JAAR % 13-14 JAAR % 15-16 JAAR %
Spel (computer), 
games 66 Cadeaus 66 Snoep 82

Snoep 63 Spel (computer), 
games 63 Uitgaan 79

Cadeaus 47 Uitgaan 60 Cadeaus 76

Uitgaan 46 Sierraden en 
accessoires 49 Spel (computer), 

games 59

Sierraden en 
accessoires 38 Dagje weg 39 Sierraden en 

accessoires 57

1
2
3
4
5

GA IN GESPREK MET
EEN VAN JEOUDERS OF VERZORGERS

»  Stel de vragen van het interview ook aan je vader
of moeder.

» Wat zijn de verschillen tussen jullie?

!

ANDERE WENSEN

Meer weten?

scholieren.nibud.nl en 

9
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THEMA

WEET WAT
JE DOET

WAT IS WAAR?
(Je mag meer dan één antwoord kiezen.)

 Reclame is bedoeld om mensen over te halen bepaalde 
spullen te kopen.
Reclame is bedoeld om mensen mooie � lmpjes en foto’s 
te laten zien.
Reclame is bedoeld om ervoor te zorgen dat mensen niet 
te veel kopen.
Reclame is bedoeld om mensen meer te vertellen over een 
bepaald product.

2 OP DEZE BLADZIJDES LEER JE OVER:
✷ keuzes maken
✷ geld uitgeven 
✷ het doel van reclame
✷ wat reclame met je doet
✷ prijzen vergelijken
✷ waarom je wel of niet iets koopt

WAT IS WAAR?
(Je mag meer dan één antwoord kiezen.)

Nederlandse kinderen zien op tv gemiddeld negenduizend 
reclame� lmpjes per jaar.
De meeste reclame op kinderzenders gaat over speelgoed.
Kinderen laten zich niet beïnvloeden door reclame. 
Bijna alle peuters herkennen de grote gele M van 
McDonald’s.

Weetje
Sommige reclame wordt 

verstopt. In tv-programma’s 
bijvoorbeeld. De acteurs eten 
chips van een bepaald merk.
Fabrikanten hopen dat jij die 

chips ook gaat kopen. 
We noemen dit 
sluikreclame.

Weetje
Per jaar zijn

er twee miljoen 
reclamespots 

op tv. 

OVER A-MERKEN EN 
HUISMERKEN
Supermarkten verkopen steeds meer producten van hun eigen merk, 
een huismerk. Maar ze verkopen ook producten die je kent van de 
reclame. Dat zijn producten van een A-merk. De huismerkproducten 
zijn vaak goedkoper. Ze staan meestal onderaan. De A-merken staan 
juist op ooghoogte (voor volwassenen). Wil je geld besparen? Dan moet 
je even bukken dus!

HERKEN RECLAME!
Zoek een advertentie in een krant of tijdschrift. Knip hem uit, maak 
hem vast aan deze bladzijde en geef antwoord:
➜ Voor wie is deze advertentie bedoeld?

➜ Waaraan kun je dat zien?

➜ Hoe proberen ze je te verleiden om het product te kopen?

10
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MAAK 
RECLAME!
MAAK 
RECLAME!
➜ Kies een product en maak hiervoor een echte reclameposter

voor in dit bushokje. 
Vergeet de slogan niet. Dat is de tekst die bij jouw merk hoort en 
die goed blijft hangen.

Hallo Jumbo! (Jumbo supermarkten)
Steeds verrassend, altijd voordelig (Kruidvat)
Wereld vol Wonderen (Efteling)

!GA IN GESPREK MET
EEN VAN JEOUDERS 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?

SNOEP BIJ DE KASSA
Je hebt vast weleens snoep gekocht bij de kassa van een super-
markt. De winkeliers leggen het snoep expres daar, omdat ze je 
willen verleiden. Zo wordt er veel snoep verkocht. Toch denken 
veel supermarktbazen er nu over om het snoep bij de kassa weg 
te halen. 
➜ Waarom denk jij dat dat zo is?

RECLAME!

Meer weten?
Wil je weten waar je 

reclame kunt tegenkomen? 
Kijk dan eens op 

scholieren.nibud.nl en zoek 
op ‘reclame’. 

Lees 'reclame: om 
te verleiden'.

Heb je ideeën 
nodig? Kijk dan op 
www.schooltv.nl en 
zoek de video over 

‘Het reclamebureau’.

11
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 € 69
,95

 € 99
,95

 € 19,
95

THEMA

WEET WAT
JE DOET

WELKE KOOP JIJ?
Je krijgt honderd euro om een broek te kopen. 
➜ Welke kies jij?

2 OP DEZE BLADZIJDES LEER JE OVER:
✷ keuzes maken
✷ geld uitgeven
✷ het doel van reclame
✷ wat reclame met je doet
✷ prijzen vergelijken
✷ waarom je wel of niet iets koopt

 € 99
,95

 € 69
,95

OP DE MARKT
Op de markt zijn de appels in de aanbieding. Je wilt drie kilo appels kopen.
➜ Bij wie koop jij? En waarom?

➜ Waar let jij vooral op? Vul maar in en
gebruik de cijfers 1 tot en met 6.

1 = Dit vind ik helemaal niet belangrijk.
6 = Dit vind ik superbelangrijk.

Merk

Prijs

Kleur

Kwaliteit

Model

Hœ  hij staat

➜ Ik heb voor hem/haar gekozen omdat…

LEKKERE APPELS
500 gram
van € 1,19

voor € 0,59

SAPPIGE 
ZOETE APPELS!

1 kilo € 2,38
De tweede kilo gratis!

APPELS
VERS UIT DE BOOM:

per kilo € 2,38
Drie kilo voor € 4,-!

