
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:

Dit is een introductie op het lespakket van het Nationaal  
Geldexamen van de Deloitte Impact Foundation. Deze PDF leert  
je door het maken van een aantal opdrachten hoe je beter met 
geld kunt omgaan. Wil je meer weten over het lespakket, kijk  
dan op: www.geldexamen.nl of op www.zwijsen.nl/geldexamen

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

Kasboek van:

JULI
INKOMSTEN UITGAVEN
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Over € 

Het geld dat jullie gereserveerd 

hebben om boodschappen van te doen. De boodschappen dus.

OP DE MARKT
Op de markt zijn de appels in de aanbieding. Je wilt drie kilo appels kopen.

 ➜ Bij wie koop jij? En waarom?

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,-!

 ➜ Ik heb voor hem/haar gekozen omdat…

 1 persoon 2 personen 3 personen
4 of meer 
personen

kind 1-3 jaar € 2,77 € 2,66 € 2,21 € 1,97

kind 4-8 jaar € 4,04 € 3,88 € 3,22 € 2,87

kind 9-13 jaar € 5,19 € 4,99 € 4,14 € 3,69

man 14-65 jaar € 6,66 € 6,4 € 5,31 € 4,74

vrouw 14-65 jaar € 6,05 € 5,89 € 4,83 € 4,31

man en vrouw 65+ € 5,83 € 5,61 € 4,66 € 4,15

Weetje
In deze tabel 

staat hoeveel geld er 
gemiddeld per dag 

per persoon aan 
(thuis)eten wordt 

uitgegeven.

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.

Weetje
Als je winkelt bij 

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

geregeld 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. 

 ➜ Naam:

Antwoorden vind je op: www.zwijsen.nl/antwoordenlerenovergeld



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

 ➜ Bekijk deze drie advertenties.  
Reken uit wat je voor 24 maanden betaalt bij aanbieding 1 en ook bij aanbieding 2, welke is het voordeligst? 

 
 

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

AANBIEDING 1

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

Lazy Smartphone 7G
Los toestel

€ 219,- 

€ 203,-

AANBIEDING 2

Mogelijkheid 1

  
×

  
×

  
× 

  
×

Mogelijkheid 2

  
×

  
×

  
× 

  
× 

Mogelijkheid 3

  
×

  
×

  
× 

  
×

GELD 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.

 

¹ ¹

TV-TIJD
Mei-Lan wil graag een abonnement op Netflix. 
Dat kost € 54,00 per jaar. Ze heeft al € 15,00. 
Per week spaart ze € 2,50. 

 ➜ Hoe lang moet Mei-Lan nog sparen? 

  
weken

Weetje
Nederlanders  

hebben samen wel  
250 miljard euro op  

de bank staan.

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?

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

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?

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.

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.

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. 

1

2

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

ZEKER WETEN
 ➜ kruis aan wat je kunt verzekeren.

 

JE FIETS TEGEN DIEFSTAL.

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

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.

VOOR DE ZEKERHEID
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.

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!  

Antwoorden vind je op: www.zwijsen.nl/antwoordenlerenovergeld
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