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Inleiding 

Beste leerling! 

 Binnenkort krijg je een extra opleiding. Met deze ‘crash course’ gaan we trachten je kennis over de 

financiële wereld te verruimen. In een periode van 3 lessen gaan we je het ABC aanleren van de 

geldmarkt. Je zal nieuwe begrippen leren kennen, handige tips meekrijgen, en de vaardigheden om 

op zoek te gaan naar betrouwbare (financiële) informatie. 

Zoals je al vermoedde draait het in deze cursus om geld. Laten we daarom starten met een 

eenvoudige vooropdracht.  

Je gaat gedurende de maand ………………………… al je inkomsten en uitgaven oplijsten in het financieel 

dagboek (Bijlage 1, p.35)  Elke avond noteer je waaraan je geld hebt uitgegeven die dag (bv.: een 

pakje chips, een cinematicket, …). Bovendien noteer je ook elke avond je inkomsten (bv.: zakgeld 

ontvangen, een muntstuk gevonden, …). Je kan een voorbeeld vinden in onderstaande tabel. 

Probeer zo waarheidsgetrouw mogelijk te werken!  

 

Wat krijg ik, wat geef ik uit?      Naam: Bram P. 

Klas: 2D 

Inkomsten per maand Uitgaven per maand 

Omschrijving Bedrag 
(in €) 

Omschrijving Bedrag 
(in €) 

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 

    

    

    

    

    

    

 

Diegenen die goed kunnen rekenen, zullen al snel tot een besluit komen. Hou je bedenkingen voor 

later, misschien kan je ze zelfs op de achterzijde van het begrotingsblad noteren, want we gaan je 

resultaten bespreken later in de cursus. 
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Les 1 

Prima, je hebt je eerste opdracht met succes afgewerkt!? Goed met geld kunnen omgaan begint in 

de eerste plaats met exact weten over hoeveel geld je beschikt. 

Zoals je gemerkt hebt, kunnen we spreken van 2 stromen, geld dat van ons wegstroomt (uitgaven) en 

geld dat naar ons toestroomt (inkomsten). Voor de volgende 2 opdrachten ga je thuis aan het werk. 

I. Vooronderzoek 

I.1 Inkomsten 

Thuisopdracht: stel je ouders de volgende vragen. 

 

 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? 

 

 

 

 



 

Comeniusproject ‘ Financial Education’ Pagina 6 
 

I.2 Uitgaven 

Thuisopdracht: waar geef jij geld aan uit? 

 Plak in onderstaande kader een foto of reclame van het recentste product dat je kreeg of zelf 

kocht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Vul de gegevens verder aan voor je product. 

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? 

 

 Vraag je ouders hoeveel jij hen maandelijks kost en noteer dit bedrag. Zeg hen rekening te 

houden met kledij, drank en eten op school, sport … 

 

 

 

Bron: Economix SEI, p178  
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Klasbespreking 

Laten we nu even polsen naar de trends in de klas. Dit doen we door handopsteking. De leraar stelt 

een aantal vragen. Op sommige vragen kunnen jullie samen dieper ingaan. 

Net zoals een wetenschapper, een metser, of een dokter heb je de juiste instrumenten nodig om aan 

de slag te gaan. Je moet het jargon begrijpen, de functies en de toepassingsmogelijkheden van je vak 

kennen. In het volgende hoofdstuk gaan we dieper in op definities, functies en soorten van geld. 

II. Definities, functies en soorten van geld 
 

II.1 Definitie van geld 1 
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 & diensten en terugbetaling van schulden. 

In onderstaande figuur zien jullie een evolutie van munten doorheen de eeuwen. Vroeger werden 

zowel gouden als zilveren munten gebruikt wat soms aanleiding gaf voor valsmunterij. 

 

 

Bron: Europees genootschap voor munt- en penningskunde 

II.2 Functies van geld 
Zonder dat je het zelf beseft heeft geld verschillende functies. Plaats de juiste functie bij de juiste 

beschrijving: waardemeter, beleggingsmiddel of spaarmiddel, ruilmiddel. 

                                                           
1
 Wikipedia geraadpleegd op 24 juni 2014 
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Ik wens een GSM te kopen en betaal hiervoor € 60. 

Een…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

   : 

Als je een broek koopt van €50 en een T-shirt van € 25 dan is de broek 2x zoveel waard. 

Een ……………………………………………………………………………..: het drukt ………………………uit. 

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

op een spaarrekening bij de bank.  

Een  …………………………………………………………………………………………………………..  

 : 

 

 

II.3 Soorten van geld 
Geld bestaat uit munten en bankbiljetten. Samen noemen we ze chartaal geld.  

Munten worden uitgegeven door de Nationale Bank van België waarde: € 0,01, € 0,02, € 0,05, €0,10, 

€0,20, € 0,50, € 1 en € 2.  