Meer weten?
Kijk dan op 

scholieren.nibud.nl
en zoek op

'online shoppen'.

van € 1,19

12
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HOUD VOL!HOUD VOL!
Soms wil je lang sparen om echt iets moois te kunnen kopen. 
➜ Hoe doe jij dat? 

Weetje
Meisjes kopen 

vaak veel, maar dan wel 
dingen die niet zo duur zijn. 
De meeste jongens kopen 

minder, maar wat ze 
kopen is duurder.

LAAT JE
NIET VERLEIDEN!
➜ Schrijf de vragen op die je jezelf kunt stellen als je iets wilt 

kopen.
Voordat ik iets koop, stel ik mezelf de volgende vragen:

1
2
3
4

WAT NU?
➜ Lees de strip. Wat is het volgende plaatje? Teken of schrijf het.

Meer weten?
Kijk dan op 

scholieren.nibud.nl en zoek 
op ‘spelcomputer’en ga naar 
'Wat kost een Playstation?'.

Meer weten?
Kijk op 

scholieren.nibud.nl
en zoek op 

‘verleidingen’.

13
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EEN PLAN OM 
TE SPAREN
Anouk krijgt elke week € 3,50 zakgeld. Op zaterdag helpt ze oma 
met de boodschappen. Daar krijgt ze een euro voor. Anouk koopt 
van haar eigen geld elke week voor € 1,25 iets lekkers na de 
tennisles.
➜ Zet Anouks inkomsten en uitgaven van een week op een rij.

TV-TIJD
Mei-Lan wil graag een abonnement op Net� ix. 
Dat kost € 96,00 voor een jaar. Ze heeft al € 39,00. 
Per week spaart ze € 2,50. 
➜ Hoe lang moet Mei-Lan nog sparen? 

    
 weken

Dat kost € 96,00 voor een jaar. Ze heeft al € 39,00. 

EEN PLAN OM 
TE SPAREN

THEMA

WEET WAT
JE KUNT

3 OP DEZE BLADZIJDES LEER JE OVER:
✷ plannen maken over sparen
✷ sparen voor iets wat duur is
✷ lenen bij ouders, vrienden of vriendinnen
✷ lenen bij de bank
✷ verzekeren

➜ Anouk wil deze koptelefoon kopen. 
Hoe lang moet ze daarvoor sparen? 

    
weken

Meer weten?
Kijk dan op 

scholieren.nibud.nl
en zoek op ‘spaarplan’. 

Ga dan naar 
'Hoezo sparen?'.

➜ Wat zijn jouw inkomsten en uitgaven? En waar wil jij graag 
voor sparen? Maak een spaarplan voor jezelf. 

➜ Hoe lang duurt het voordat je kunt kopen wat je wilt?

Na  weken 

kan ik een kopen.

DOE HET ZELF

Weetje
63 procent van de 

kinderen tussen tien 
en twaalf jaar 

heeft een eigen 
bankrekening.

INKOMSTEN UITGAVEN

Totaal

Over

Anouk wil deze koptelefoon kopen. 
Hoe lang moet ze daarvoor sparen? 

ZELF

 € 49,95

INKOMSTEN UITGAVEN

Totaal

Over

14
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Meer weten?
Kijk dan op scholieren.nibud.nl

en zoek op ‘sparen’. Ga dan 
naar 'Sparen met een plan'.

THEMA

WEET WAT
JE KUNT

!GA IN GESPREK MET
EEN VAN JEOUDERS OF VERZORGERS

»  Vraag je ouders of ze op dit moment voor iets 
sparen. 

» Hoe doen ze dat? 

» Wat is hun spaarplan? 

WAAROM ZOU
JE SPAREN?
➜ Wat is voor jou de belangrijkste reden om te sparen? 

Vul maar in.
Gebruik de cijfers 1 tot en met 5. 
1 = Dit vind ik helemaal niet belangrijk.
5 = Dit vind ik superbelangrijk.

OF
ONDER JE BED?
Je kunt je geld bewaren in een spaarpot of op een spaarrekening 
bij de bank. Kijk eventueel op scholieren.nibud.nl en zoek op 
‘spaarpot’. Ga dan naar 'Spaarpot of spaarrekening?'.

➜ Welke manier van sparen kies jij en waarom?
Ik kies voor een spaarpot / een bankrekening omdat:

NAAR DE KERMIS
Levi spaart al zijn zakgeld omdat hij een snowboard wil kopen. 
Maar dan komt de kermis. Hij krijgt van zijn ouders tien euro 
kermisgeld. Zijn vriend Tom heeft dertig euro te besteden.

➜ Wat zou jij doen als je Levi was?
Ook het kermisgeld sparen zodat ik het snowboard eerder kan 
kopen.
Mijn tien euro uitgeven op de kermis.
Twintig euro van mijn rekening halen zodat ik net zoveel geld 
heb als Tom.
Iets anders:

IK SPAAR OMDAT…

...   ik dan iets duurs kan kopen dat ik nu niet 
zomaar kan betalen.

… ik dan altijd geld heb om iets lekkers te kopen.

… ik dan geld heb om te bellen en apps te kopen.

... ik geld wil hebben voor later.

… ik niet weet waar ik mijn geld aan uit moet geven.

… ik graag iets leuks wil doen met een vriend(in).

OP DE BANK OF
ONDER JE BED?

Weetje
98 procent van 

de kinderen tussen 
tien en twaalf jaar 

spaart geld.

15
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THEMA

WEET WAT
JE KUNT

LENEN OF NIET?
Als je iets wilt kopen dat je niet kunt betalen, kun je sparen of 
geld lenen. 
➜ Heb jij weleens geld geleend? 
Ja / nee, omdat:  

3 OP DEZE BLADZIJDES LEER JE OVER:
✷ plannen maken over sparen
✷ sparen voor iets wat duur is
✷ lenen bij ouders, vrienden of vriendinnen
✷ lenen bij de bank
✷ verzekeren

Tip!
Leen je geld van of aan 
iemand? Spreek dan goed 
met elkaar af wanneer het 
wordt terugbetaald. Zo is het 
voor jullie allebei duidelijk en krijg 
je geen ruzie.

