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Inleiding

• Sommige studierichtingen in het secundair onderwijs leren 

helemaal niets over financiën (en verzekeringen).

• Door de overheidsinstellingen wordt heel veel didactisch 

materiaal gemaakt.

• Scholen uit Leuven (België), Zweibrücken (Duitsland),

Riga (Letland) en Graz (Oostenrijk) werken een programma uit 

voor 12-18 jarigen.

• Start in het Sint-Pieterscollege in schooljaar 2013-2014:

• Tweede jaar

• Vijfde jaar

2



1.1 Inkomsten

• De vragen aan de ouders (thuisopdracht)

• Beschikte je als kind zelf over geld?

• Waarvoor diende je zakgeld toen?

• Had je een vakantiejob? Welke was dat? Hoeveel verdiende je 

daarmee?

• Waarom werken jullie nu?

• Waaruit bestaan de inkomsten uit ons gezin?

• Welk soort belastingen betalen jullie?
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1.2 Uitgaven

• Wat is het product dat je laatst kocht of kreeg?

Welk product? Waar heb je het 

gekocht?

Welke prijs heb je 

ervoor betaald?

Hoe heb je het 

betaald?

Waarom heb je het 

gekocht?

Heb je ervoor 

gespaard?
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2.1 Definitie van geld

Geld is het enige object dat in een bepaald land of binnen een 

gegeven sociaal-economische context algemeen aanvaard wordt 

als een betaling voor goederen en diensten en terugbetaling van 

schulden.
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2.2 Functies van geld

• Waardemeter

• Beleggingsmiddel of spaarmiddel

• Ruilmiddel

Oefening

• Ik wens een GSM te kopen en betaal hiervoor € 60.

• Als je een broek koopt van €50 en een T-shirt van € 25 dan is de 

broek 2x zoveel waard.

• Je geld kan je gebruiken om te sparen voor een fiets maar je kan ook 

je geld storten op een spaarrekening bij de bank.
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2.3 Soorten geld

• Chartaal geld (munten en bankbiljetten)
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• Giraal geld (geld op de zichtrekening)

• Debetkaart

• Kredietkaart

Biljetten/munten ECB Echtheid 5 Euro



Resultaat thuisopdracht

Inkomsten per maand Uitgaven per maand

Omschrijving Bedrag Omschrijving Bedrag 

Zo. 2 okt.: zakgeld mam en pap 25,00 Ma. 3 okt.: bonnetjes wafels 2,50

Do. 27 okt.: gevonden op de grond 0,30 Ma. 3 okt.: pakje chips 0,90

Di. 4 okt.: cadeau verjaardag broer 10,00

Vrij 14 okt.: broodje 2,50

Woe. 19 okt.: nieuwe balpen 3,40



3.1 Budget - Inkomsten

• Wat is jouw belangrijkste bron van inkomsten?
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3.2 Budget – Uitgaven

• Waaraan geef jij geld uit?

10

Onderzoek OIVO
(Onderzoeks- en informatiecentrum van 

de verbruikersorganisaties)

Uitgaven door jongeren van

13-14 jaar die zakgeld krijgen

(2009)



Thuisopdracht
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Activiteit Weinig Gewoon Veel 

Bellen    

SMS’en     

Data    

 

 BASE MOBISTAR PROXIMUS 
MOBILE 

VIKINGS 
TELENET 

Kostprijs 

bundel 

     

Gratis 

minuten 

     

Prijs per 

minuut 

     

Gratis 

sms’en 

     

Prijs per sms      

Gratis data      

Prijs per Mb 

data 

     

 



Besluit

Meer inkomsten dan uitgaven betekent sparen.

Meer uitgaven dan inkomsten betekent schulden maken.
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BELEGGINGSVORM WAT?
RENDEMENT 

(OPBRENGST)
RISICO LOOPTIJD

Je leent geld aan 

de bank voor een 

bepaalde termijn

Kleine intrest 1 – 10 jaar

Spaarrekening Kleine intrest Geen, onbepaald

Je wordt 

schuldeiser van het 

bedrijf/overheid.