 

 

 

 

Biljetten worden uitgegeven door de ECB = Europese Centrale 

Bank gelegen te Frankfurt. In alle landen die de Euro 

gebruiken zien ze er aan beide zijden hetzelfde uit met 

uitzondering van het unieke biljetnummer. 

  



 

Comeniusproject ‘ Financial Education’ Pagina 9 
 

Nadelen van chartaal geld zijn: 

- Het kan gestolen worden 

- Het kan verloren geraken 

- Het geld kan nagemaakt worden 

- Cash geld verslijt 

- Cash geld maken kost meer aan het milieu  

(drukken, papier, grondstoffen,…) 

 

Filmpje  i.v.m. Het ontstaan van munten en biljetten. 

Ter informatie kan je op de onderstaande kaart2 aflezen in welke landen van de EU, de euro gebruikt 

wordt als betaalmiddel. 

 

 

                                                           
Bron

2
 http://www.ecb.int/euro/intro/html/map.nl.html, op 2 aug. 2013. 

http://www.ecb.int/euro/intro/html/map.nl.html
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Weetjes 

 

 

 

 

Je moet altijd voldoende geld op zak hebben om een brood te kunnen kopen!  

 

Giraal geld is geld dat op een zichtrekening staat bij de bank. Je kan het geld dadelijk gebruiken via je 

betaalkaart (bancontact / mister cash). Het vormt het grootste gedeelte van de geldhoeveelheid.  

Dus een betaalkaart is net als cash een betaalmiddel. 

Er zijn twee soorten van betaalkaarten. Er zijn debetkaarten en kredietkaarten. 

Bij betaling met debetkaarten gaat je geld dadelijk van je rekening of wordt je rekening 

gedebiteerd. Als jongere kan je een debetkaart krijgen van de bank.  

Met een kredietkaart doe je een betaling maar gaat het geld niet dadelijk van je rekening. Je 

krijgt krediet van de bank of wat uitstel.  

Kredietkaarten worden dikwijls gebruikt in het buitenland maar ook rond de kerstperiode 

omdat de betaling van de kerstcadeaus een maand later wordt afgerekend en dit kan 

interessant zijn in de dure december maand. 

 

Een handelaar mag een 
beschadigd bankbiljet weigeren! 

Men zou in België liefst de €0,01 
en €0,02 afschaffen. 

Finland heeft nooit de €0,01, 
€0,02 in omloop gebracht. 

Alle  euromunten hebben 1 
Europese zijde (overal dezelfde) 

en één nationale zijde, 
verschillend van land tot land.  

Tip 
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Voordelen van kaarten: 

- Betaling is veilig 

- Betaling is snel 

- Je hoeft met niet (veel) geld op zak rondlopen 

- Is milieuvriendelijk (geen nood aan papier) 

 

 

 

Onthoud altijd goed je ’pincode’ = 4 cijfers van je kaart en hou die geheim! Denk eraan driemaal een 

foutieve pincode en je kaart wordt ingeslikt aan de terminal. Scherm je code af bij het intypen! 

Verlies je je kaart of je wordt bestolen, bel dan dadelijk naar Cardstop:  

+32 70 344 344. Stop dit nummer in je GSM 

 

Weetjes 

 

  

Om 'zwart geld' of fraude te 
beperken, heeft de overheid 

bepaald het gebruik van 
cash geld te beperken. 

Vanaf 2014 kan men bij 
aankoop van een onroerend 
goed (huis), niets meer cash 

betalen. Zo heeft de 
overheid meer controle. 

Je koopt een Vespa van  
€ 7 500. Dan kan je 10% dus  

€ 750 cash betalen en de 
rest via een ander 

betaalmiddel  
(kaart). 

Is de aankoopprijs > € 5 000, 
dan mag je maximaal 10% 
van de totale aankoopprijs 
in cash betalen, met een 
maximum van € 5 000. 

Is de aankoopprijs van een 
goed < € 5000 dan mag dit 

nog steeds cash betaald 
worden. 

Vanaf 2014 wordt het 
mogelijk om met je 
debetkaart kleinere 

bedragen te betalen zonder 
pincode. 

Tip 
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Les 2 

We herhalen even wat we vorige les geleerd hebben aan de hand van volgend krantenartikel. 