SPELREGELS
VOOR LENEN
Het is belangrijk om goed na te denken voor je geld leent zodat je 
geen spijt krijgt.
➜ Schrijf drie vragen op die je jezelf kunt stellen als je geld wilt 

lenen. 

1
2
3

Weetje
De meeste mensen 
die geld lenen doen
 dat om een auto te

 kunnen kopen.

LENEN BIJ DE BANK
Je ouders lenen van de bank 500 euro. Na een jaar hebben ze 
550 euro aan de bank terugbetaald. Dat is 50 euro meer! 
➜Waarom is dat?

Meer weten?
Kijk op www.schooltv.nl 
en zoek een video over 

‘rente’. Klik op het � lmpje 
‘rente betalen’.

wordt terugbetaald. Zo is het 
voor jullie allebei duidelijk en krijg 

Meer weten?
Kijk dan op 

scholieren.nibud.nl
 en zoek op 
'geld lenen'.

LENEN OF NIET?

16
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SCHULD AFLOSSEN
Jordy wil heel graag een nieuwe � ets. Hij heeft van veel mensen 
geld geleend. 24 euro van zijn vriend Rachid, 67 euro van zijn 
moeder en 11 euro van zijn zus. Nu wil Jordy iedereen terug-
betalen. Hij gaat � essen verzamelen om statiegeld te verdienen. 
Er zit 50 cent statiegeld op een � es. Hij heeft al zeven tassen
met negen � essen. 
➜  Hoeveel schuld moet Jordy in totaal terugbetalen?

   

➜ Hoeveel statiegeld heeft hij nu al?

   

➜ Hoeveel flessen moet Jordy nog verzamelen om
 de rest van zijn schuld af te kunnen lossen?

   

WAT IS WAAR?
 Bij de bank kunnen volwassenen geld lenen. 
 Ook kinderen kunnen geld lenen bij de bank.
 Je kunt van de bank zoveel geld lenen als je wilt.
 Als je geld van de bank leent, betaal je honderd procent rente.  

Weetje
Als je meer geld uitgeeft 

dan er op je bankrekening 
staat, kom je in de min. 

Dat noemen we ‘rood staan’. 
Je hebt dan een schuld aan de 

bank die je met rente 
moet terugbetalen.   

LEEN EEN HUIS
Veel mensen lenen geld bij de bank om een huis te 
kunnen kopen. Zo’n lening heet een hypotheek. Elke 
maand moet je een bedrag terugbetalen aan de bank 
plus de rente. 

GA IN GESPREK MET
EEN VAN JEOUDERS OF VERZORGERS

»  Stel je ouders vragen over lenen. Hebben je 
ouders weleens geld geleend? 

» Waarvoor was het lenen nodig? 

» Hoe gaat/ging het terugbetalen? 

!

17
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ZEKER WETEN

THEMA

WEET WAT
JE KUNT

ZEKER WETEN
➜ Markeer de dingen die je kunt verzekeren met de markeerstift.

3 OP DEZE BLADZIJDES LEER JE OVER:
✷ plannen maken over sparen
✷ sparen voor iets wat duur is
✷ lenen bij ouders, vrienden of vriendinnen
✷ lenen bij de bank
✷ verzekeren

Je telefoon in de wasmachine, een gebroken been of een brandje 
in de schuur. Dat kost geld! Met een verzekering kun je voorkomen 
dat je ineens veel geld moet betalen. Je maakt elke maand een 
vast bedrag over aan de verzekeringsmaatschappij (als een soort 
abonnement) en de verzekeraar zorgt ervoor dat de rekening wordt 
betaald als er iets gebeurt.

BAL + AUTO = ???
Je schopt de bal per ongeluk hard tegen de auto van de buren. 
Ai, een deuk in de motorkap! 
➜ Wat nu?

Er is niets aan de hand, want het is een oude auto.
Een deuk eruit halen kost geld en dat moet jij zelf betalen.
De buurman heeft een goede autoverzekering dus jij hoeft
niets te betalen.
Je ouders zijn goed verzekerd, dus
de verzekeraar betaalt de kosten.

➜ Als het zou kunnen, zou ik me verzekeren voor:

omdat:

JE FIETS TEGEN DIEFSTAL.

DE WII VAN JE VRIEND ALS JIJ DIE PER ONGELUK KAPOTMAAKT.

VOOR DE ZEKERHEID
Je telefoon in de wasmachine, een gebroken been of een brandje 

JE KUNT

VOOR DE ZEKERHEID
Je telefoon in de wasmachine, een gebroken been of een brandje 

JE RAPPORT ALS JE VEEL 
ONVOLDOENDES HEBT.

JE TANDEN ALS JE EEN 
BEUGEL NODIG HEBT.

JE HOND ALS-IE GEOPEREERD 
MOET WORDEN.

JE MOBIEL DIE IN DE 
REGEN HEEFT GELEGEN.

EEN BESTELDE PIZZA 
DIE JE NIET LUST.

ZEG HET MAAR

18
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THEMA

WEET WAT
JE KUNT

WAT SCHAT JE?
➜ Wat zou het kosten als je niet verzekerd bent? 
Maak een inschatting.

➜ Met welke verzekering kun je veel van de genoemde 
ongelukken verzekeren?

VERPLICHTE
VERZEKERING
Weet jij welke verzekering voor iedereen in 
Nederland verplicht is? 
➜ Iedereen is verplicht om zich te verzekeren voor:

➜ Welke andere belangrijke verzekeringen zijn er?

OP VAKANTIE!
Als je op vakantie gaat, kun je een reisverzekering afsluiten. 
➜ Welke kosten betaalt de verzekering dan?
(Je mag meer dan één antwoord kiezen.)