3 – 8 jaar

(of langer)

Aandelen

Groot bij 

faillissement, 

beurscrisis

Onbepaald

4.1 Sparen
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BELEGGINGSVORM WAT?
RENDEMENT 

(OPBRENGST)
RISICO LOOPTIJD

Termijnrekening

Je leent geld aan 

de bank voor een 

bepaalde termijn

Kleine intrest Geen 1 – 10 jaar

Spaarrekening
Je stort geld op 

een rekening
Kleine intrest Geen, onbepaald

Onbepaald, voor 

getrouwheidspremie

minimum 1 jaar

(Staats-)obligatie

Je wordt 

schuldeiser van het 

bedrijf/overheid.

Variabel

Beperkt risico

Bij faillissement van 

het bedrijf ben je 

schuldeiser

3 – 8 jaar 

(of langer)

Aandelen

Je wordt mede-

eigenaar van het 

bedrijf

Dividend

afhankelijk van de 

winst

Groot bij 

faillissement, 

beurscrisis

Onbepaald



4.2 Vormen van sparen

• Spaarboekje/Spaarrekening

• Spaarpot

• Termijnrekening

• Kasbons/staatsbons/obligaties

• Aandelen
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4.2 Vormen van sparen
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Geld onmiddellijk 
nodig?

Geld onmiddellijk 
nodig?

Ja

� Spaarrekening

Ja

� Spaarrekening

Nee 

� ben je bereid 
risico’s te nemen?

Nee 

� ben je bereid 
risico’s te nemen?

Ja

Aandelen

Obligaties

Ja

Aandelen

Obligaties

Nee/beperkt

Termijnrekening

Kasbon

Staatsbon

Nee/beperkt

Termijnrekening

Kasbon

Staatsbon



5 Kredieten

Als je uitgaven doet waarvoor je niet onmiddellijk het geld hebt, 

dan kan je leningen of kredieten aangaan.
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5.1 Consumptiekrediet

Consumptiekrediet is een kredietvorm die wordt gebruikt voor 

het aanschaffen van duurzame goederen als auto’s, witte, 

bruine en grijze goederen. 
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5.2 Hypothecair krediet

De bank een hypotheek neemt op je huis, appartement of 

grond.
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Periode
Maandelijkse 

afbetaling (in €)

Totale kost 

(in €)

Bedrag aan intrest 

(in €)

10 jaar 1 060,66 127 279,20 27 279,20

20 jaar 659,96 158 390,40 58 390,40

30 jaar 539,82 193 255,20 93 255,20



Thuisopdracht
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Spaarcalculator

SPAREN KOPEN OP AFBETALING

VOORDEEL NADEEL VOORDEEL NADEEL



5.3 Wanbetaling

• Beslag op je goederen

• Loonbeslag

20



5.4 Actualiteit

• Som zes problemen op die aan de oorzaak liggen van de 

ongezonde financiële situatie van verschillende jongeren.

• Bevinden de problemen zich in één bepaalde laag van de 

bevolking?

• Jongeren kunnen hun schulden moeilijker aflossen.

Over welke schulden gaat het hier in de tekst?
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6 De bank als tussenpersoon
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Rol van de bank



7 Discussie

1. Jongeren tussen de 15 en 25 jaar hebben meer schulden (= het geld dat 
je moet betalen). 

2. Ze kopen veel dure dingen maar kunnen ze moeilijk betalen.

3. Vele jongeren hebben een bankkaart. Dit is een pasje van de bank 
waarmee je geld kunt afhalen en betalen. Ze kopen er leuke dingen mee. 
Ook aan mobiele telefoon en aan computers geven ze veel geld uit, maar 
die spullen zijn duur.

4. De meeste tieners krijgen zakgeld en ongeveer een derde geeft het uit 
aan de GSM. Ze bellen en sms’en veel en geven ook veel geld uit aan 
beltonen en hoesjes voor hun telefoon. 

5. Een vierde van het zakgeld gaat naar spullen voor de computer. Vooral 
internet en spelletjes zijn populair.

6. Veel jongeren kopen op krediet (als je niet dadelijk betaalt). Ze lenen dan 
bij de bank maar moeten dit later terugbetalen en daar komt intrest bij. 

7. De meeste jongeren hebben niet veel schulden maar ze hebben alleen 
een beetje zakgeld en daarom kunnen ze hun schulden indien ze die 
hebben, moeilijk terugbetalen.
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