II.4 Actualiteit  
 

België draaischijf voor valse euromunten 

Het Brusselse parket 

onderzoekt een 
megazwendel met 

muntstukken van 1 
en 2 euro. Dat 

schrijft de krant 'De 
Tijd' vandaag. De 

voorbije maanden 
heeft de douane op 

Brussels airport 
'tonnen' valse 

euromunten 
onderschept die 

afkomstig waren uit 
China. Het gaat om 

een veelvoud van 

het aantal valse 
munten die over 

heel 2012 in de hele 
eurozone zijn 

ontdekt. De 

speurders zijn bang 
dat België als 

draaischijf fungeert 
om verdachte 

Chinese munten te 
verspreiden. Pijnlijk 

voor de reputatie 
van ons land, want 

munten uit China 
liggen gevoelig. In 

2011 had de Duitse 
Bundesbank 29 ton 

illegale euromunten 
omgeruild voor 6 

miljoen euro. Sinds 

deze zaak gaan alle 
landen extreem 

voorzichtig om met 
euromunten uit 

China. België is 

blijkbaar wél soepel 
blijven omgaan met 

Chinese ladingen. 
Het parket 

onderzoekt nu of de 
tonnen valse 

munten van nul 
gemaakt zijn, dan 

wel of het gaat om 
onbruikbare 

munten die 
eigenlijk bedoeld 

waren voor de 
schroothoop, maar 

die in China opnieuw 

'echt' zijn gemaakt. 
(IVDE) 

© 2013 De 
Persgroep Publishing 

 

Wat is de Duitse Bundesbank? 

Hoe kan je nagaan of een munt / biljet echt is? 

Muntstukken, tot welke soort geld behoren ze? 

 

 

Filmpje: Het nieuwe bankbiljet van 5 euro – Niet zo gemakkelijke te controleren …  



 

Comeniusproject ‘ Financial Education’ Pagina 13 
 

III. Budget = een overzicht  van alle inkomsten en alle uitgaven 

III.1 Inkomsten 
In de vooropdracht heb je gepeild naar je eigen inkomsten en die van je ouders.  

Wat is jouw belangrijkste bron van inkomsten? 

Wat is je ouders hun belangrijkste bron van inkomsten? 

 

Inkomsten zijn bedragen die je verdient door te werken, door intresten die je krijgt op 

spaarrekeningen, beleggingen, kindergeld dat men ontvangt, extra giften, winnend lottoformulier, 

enz. 

Vertaald naar jongeren toe is dit het bedrag dat je krijgt aan zakgeld, geld dat je ontvangt voor een 

gedane klus (grasmaaien, babysitten, oma’s helpen met boodschappen,…), inkomsten uit je 

spaarrekening, giften van je oma’s en opa’s, … 

Weetjes3 

 

III.2 Uitgaven 
Wat is de duurste aankoop van je klasgenoten? 

Wat is de goedkoopste aankoop van je klasgenoten? 

Uitgaven zijn de bedragen die je spendeert aan kleine dagelijkse uitgaven zoals de krant, drank, maar 

ook de bedragen die men besteedt aan wekelijkse huishoudaankopen, de energiefactuur, de lening 

voor een huis of de huur van de woning, het sparen voor pensioen, bedragen gepland voor vakanties 

en citytrips,…. 

  

                                                           
3
 Consumentenorganisatie OIVO www.oivo.be geraadpleegd op 20 juni 2013 

Onderzoek heeft aangetoond dat 88% 
van jullie inkomsten bestaat uit zakgeld. 

Kinderen tussen de 10-17 jaar krijgen 
gemiddeld € 9,7 per week. Voor de 

crisis was dit nog € 7,8. Jongens krijgen 
met € 11,7 opvallend meer dan meisjes 
(€ 7,7) en dit volgens een studie van de 

consumentenorganisatie OIVO 2011  

(onderzoek zakgeld) 

http://www.oivo.be/
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Weetje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bron: http://www.schooltv.nl/eigenwijzer geraadpleegd op 17 augustus 2013 

 

 

 

 

Thuisopdracht 

Je bent op zoek naar een voordelige herlaadkaart. Gebruik onderstaande tabel om te 

bepalen wat voor jou belangrijk is 

Activiteit Weinig Gewoon Veel 

Bellen    
SMS’en     
Data    

 

Extra informatie is te vinden op: www.base.be; www.mobistar.be; www.proximus.be; 

www.mobilevikings.be; www.telenet.be  

Noteer in onderstaande tabel de kostprijs van jouw (telecom-)activiteiten. Ga op zoek naar 

de voordeligste bundel van elke provider. Je mag maximaal € 15,00 spenderen per provider.  

Onderzoek OIVO 
(Onderzoeks- en informatiecentrum van de 
verbruikersorganisaties) 
Uitgaven door jongeren van 
13-14 jaar die zakgeld krijgen 
(2009) 

http://www.schooltv.nl/eigenwijzer
http://www.base.be/
http://www.mobistar.be/
http://www.proximus.be/
http://www.mobilevikings.be/
http://www.telenet.be/
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 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 

     

 

 

Welke herlaadkaart heb jij? 

 

Zou je op basis van deze gegevens veranderen van herlaadkaart? 