Een zware storm beschadigt je tent.
Iemand steelt jouw koffer op het vliegveld.
Je zwemkleding gaat kapot door de glijbaan.
Het luchtbed gaat lek door een steen op de camping.
Je nieuwe schoenen zijn nat geworden en zien er niet meer uit.

MEER VERZEKERINGEN
Een belangrijke verzekering is de aansprakelijkheidsverzekering. 
Als jij per ongeluk iets stuk maakt van een ander, betaalt de 
verzekering de kosten. Dat doen ze natuurlijk niet zomaar, er zijn 
regels voor. Dus denk nu niet dat je zomaar spullen kunt slopen! De 
spullen in je eigen huis verzeker je met een inboedelverzekering. 
Als de wasmachine overstroomt of er wordt ingebroken hoef je niet    
alle kosten zelf te betalen. 

Weet jij welke verzekering voor iedereen in 

Iedereen is verplicht om zich te verzekeren voor:

alle kosten zelf te betalen. 

Meer weten?
Kijk dan op 

scholieren.nibud.nl
en zoek op 

‘verzekeringen’.

Weetje
Als je je dure 

smartphone zomaar op het 
strand laat liggen en hij 

wordt gestolen, krijg je van 
de verzekeraar geen geld 
voor een nieuwe. Let dus 

goed op je spullen!  

smartphone zomaar op het 
strand laat liggen en hij 

wordt gestolen, krijg je van 
de verzekeraar geen geld 
voor een nieuwe. Let dus 

goed op je spullen!  

WAT IS ER 
GEBEURD? 

MIJN SCHATTING 
VAN DE KOSTEN:

Iemand steelt je jas.

Je smartphone valt in de wc.

Tijdens de gymles valt je bril 
kapot.

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

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

19
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Tip!
Als je iets tweedehands koopt, is het verstandig je aankoop 
zelf op te halen. Dan weet je zeker dat je het product echt 
krijgt en zie je ook meteen met wie je zaken doet.

Bij sommige winkels kun je kopen op afbetaling. Je betaalt een 
product dan niet in één keer, maar geeft elke maand een deel 
van het bedrag aan de verkoper. Het nadeel is dat je uiteindelijk 
wel méér moet betalen dan de eigenlijke prijs. 

 € 459,99

THEMA

WEET WAT
ER GEBEURT

OOK DAT NOG!
Op Marktplaats vind je een advertentie voor een tweedehands tablet.
Je spreekt met de verkoper af dat hij het apparaat aan je opstuurt 
en betaalt maar de helft van de winkelprijs. O, wat ben je blij!
➜ Toch zijn er ook risico’s…  Welke? Noem er twee. 

4 OP DEZE BLADZIJDES LEER JE OVER:
✷ nadenken voordat je iets koopt 
✷ gratis spullen krijgen
✷ merkproducten
✷ rente voor sparen en/of lenen

1

2

HEB JE VERSTAND
VAN PRIJZEN?
Het is handig om te weten wat iets kost, want dan kun je snel 
inschatten of een prijs klopt en bepalen of jij dat bedrag ervoor 
over hebt. 
➜ Hoe duur denk jij dat deze spullen zijn? 

Verbind elk plaatje met de prijs.

Afbetaling in twaalf maanden.
Per maand € 41,00
Laatste maand € 48,67

➜ Wat betaal je voor deze spelcomputer op afbetaling? 

   

➜ Hoeveel heb je dan meer betaald 
dan de oorspronkelijke prijs?

   

 € 12,75  € 399,-  € 4,-

 € 1,-  € 89,-

KOOP NU,
BETAAL LATER

Weetje
Veel mensen komen 

in de schulden terecht 
door spullen te kopen op
afbetaling. Je kunt beter 

alleen geld uitgeven 
dat je hebt.

fototœ stel 
gum

laptop 

tijdschrift leesbœ k
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SPIJT

THEMA

WEET WAT
ER GEBEURT

!GA IN GESPREK MET
EEN VAN JEOUDERS 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?

BRUGKLAS-TAS
Als je naar het voortgezet onderwijs gaat, heb je een tas nodig 
voor je schoolboeken. Hoe bepaal jij welke tas je kiest? 
➜ Geef met de cijfers 1 tot en met 5 aan in welke volgorde jij 

dit doet. 

Meer weten?
Kijk dan op 

scholieren.nibud.nl
 en zoek op 

'online shoppen'.

SPIJT
Soms heb je iets te snel een nieuwe broek of jas gekocht. Je wilt 
hem graag terugbrengen naar de winkel. 
➜ Wat heb je daarvoor nodig?

➜ Hoeveel tijd heb je om je kleding 
naar deze winkel terug te brengen?

 dagen

Weetje
Sommige winkels geven 

geen geld terug. Je kunt je 
aankoop alleen ruilen voor een 

ander artikel uit dezelfde winkel. 
Ook spullen die in de aanbieding 

zijn, worden soms niet terug-
genomen. Let daar 

dus op.  

Tip!
Als je voor iemand een cadeautje koopt en je twijfelt of hij/zij 
het leuk vindt, vraag dan voor de zekerheid aan de verkoper of 
je je geld terug kunt krijgen of het cadeau kunt ruilen.

Mooie Mode
Den Helder

3 maart 2020, 11.47 uur

Jeans  49,95Sjaal   9,95Jack  89,95
        TOTAAL 149,85            
Verkoopster: Janine

Ruilen binnen 8 dagen met kassabon en aangehechte prijskaartjes. Afgeprijsde artikelen mogen niet worden geruild.

Meer weten?
Kijk dan op 

scholieren.nibud.nl
 en zoek op 

'online shoppen'.

 Ik zoek de prijs op van de 
tassen die ik leuk vind.

 Ik vergelijk de verschillende 
tassen.

 Ik bedenk hoe groot mijn 
tas moet zijn.