 

 

 

Je hebt de opdracht gekregen om in de maand  ………………………. je financieel dagboek in te vullen (in 

BIJLAGE 1). Neem het ‘totaal inkomsten’ en het ‘totaal uitgaven’ over in onderstaande tabel. 

Totaal inkomsten  Totaal uitgaven  

 

Om na te gaan of we een overschot of een tekort hadden in de maand oktober moeten we volgende 

berekening uitvoeren:  

 

 

Mijn resultaat voor de maand oktober bedraagt:  

Wat ga ik doen met het overschot? 
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Wat ga ik doen als ik een tekort heb? 

 

 

Je verwachte inkomsten en uitgaven oplijsten, noemen we het opstellen van een budget of een 

begroting. 

Heb je er enig idee van wie een begroting opstelt en waarom ze dat doen? 

Besluit 

Met je inkomsten kan je twee dingen doen: consumeren of sparen. 

 Meer inkomsten dan uitgaven betekent sparen. Meer uitgaven dan inkomsten betekent schulden 

maken. 
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IV. Sparen 
 

IV.1 Definitie van sparen 

Sparen is een buffer aanleggen die je kan aanspreken als je het echt nodig hebt. 

Volwassenen sparen om als ze oud zijn hun verzorging in een tehuis te kunnen betalen. 

Jongeren sparen om op vakantie te kunnen gaan of een laptop te kunnen kopen of…. 

Ben jij momenteel voor iets aan het sparen? En zo ja, waarvoor? 

 

 

Klasopdracht 

Op de volgende pagina’s vind je heel wat informatie over de verschillende spaarvormen. 

Werk in groepjes van 4 en ga op zoek naar de juiste informatie om onderstaande tabel 

correct te kunnen aanvullen. Als je groepje sneller klaar is dan de rest van de klas kan je 

alvast starten met het invullen van het kruiswoordraadsel (zie Bijlage 2). 

 

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 of de 
overheid. 

  3 – 8 jaar of langer 

Aandelen 

 
 
 
 

 
Groot bij faillissement, 
beurscrisis 

Onbepaald 

 

Doorstreep wat fout is. 

Als je bereid bent veel / weinig risico te nemen, is de kans op winst / verlies groter. 

Bestaan er andere dan financiële producten om in te beleggen? Welke? 
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IV.2 Vormen van sparen 
Sparen kan verschillende vormen aannemen. We bespreken de meest voorkomende spaar- en 

beleggingsvormen: 

 Spaarboekje/rekening 

 Spaarpot 

 Termijnrekening 

 Kasbons/staatsbons/obligaties 

 Aandelen 

We zullen deze verschillende spaarvormen kort bespreken. Onderstaande figuur geeft je al wat 

informatie in verband met belangrijke kenmerken zoals risico en beschikbaarheid. 

 

 

De spaarrekening 

 

Spaarrekening betekent dat je geld stort op een rekening en in ruil ontvang je een intrest. 

Dit is een vergoeding voor het gestorte bedrag van de bank. Je ontvangt deze vergoeding 

omdat de bank jouw bedrag kan gebruiken om aan iemand te geven als krediet. 

Je kan elk moment op deze rekening geld storten maar ook afhalen.  Een spaarrekening kan 

verschillende vormen aannemen: jongerenspaarrekening, baby-spaarrekening, klassieke 

spaarrekening, … 

Geld onmiddellijk 
nodig? 

Ja 

 Spaarrekening 

Nee  

 ben je bereid 
risico’s te nemen? 

Ja 

Aandelen 

Obligaties 

Nee/beperkt 

Termijnrekening 

Kasbon 

Staatsbon 
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Op deze spaarrekening krijg je van de bank 2 soorten intresten: een basisrente en een 

getrouwheidspremie. De premie krijg je als je je geld een jaar op een rekening laat staan. Je 

bent blijkbaar trouw aan de bank en hiervoor word je beloond. 

De basisrente schommelt en mag en kan op ieder moment worden aangepast door de bank. 

Voorbeeld 

Je stort(te) € 1 000 op je spaarrekening op 1 januari 2013. De basisrente per jaar is 1,5% en 

de getrouwheidspremie is 1%. Dan krijg je op 1 januari 2014  € 1 000 + € 15 (intrest) en € 10 

(getrouwheidspremie). 

Op 1 juli 2013 zou je van de bank slechts € 7,5 intrest ontvangen. 

Weetje 

 

Op een jeugdspaarrekening krijg je vanaf de eerste dag na storting een basisrente. 

Deze rekening is erg eenvoudig. Je spaart wanneer je wil. Je kiest hoeveel je spaart en er is geen 

minimum bedrag vereist. 

De rekening wordt op 26 jaar automatisch omgezet naar een spaarrekening. 

Deze rekening is ook veilig en een goede basis voor de toekomst. 

Je spaargeld is ook steeds beschikbaar.  

Jongeren tussen de 12-15 jaar kunnen € 125 opnemen, jongeren tussen de 16-18 jaar kunnen € 500 

opnemen en vanaf 18 jaar onbeperkt. 

 

Een spaarpot 

Kan een goed alternatief zijn (voor een 

spaarrekening bij jongeren) maar brengt 

niets op aan intrest en is ook niet goed 

voor de economie omdat het geld niet in 

omloop komt.  

  

Intresten worden steeds op 
jaarbasis uitgedrukt 
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Weetjes 

 

Termijnrekening  

Een termijnrekening betekent dat je geld vastlegt voor een termijn. Een termijn kan variëren van 1 

maand tot 10 jaar. De intrest is hoger dan bij een spaarrekening en afhankelijk van de looptijd en het 

bedrag. Hoe langer de looptijd, hoe hoger de intrest (meestal toch). En hoe hoger het bedrag, hoe 

meer vergoeding men krijgt. 

 

Kasbons (overheidsbons, obligaties) 

Kasbons kunnen worden uitgegeven door een bank, een overheid, een onderneming voor 

een bepaalde periode vb. 4 of 5 jaar of langer. Als je een kasbon koopt, betekent dit dat je 

een bepaald bedrag leent aan de bank. De bank betaalt je intrest op vaste momenten tijdens 

de looptijd van de kasbon. Meestal ontvang je jaarlijks een intrest. Op de vervaldatum 

betaalt de bank jou het geleende bedrag terug.  

Voorbeeld 

Een kasbon met een waarde van € 10 000 heeft een looptijd van 5 jaar.  

De jaarlijkse intrest bedraagt 4% .  

Jaarlijks ontvang je € 400 aan intresten. Na het 5de jaar betaalt de bank het bedrag van € 10 000 terug 

en ook de laatste interest van € 400. 

De overheid heft 25% belasting (= roerende voorheffing) op het bedrag verkregen uit intresten. Dit 

betekent dat je reëel nog € 300 overhoudt. De roerende voorheffing is een inkomst voor de overheid. 

 

Aandelen 

Je kan je spaargeld ook besteden door aandelen te kopen. Een aandeel betekent dat je mede-

eigenaar wordt van een bedrijf. Je krijgt een deeltje van het bedrijf. Ondernemers hebben soms geld 

nodig om machines, gebouwen, …. te kopen en daarom geven ze aandelen uit.  

 

Een spaarpot heeft dikwijls de 
vorm van een varken omdat een 

vet varken vaak geassocieerd 
wordt met welvaart. 

Omdat een varken als onrein 
wordt beschouwd door Moslims 

en Joden hebben sommige banken 
oa. BNP Paribas beslist om het 

varken als spaarsymbool niet meer 
te gebruiken op affiches of flyers. 
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Hoe meer pintjes er worden 
gedronken, hoe meer omzet  en winst 
kan gemaakt worden door AB INBEV.  
Hoe meer interesse er zal zijn voor 

het bedrijf en hoe hoger de prijs van 
het aandeel wordt op de beurs want 

de vraag is gestegen! 

Een aandeel koop je op de beurs, een markt waar vragers en aanbieders van aandelen samenkomen. 

De prijs van een aandeel is de beurskoers en is het resultaat van vraag en aanbod. Deze koers kan 

dagelijks veranderen. Je kan de evolutie van de koers lezen in de krant of op financiële websites. 

Hieronder vind je het verloop van de beurskoers van een aandeel van AB INBEV, de brouwerij die 

groot geworden is dankzij o.a. Stella en Jupiler. 

Figuur 1: Verloop van dagkoers ABINBEV 

 

Bron:http://www.beursduivel.be/aandeel-AB_Inbev.koersen op donderdag 26 september 2013 

 

Actualiteit 4 

 

AB InBev-topman Carlos Brito gelooft rotsvast in het potentieel van de Chinese biermarkt. “Wij 
trokken naar China, en zagen dat Chinezen bier gebruiken als smeermiddel bij een avondje 
karaoke. En als het van AB InBev afhangt, moet dat bier Stella Artois zijn”.  
 

Weetje 

 

                                                           
4
 Mediargus geraadpleegd op 25 juni 2013 

http://www.beursduivel.be/aandeel-AB_Inbev.koersen
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Bron: Stap voor stap naar economisch inzicht 

V. Kredieten = leningen 
 

Als je meer consumeert, dus meer uitgeeft dan je ontvangen hebt, dan heb je een schuld en sta je in 

het rood op je rekeningen. 

 

Weetjes 

 

Als je uitgaven doet waarvoor je niet onmiddellijk het geld hebt, dan kan je leningen of kredieten 

aangaan. 