 Ik kies een kleur.

 Ik vraag hoeveel ik mag 
uitgeven aan een tas.

BRUGKLAS-TAS

Weetje
Als je spullen wilt ruilen, 

kun je op de kassabon zien 
hoeveel tijd je daarvoor hebt. 

Soms is dat een week 
en soms wel twee

 maanden.
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BEDANKT, BANK!
Als je een kinderrekening opent bij een bank, krijg je 
vaak iets cadeau. Een coole spaarpot bijvoorbeeld. 

➜ Waarom geeft de bank die zomaar gratis weg?
(Je mag meer dan één antwoord kiezen.)

Een bank vindt het leuk om cadeautjes te geven.
Een bank wil dat jij leert sparen. 
Een bank wil jou overhalen om je spaargeld op hún 
spaarrekening te zetten.
Een bank houdt niet van rondslingerend geld. Cash Cowbank

Open nu gratis een kinderrekening
Voor kinderen tot twaalf jaar

Uw kind ontvangt dan:
• Een gratis bank- en spaarrekening in één.
• Een hoge rente van wel 2 procent.
• Een zelfontworpen pinpas.
•  Een sprekende robot-spaarpot die het 

spaargeld zelf telt!

KOOPJE?KOOPJE?
Suus wil een mobiele telefoon kopen. 
Ze heeft een geweldige aanbieding gevonden.

Meer weten?
Wil je hier meer 

over weten? Kijk op 
scholieren.nibud.nl en 
zoek op 'verleidingen'.

THEMA

WEET WAT
ER GEBEURT

4 OP DEZE BLADZIJDES LEER JE OVER:
✷ nadenken voordat je iets koopt 
✷ gratis spullen krijgen
✷ merkproducten
✷ rente voor sparen en/of lenen

➜ Bekijk deze drie advertenties. Bespaart Suus echt 403 euro 
op een abonnement dat twee jaar loopt? 

Ja / nee, want:

Abonnement (24 maanden)

300 minuten/sms’jes € 6,00 
500 MB € 6,00

Totaal per maand   € 12,00
Na 24 maanden € 16,00 per maand

Bezorgkosten € 0,00 
Aansluitkosten € 14,99

Telefijn• 4.3 inch beeldscherm
• 6 megapixel camera
• 4 GB opslagruimte
• Eenvoudige bediening

Lazy Smartphone 7G
Los toestel

€ 219,- 

€ 203,-
In samenwerking 
met provider 
Telefijn

Lazy Smartphone 7G

Altijd 24 maanden 
korting op een 
abonnement!

€ 15,00
per maand

500 MB + 
300 minuten/sms’jes

TOESTEL GRATIS!

Jouw voordeel:
€ 403,-

Aansluitkosten: € 14,99

ADVERTENTIE 1 ADVERTENTIE 2 ADVERTENTIE 3

ADVERTENTIE 
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PROOST!

THEMA

WEET WAT
ER GEBEURT

PROOST!
In deze twee � essen zit evenveel cola. 
Toch is de een veel duurder dan de ander.

➜ Hoe kan dat? 
(Je mag meer dan één antwoord kiezen.)

De cola zonder merk is in de aanbieding.
Coca-Cola is een bekend merk. 
Daarom is het duurder.
De meeste mensen drinken cola zonder 
A-merk. Daarom is die � es goedkoper.
Coca-Cola is gezonder. Daarom is het duurder.
Mensen verwachten dat Coca-Cola lekkerder is. 
Daarom vinden ze het oké dat die cola duurder is.

LEKKER ZEG
Midden in de zomer krijg je op 
straat een � esje drinken in je 
handen gedrukt. Helemaal gratis! 
➜ Bedenk twee redenen waarom

 je dit drankje krijgt.

1

2

EEN SHIRTJE SCOREN
Kijk, drie blauwe shirts van verschillende merken. Wat kost elk shirt, denk je?
➜ Trek een streep van het shirt naar het prijskaartje.

De cola zonder merk is in de aanbieding.

 € 
0,9

5  € 1,78

Weetje
Dat een product 

duur is, wil niet altijd 
zeggen dat het beter is

 dan een goedkoper 
alternatief.

Weetjes
Fabrikanten willen je laten 

geloven dat zij de allerbeste zijn. 
Maar je betaalt vaak veel geld voor 
alleen de naam. Waarom dat zo is? 

Reclame maken is duur en die kosten 
moeten weer worden terugverdiend. 

Daar betaal jij aan mee als je
iets van een bekend 

merk koopt. 

➜ Waarom is het ene shirt zoveel duurder dan het andere?

➜ Welk shirt zou jij het liefste hebben? En waarom? Meer weten?
Wil je hier meer over lezen? 

scholieren.nibud.nl
en zoek op 
'merken'.

Trek een streep van het shirt naar het prijskaartje.

 € 
120

,-

 € 
120

,-

 € 
49,

-

➜ Waarom is het ene shirt zoveel duurder dan het andere?

 € 
49,

-

 € 
9,9

0

Weetje
Veel mensen zijn 

gevoelig voor merken. 
Reclamemakers weten 

dat en maken er
 handig gebruik van.

NIKE CHANEL H&M
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LENEN 
BIJ DE BANK

THEMA

WEET WAT
ER GEBEURT

MEER OF MINDER?
➜ Wat is rente eigenlijk? 
(Je mag meer dan één antwoord kiezen.)

Een soort boete, omdat je te veel geld uitgeeft.
Geld dat je krijgt omdat je jouw geld spaart op 
een bankrekening.
Een beloning van de bank, omdat je zo’n trouwe 
klant bent.
Geld dat je extra moet betalen omdat je geld 
leent van de bank.
Geld dat de bank zonder reden van jouw 
rekening afhaalt.