Wij zullen twee vormen van kredieten bespreken: consumptiekrediet en hypothecair krediet.  

20% 

20% 

20% 

40% 

Weetje : Een goed gespreide portefeuille 

Obligaties

Onroerend goed

Aandelen

Liquide middelen/cash

"In het rood  staan" , kost 
altijd geld! 

Jongeren tussen de 13-17 
jaar hebben gemiddeld een 
schuld tussen de 8,8% en de 

14,4% van hun inkomsten   

Op je spaarrekening krijg je 
tussen de 1 à 3 % intrest 

maar als je in het rood staat 
dan betaal je minimaal 8% 

aan de bank. Het % hangt af 
van bank en van het bedrag 
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V.1 Consumptiekrediet 
Consumptiekrediet is een kredietvorm die wordt gebruikt voor het aanschaffen van duurzame 

goederen als auto’s, witte, bruine en grijze goederen. Met witte goederen wordt bedoeld: 

koelkasten, diepvriezers,... Met bruine goederen bedoelt men geluid- en beeldelectronica en met 

grijze goederen bedoelt men ICT apparaten. 

 

Weetje 

 

Consumptiekrediet is niet gratis. Je moet de geleende som terugbetalen, maar ook de intresten en 

bijkomende kosten die de bank aanrekent.  

 

V.2 Hypothecair krediet 
Je wil je eigen woning, grond of appartement kopen, maar je hebt onvoldoende spaargeld. Dan kan 

je geld lenen van de bank. Deze lening noemen we een hypothecair krediet. De naam is zo gekozen 

omdat de bank een hypotheek neemt op je huis, appartement of grond. Je huis, grond of 

appartement wordt beschouwd als onderpand voor je lening. Dat wil zeggen dat als je je lening niet 

kan terugbetalen, dan wordt je huis of grond eigendom van de bank. 

 

Weetjes 

 

Dit hypothecair krediet wordt meestal afgesloten voor een periode van 10 tot 30 jaar. Je moet 

intresten betalen aan de bank voor het bedrag dat ze jou lenen. Deze intresten kunnen vast zijn voor 

de ganse periode of ze kunnen variëren. Je kan zelf de termijn van terugbetaling bepalen. 

 

 

Bruin voor TV en radio’s omdat vroeger de kast voor de radio’s en TV  meestal bruin was 

Volgens een onderzoek 
van Century 21, willen 9 op 

de 10 jongeren voor hun 
30ste een eigen woning 

kopen 

Ondanks de economische 
crisis blijven Belgen 

enthousiast over het 
verwerven van een eigen 

woning. 

74% van de Belgische 
bevolking is eigenaar van 
een huis of appartement 

en behoort zo tot de 
kopgroep in Europa. 
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Voorbeeld van een krediet 

Je wil € 100 000 lenen voor de aankoop van een appartement aan zee. Je kiest voor een maandelijkse 

terugbetaling van het bedrag tegen een vaste intrestvoet van 5%. Met dit voorbeeld zal je merken 

dat hoe langer de periode van het krediet is, hoe meer je moet terugbetalen aan de bank.  

 

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: eerst sparen dan kopen? 

Je zou graag een tablet kopen. Je twijfelt tussen kopen op afbetaling of eerst een jaar lang sparen. 

Je hebt een iPad mini + 3G op het oog die € 459,00 kost. Hoeveel moet je maandelijks sparen 

gedurende 1 jaar? Je hebt geen startkapitaal. Gebruik de spaarsimulator die je op Wikifin kan vinden.  

Je mag uitgaan van een intrest van 1,3%. 

http://www.wikifin.be/nl/tools/rekentools/spaarcalculator 

 

Op de website van een onlinewinkel zie je dat je de tablet van € 459,00 kan kopen als je gedurende 1 

jaar maandelijks € 45,00 betaalt. Hoeveel kost die tablet als je op afbetaling koopt? 

 

Hoeveel betaal je meer als je de tablet op afbetaling koopt? 

 

Hoeveel procent betaal je meer als je op afbetaling koopt? 

 

 

Om een goede keuze te maken, zet je best alle voor- en nadelen van sparen en kopen op afbetaling 

onder elkaar. Noteer de onderstreepte woorden in de tabel in de juiste kolom.  

http://www.wikifin.be/nl/tools/rekentools/spaarcalculator
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 Op het einde van het jaar ontvang je intrest op het gespaarde bedrag. 

 Kopen op afbetaling is duurder, contant betalen goedkoper. 

 ‘Liever geen schulden, spaar eerst en koop dan’, zegt mijn opa. 

 Als ik de tablet op afbetaling koop, dan kan ik die direct gebruiken. 

 Als ik de aankoop van een tablet een jaar uitstel, is de prijs waarschijnlijk gedaald. 

 Ik heb deze maand een onvoorziene uitgave. 

 Ik heb de tablet dringend nodig voor mijn schoolwerk. 

 

SPAREN KOPEN OP AFBETALING 

VOORDEEL NADEEL VOORDEEL NADEEL 
    
    
    
    

Bron: Economix SEI, p244 

 

Les 3 

Verbetering thuisopdracht. 

V.3 Wat als je niet betaalt? 

Beslag op je goederen 

Als je je schulden niet terug betaalt, kan de schuldeiser (bv. de bank) naar de rechter stappen en 

vragen om beslag op je goederen te leggen. Dat betekent dat je niet meer vrij over die goederen kan 

beschikken. Een gerechtsdeurwaarder zal dan opnieuw een aanmaning tot betaling sturen. Als je dan 

nog niet betaalt, kunnen de goederen gedwongen verkocht worden om met de opbrengst de 

schuldeiser terug te betalen. 

Loonbeslag 

Bij loonbeslag legt de schuldeiser een beslag op een deel van je loon of salaris. Hiervoor moet de 

rechter eerst een vonnis uitspreken. Een schuldeiser kan geen beslag leggen op je loon. De grenzen 

voor loonbeslag zijn wettelijk bepaald.  

 

V.4 Actualiteit5 

Steeds meer mensen tussen 20 en 35 jaar stapelen kleine schulden op, 

niet zelden tot een put van € 25 000. En dan loopt het mis. Daardoor 

moeten de laatste tijd erg vaak deurwaarders bij jongeren over de vloer 

komen. © belga. 

                                                           
5
  Mediargus geraadpleegd op 25 juni 2013 
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Ik ken jonge gezinnen die leningen 
aangaan om hun skivakantie te 
kunnen betalen 

Hans Bonte, OCMW-voorzitter Vilvoorde 

Een nieuwe laptop, een tweede auto, een 

niet-betaalde boete en een derde 

citytrip... Niet zelden stapelen de kosten 

voor twintigers en jonge dertigers zich zodanig op dat de schuldenberg 

hen boven het hoofd groeit. Hans Bonte, OCMW-voorzitter in Vilvoorde 

(sp.a), ziet ze steeds vaker: jonge, werkende gezinnen met financiële 

problemen. Hij spreekt over mensen die verzeild raken in een samenloop 

van omstandigheden. 

 

"Ze nemen zonder veel moeite zware financiële engagementen op, maar 

kunnen die niet terugbetalen", zegt Bonte. "Omdat ze nog niet veel 

werkzekerheid hebben, omdat relaties sneller op de klippen lopen, of 

omdat ze ziek worden. En dan komen ze hier aankloppen, vaak nadat de 

problemen al even aanslepen, met een schuldenberg die gemakkelijk 15 

000 tot 25 000 euro bedraagt. Dat de spontane familiale solidariteit 

erodeert, speelt ook mee." 

 

Volgens Bonte komen de jonge schuldenaars uit alle lagen van de 

bevolking. "Het is onmiskenbaar zo dat ook de modale inkomens tegen 

hun financiële limieten leven." 

 

"Ik zie regelmatig dossiers waarbij jonge mensen meer dan behoorlijk 

verdienen, en ik vraag me af hoe ze zo snel in de schulden belanden", 

bevestigt Ivo Goeyens, voorzitter van de Nationale Kamer van 

Deurwaarders. Hij geeft toe dat ze steeds vaker bij jongeren over de vloer 

komen. Typisch bij twintigers en jonge dertigers: de opstapeling van 

kleine schulden: een boete van de NMBS, een lening voor de tweede 

wagen of de onbetaalde zorgverzekering. Kleine bedragen die heel snel 

oplopen. 

 

Jonge mensen kopen veel, daarover zijn experts het eens. Wil je als 

hoogopgeleide een beetje meetellen, dan heb je vaak een auto nodig, een 

laptop en de nieuwste smartphone. Bonte: "Het is een maatschappelijke 

norm die jonge mensen op kosten jaagt, en voor de stomste dingen eerst. 

Ik ken jonge gezinnen die leningen aangaan om hun skivakantie te 

kunnen betalen. Tegelijk is er een ongelooflijk gebrek aan kennis, en dus 

ook een grote nood aan vorming en inzicht over hoe we met geld moeten 

omgaan." 
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Ook Goeyens kan zich verbazen over de lichtzinnigheid waarmee jonge 

mensen kredieten openen. De drang om te kunnen meedoen aan de 

consumptiemaatschappij is heel sterk bij hen. "Je ziet toch zelden een 

twintiger met een ouderwetse gsm en computer? Het gaat ook erg 

makkelijk. Wil je een nieuwe flatscreen op afbetaling? Neem een 

loonbriefje mee, verzwijg je andere kredieten en je krijgt alles. Tot de 

machine vastloopt. Sommigen overschrijden de pijngrens al zodra ze 

terugvallen op 80 procent van hun inkomen." 