4 OP DEZE BLADZIJDES LEER JE OVER:
✷ nadenken voordat je iets koopt 
✷ gratis spullen krijgen
✷ merkproducten
✷ rente voor sparen en/of lenen

LENEN 
BIJ DE BANK
Mevrouw Van Dijk leent 5.000 euro van de bank. 
De rente is tien procent. 
➜ Welk bedrag moet ze na een jaar 

terugbetalen aan de bank?

   

Meer weten?
Kijk dan op 

scholieren.nibud.nl
en zoek op 'lenen' en 

klik op 'Lenen? 
Waarom niet?'.

Tip!
Niet elke bank geeft evenveel rente 
op je spaargeld. Zoek daarom de 
bank met de hoogste rente als je 
een rekening wilt openen.

HOEVEEL RENTE? 
Floor heeft bij de bank een kinderrekening geopend. In het begin 
van dit jaar heeft ze honderd euro gestort. Na een jaar heeft ze 
twee euro rente ontvangen. 
➜ Hoe hoog is de rente die Floor krijgt bij de bank?

Weetje
Hoe meer je

 leent, hoe meer 
je extra moet 
terugbetalen. 
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LEES MEE
De hoogte van rente verandert voortdurend. Ook die van een 
hypotheek. Kijk maar eens in deze gra� ek. Geef daarna antwoord 
op de vragen.

Bron: De Hypotheekshop

➜ In 1981 was de rente het hoogst. ja  nee
➜ Na 2005 is de laagste rente vier procent. ja  nee
➜ Van 1975 tot na 2005 is de rente steeds 

hoger geworden. ja  nee
➜ Tussen 1985 en 1995 is de hoogste rente 

iets minder dan tien procent. ja  nee
➜ De rente in jouw geboortejaar is ongeveer 

vier procent. ja  nee
➜  Voor wie is een lage hypotheekrente 

gunstig?   de bank   een koper

THEMA

WEET WAT
ER GEBEURT

!GA IN GESPREK MET
EEN VAN JEOUDERS 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? 

RENTE VANGEN
Nazir zet vijftig euro op zijn spaarrekening. Hij krijgt twee procent 
rente per jaar. Na vijf jaar staat er 55 euro op zijn rekening.
➜ Klopt dit? Leg het uit:
Dit klopt wel / niet, omdat:

Weetjes
De rente van een spaar-

rekening kan elke maand 
anders zijn. Deze rente noemen 

we variabel. Wil je precies weten 
hoeveel rente je mag verwachten? 

Dan kun je ook kiezen voor 
een spaarrekening met 

vaste rente. 

hoeveel rente je mag verwachten? 

op de vragen.

Ontwikkeling van hypotheekrente sinds 1975

13%
12%
11%
10%

9%
8%
7%
6%
5%
4%
3%
2%
1%
0%

1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020
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GELD IS 
MAAR PAPIER
GELD IS 
MAAR PAPIER
Vroeger werden munten gemaakt van goud en zilver. Een munt-
stuk was net zoveel waard als de prijs van een klompje goud van 
hetzelfde gewicht. Onze euromunten zijn gemaakt van veel goed-
kopere materialen als staal en nikkel. En het geld met nog meer 
waarde is zelfs gemaakt van papier dat bijna niets waard is.  
➜ Hoe kan het dat je dure spullen kunt kopen in ruil voor een 

stukje papier? Wat denk jij?

THEMA

WEET 
GENOEG

5 OP DEZE BLADZIJDES LEER JE 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

ONBETAALBAAR!
Je hebt vast weleens gehoord van De Nachtwacht. Dit schilderij is 
gemaakt door Rembrandt van Rijn. Het hangt in het Rijksmuseum 
in Amsterdam. Het schilderij is heel kostbaar. 
➜ Waardoor komt dat, denk je? 
(Je mag meer dan één antwoord kiezen.)

Het schilderij is heel groot.
Een beroemde schilder heeft het gemaakt.
Heel veel mensen willen het schilderij zien.
Er is er maar één van.
Het schilderij laat een bijzondere geschiedenis zien.
Het schilderij is gemaakt met speciale verf.
Er staan beroemde mensen op het schilderij.

Meer weten?
Kijk dan op 

www.willemwever.nl en 
zoek op ‘Waarom is kunst 

zo duur?’. 

Weetje
Een kilo goud 
kost ongeveer 
37.500 euro.

Weetje
Vroeger schraapten 

sommige mensen kleine stukjes 
goud of zilver van hun munten 
af. Zo verzamelden ze goud om 
een nieuwe munt van te smel-
ten. Dat mocht natuurlijk niet, 

maar het was wel 
interessant…  

Meer weten?
Kijk dan op 

www.schooltv.nl en zoek 
op ‘Waarom is goud 

zo duur?’. 
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RIJK WORDEN
➜ Geef je mening: 

IK WIL LATER RIJK WORDEN!

eens  oneens
➜ Waarom?

IS RIJK ZIJN FIJN?
➜ Geef je mening over de volgende stelling:

ALS JE VEEL GELD HEBT, 
BEN JE ALTIJD GELUKKIG.

Daar ben ik het mee eens.  
Daar ben ik het niet mee eens.

ALLES KOPEN
WAT JE MAAR WILT
836 kinderen uit groep 7 en 8 gaven hun mening over de 
volgende stelling:

ALS JE GELD HEBT, KUN JE 
ALLES KOPEN WAT JE MAAR WILT. 

Kijk in de tabel. Hoeveel 
kinderen zijn het eens met 
deze stelling? En hoeveel 
kinderen zijn het ermee 
oneens? 
➜ Reken maar uit!

kinderen zijn het eens met deze stelling.

kinderen zijn het niet eens met deze stelling.

➜ Wat vind jij hiervan?

THEMA

WEET 
GENOEG

!GA IN GESPREK MET
EEN VAN JEOUDERS 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.

10 jaar 11 jaar 12 jaar

waar 12 % 9 % 11 %

niet waar 79 % 84 % 76 %

weet ik niet 8 % 7 % 13 %

In deze tabel lees je hoe andere kinderen over deze stelling 
denken. 
➜ Hoeveel procent van de kinderen van jouw leeftijd is het 

met je eens?

Ik ben jaar. 

            

procent van de kinderen die even oud zijn, 
                          is het met mij eens.

Uit: Nibud en Nederlandse Vereniging van Banken. 

Totaal

waar 23 %

niet waar 75 %

weet ik niet 2 %

Weetje
Geld maakt niet 

gelukkig, maar met 
weinig geld kun je 

wel veel zorgen
hebben.
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 €  € € €  €  €

KLEDING KOPEN
Misschien heb je al kleedgeld of krijg je dat binnenkort. 
➜ Wat verwacht jij per maand uit te geven als je je 

kleding zelf mag kopen? Maak een schatting.

Weetje
Ruim veertig procent
 van de kinderen van 
twaalf en dertien jaar 

krijgt kleedgeld.

THEMA

WEET 
GENOEG

WAT KOST DAT?
➜ Wat denk jij dat deze spullen kosten? Noem een gemiddelde prijs.

5 OP DEZE BLADZIJDES LEER JE 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

Soort kleding Kost per 
stuk ongeveer

Aantal stuks
per jaar

Dat kost 
in totaal

Jas € €

Broek €  €

Trui € €

Blouse/shirt € €

T-shirt € €

Ondergoed € €

Rok/jurk € €

Sportkleding € €

Schoenen € €

Accessoires 
(riem, sieraden, muts, …)

€ €

Totaal per jaar € €

Dat is per maand € €

Tip!
Krijg jij kleedgeld? Maak dan goede afspraken met je ouders over wat je allemaal 
zelf moet betalen. Is dat alleen je kleding of ook je schoenen misschien? En hoe 
zit het met ondergoed, sportkleding en een nieuwe winterjas?

RAADSEL
Tim wil twee blikjes cola kopen. 
Per stuk kosten ze 52 cent. Hij 
heeft één euro bij zich, dus dat is 
te weinig. Hij zet één blikje terug. 
Een meneer ziet het en zegt tegen 
Tim: “Pak er maar gewoon twee 
en reken ze apart af.” Tim kijkt 
verbaasd, maar probeert het toch. 
Hij zet één blikje bij de kassa. De 
kassière zegt: “Dat is dan 50 cent.” 
Daarna betaalt Tim het tweede 
blikje. Nu heeft hij toch twee 
blikjes voor zijn euro!
➜ Hoe kan dit?

Wat denk jij dat deze spullen kosten? Noem een gemiddelde prijs.

28

26_GELDEXAMEN_1920_05.indd   28 11-06-19   13:57



Mogelijkheid 1

x

x

x 

x

Mogelijkheid 2

x

x

x 

x 

Mogelijkheid 3

x

x

x 

x

GELD TELLENGELD TELLEN
In de spaarpot van Cas zitten briefjes van tien, munten van vijftig 
en twintig en één munt van vijf cent. Bij elkaar is het € 65,95. 
➜ Hoe zou de inhoud eruit kunnen zien? 
Er zijn verschillende mogelijkheden. Bedenk er drie en schrijf ze op.

x

THEMA

WEET 
GENOEG

WEET JIJ HET?
Reken je mee?
➜ Welke euromunten heb je nodig om € 1,25 te maken? 

VERRASSING, SCHAT!
Jan van Dijk koopt een bos bloemen van € 10,95 voor zijn vrouw. 
➜ Hoe kan hij dat zo betalen dat hij straks niet met een porte-

monnee vol kleingeld zit? Kruis die munten en biljetten aan.
In zijn portemonnee zit:

Weetje
Alle eurolanden mogen 
één kant van elke munt 

zelf ontwerpen. Er moeten 
wel verplicht twaalf 

sterren op van de 
Europese Unie.

Jan krijgt dan terug: ¹

➜ Hoeveel geld houdt Jan over na het kopen van de bloemen? 
Teken of schrijf hieronder precies het aantal biljetten en munten.

■ ■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■

¹ ¹
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GELD VOOR DE BANK
Bij een bank kun je sparen en lenen. Het geld dat jij op je reke-
ning zet om te sparen, leent de bank uit aan andere klanten. De 
rente die deze klanten moeten betalen is veel hoger dan de rente 
die jij krijgt als je spaart. Zo verdient de bank dus geld. Slim hè? 
➜ Hoeveel verdient de bank in dit geval? Reken maar uit.

Mevrouw Wong stort 5.000 euro op haar spaarrekening. 
Ze krijgt twee procent rente van de bank.
Meneer Dekker leent 5.000 euro. 
Hij betaalt acht procent rente aan de bank.

De bank verdient  aan deze lening.

THEMA

WEET 
GENOEG

5 OP DEZE BLADZIJDES LEER JE 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

Weetje
Nederlanders 

hebben samen wel 
250 miljard euro op 

de bank staan.

KOOP EEN DROOM!
Pieter is achttien jaar en heeft net zijn rijbewijs gehaald. Hij wil 
meteen een sportauto kopen, maar daarvoor heeft hij niet genoeg 
geld. Hij gaat naar de bank en vraagt om een lening. 
➜ Wat zal de bank hem vragen?
(Je mag meer dan één antwoord kiezen.)

 Wat zijn je inkomsten?
Heb je een hond?
Heb je nog andere schulden of leningen?
Wat voor sport doe je?
Heb je zelf al wat gespaard?
Hoe vaak eet je friet?

BETAALREKENING OF
SPAARREKENING?
Weet jij wat het verschil is tussen een betaalrekening en een 
spaarrekening? 

➜ Maar de beschrijvingen die bij een betaalrekening horen.

Meer weten?
Kijk dan op 

www.schooltv.nl en zoek 
op ‘Wat doet de bank 
met je spaargeld?’. 

BETAALREKENING SPAARREKENING

JE KRIJGT ER 
EEN PINPAS 
BIJ.

JE KUNT 
ER NIET MEE 

BETALEN. 

JE BETAALT RENTE ALS JE 
ROOD STAAT.

JE ONTVANGT RENTE OVER 
HET GELD OP JE REKENING.

JE KUNT GELD OVERMAKEN 
NAAR ANDERE REKENINGEN

JE KUNT HET GELD ALLEEN NAAR EEN 
EIGEN REKENING OVERMAKEN.
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KIES MAAR!
Een betaalrekening kost geld. Bekijk de advertenties maar eens. 
➜ De ene rekening is duurder dan de andere. Hoe komt dat? 

SPAREN MET 
VERSTAND
SPAREN MET 
VERSTAND
➜ Welke vragen zijn belangrijk als je een spaarrekening wilt 

openen? Wat vind jij?
(Je mag meer dan één antwoord kiezen.)

Hoe hoog is de rente?
Hoe lang geldt het rentepercentage?
Waar spaar ik voor? 
Wil ik tussendoor spaargeld van de rekening kunnen halen?
Wil ik een vast bedrag per maand sparen?
Wil ik steeds een ander bedrag kunnen sparen?
Moet ik iets betalen als ik spaargeld van mijn rekening haal?
Zijn er nog andere voorwaarden? 

➜ Ik vind deze vragen belangrijk, omdat:

THEMA

WEET 
GENOEG

!GA IN GESPREK MET
EEN VAN JEOUDERS OF VERZORGERS

»Hoe kiezen je ouders een spaarrekening? 

» Wat vinden ze belangrijk?

Weetje
Hoe langer je je 
geld op de bank 

laat staan, hoe meer 
rente je krijgt.

Meer weten?
Wil je meer weten over 

de betaalrekening? Kijk dan 
op scholieren.nibud.nl

en zoek op 
‘bankrekening’.

Weetje
Vroeger moest je regel-

matig naar de bank om geld 
te storten of geld te halen. Nu 
kun je bijna alles regelen via 
internet. Daarom zijn er nu 

nog maar weinig bank-
kantoren nodig.

Een basispakket voor 
€ 4,35 per kwartaal. 
Je krijgt:
•  een betaalrekening 
• een betaalpas voor Nederland
•  toegang tot internetbankieren 

en telefonisch bankieren

Een basispakket voor 
€ 16,40 per kwartaal. 
Je krijgt:
•  een betaalrekening 
• een betaalpas voor de wereld
•  elke maand een rekeningafschrift thuisgestuurd
•  toegang tot internetbankieren 

en telefonisch bankieren
•  de mogelijkheid om te bankieren 

met overschrijvingsformulieren

Cash Cowbank

De ene rekening is duurder dan de andere, omdat:

Cash Cowbank

ADVERTENTIE 1

ADVERTENTIE 2
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32

SPEEL 
HET 

SPEL!

REKEN JE RIJKREKEN JE RIJK
VOOR DIT SPEL
HEB JE NODIG:
✷  minstens 1 andere speler (maar meer kan ook)
✷ 4 dobbelstenen
✷ papier en een pen voor elke speler

VERDIEN ZO SNEL MOGELIJK 500 EURO

DE BEDOELING
VAN DIT SPEL:
Verdien zo snel mogelijk 500 euro. Wie 
dat als eerste voor elkaar krijgt, wint.

ZO BEGIN JE:
Alle spelers krijgen een vel papier en een pen.
De speler die als eerste 6 gooit mag beginnen.

ZO SPEEL JE HET:
Je gooit om de beurt met vier dobbelstenen. Tel de 
ogen van twee dobbelstenen bij elkaar op. En de ogen 
van de andere twee ook. De uitkomsten moet je met 
elkaar vermenigvuldigen. Daarbij probeer je zo hoog 
mogelijk te scoren. Denk dus goed na.

VOORBEELD

Schrijf de uitkomst op je vel papier. Je hebt 
nu geld verdiend. Dan is de volgende speler 
aan de beurt. Zo ga je door. Tel steeds al je 
inkomsten bij elkaar op. Probeer op die manier zo 
snel mogelijk 500 euro te verdienen. De speler die dat 
bedrag als eerste bij elkaar heeft, is de winnaar!

Let op:
Gooi je in één worp 
vier keer hetzelfde
 getal? Dan krijg je 

een bonus van 
50 euro!

Mogelijkheid 1:

+

en

= 8

= 7

8 x 7 = 56

Mogelijkheid 2:

+

en

= 9

= 6

9 x 6 = 54

+ en= 8 = 7 8 x 7 =   56

+ en= 11 = 10 11 x 10 = 110

+ en= 5 = 7 5 x 7 =   35

166
+

+

201

Enz.

Wil je 
het anders?
Ben je te snel klaar? 
Ga dan door tot je 
750 euro of zelfs
 1.000 euro hebt.

Stel, je gooit:
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In dit werkboek ontdek je van alles over geld. Wanneer mag je zelf 
geld gaan verdienen en hoe kun je het beste met je geld omgaan? 
Hoe kun je ervoor zorgen dat het meer wordt en dat je zo snel 
mogelijk datgene kunt kopen waar je al zo lang voor spaart?
Je vindt hier veel tips, handige info en doe-dingen. Als je alle 
opdrachten hebt gedaan, ben je klaar voor het Geldexamen. En 
natuurlijk kun je daarmee een diploma verdienen.

Laat het geld maar rollen…
    Heel veel succes!

LEER 
ALLES 
OVER
GELD

De Geldquiz 
Durf jij wel een uitdaging  

aan? Knip dan deze kaartjes  
los en neem ze mee naar huis.  

Speel samen met je ouders  
de Geldquiz. Wie weet  

het meest?

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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