 

"Jonge mensen worden echt in die consumptiemaatschappij geworpen, de 

generaties voor hen zijn toch wat voorzichtiger. Die vinden het niet zo 

vanzelfsprekend om alles te hebben en worden evenmin zot gemaakt met 

elk jaar drie reizen en een nieuwe gsm." 

 

Vragen bij 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 in de bevolking? 

 

 

 

Jongeren kunnen hun schulden moeilijker aflossen, over welke schulden gaat het hier in de tekst? 
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VI. De werking van de bank als persoon tussen spaarders, 
investeerders en kredietnemers 

 

 

Filmpje: Het ontstaan van banken en de werking van de banken. 

In onderstaande figuur6 zie je de rol van een bank als tussenpersoon. 

 

a) Consumenten sparen/investeren geld en zetten dit geld op een spaarrekening (of) op 

jeugdspaarrekening. Deze rekening wordt beheerd door de bank. 

Je krijgt voor het plaatsen van je geld een vergoeding = intrest. Op een spaarrekening kan dit 

momenteel gaan van 1 tot 3% 

b) Consumenten vragen ook om geld/krediet aan de bank om vb. een huis of een auto te kopen. 

Zij vragen hulp aan de bank om dit te financieren. 

De bank geeft krediet aan deze consumenten. Je betaalt aan de bank een vergoeding = een intrest 

omdat je dit geld moogt lenen. 

De intrest die je betaalt aan de bank is zeker hoger dan 3%. Op deze wijze maken de banken ook 

winst. 

 

 

Denk erom! Banken zijn als ondernemingen. Ze streven steeds naar winst. 

                                                           
6
 www.google.be/afbeeldingen geraadpleegd op 25 juni 2013 

Tip 

http://www.google.be/afbeeldingen
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VII. TEKST voor discussie 
  

Jongeren tussen de 15 en 25 jaar hebben meer schulden (= het geld dat 

je moet betalen).  

Ze kopen veel dure dingen maar kunnen ze moeilijk betalen. 

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. 

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.  

Een vierde van het zakgeld gaat naar spullen voor de computer. Vooral 

internet en spelletjes zijn populair. 

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.  

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. 

Bron: Wablieft 

 

Bijkomende opdracht: kruiswoordraadsel (zie Bijlage 2).  
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VIII. GELDTEST: Welk geldtype ben jij?7 
 

Ben je een trendsetter, een regelaar, een levensgenieter of een toekomstplanner? 

Doe de test en ontdek of jij geld over de balk smijt of dat je je hand op de knip houdt. 

Kruis het antwoord aan dat het beste bij jou past 

Vraag 1: Je krijgt € 20,00 van je oma. Wat doe je ermee? 

A. Je hebt door openstaande schulden al een tijdje geen geld meer dus je kunt die € 20,00 goed 

gebruiken om iets leuks te doen. 

B. Je houdt het geld op zak voor als je iets wil kopen. 

C. Je koopt iets leuks en de rest zet je op je spaarrekening. 

D. Je zet al het geld direct op je spaarrekening bij de bank. 

Vraag 2: Leen jij eens geld uit? 

A. Neen, dat risico neem ik niet! 

B. Als ik geld heb, is het geen probleem. 

C. Alleen aan familie of heel goede vrienden. 

D. Ja, maar ik spreek dan wel een goede rente af! 

Vraag 3: Je wil een iPOD , hoe pak je dit aan? 

A. Je kijkt welke iPod je vrienden hebben en koopt er een die nog duurder is. 

B. Je plundert je spaarrekening en rent meteen naar de winkel. 

C. Je zoekt eerst uit waar je je iPod zo goedkoop mogelijk kunt kopen. 

D. Je koopt een tweedehands iPod van een klasgenoot. 

Vraag 4: Doe je wel eens klusjes voor geld? 

A. Heel vaak, want ik kom altijd geld tekort. 

B. Nee hoor, ik help thuis wel eens en daar hoef ik echt geen geld voor. 

C. Ja, want dan help ik een beetje in huis en het verdient ook nog! 

D. Graag, mijn spaarrekening schreeuwt om geld! 

Vraag 5: Weet jij precies wat er op je spaarrekening staat? 

A. Ja. Niets! 

B. Ik heb echt geen idee. 

C. Ongeveer, ik check het af en toe. 

D. Ja, ik tel mijn geld vaker dan Dagobert Duck.  

                                                           
7
 NIBUD : Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting Nederland www.nibud.nl geraadpleegd op 25 juni 2013 

http://www.nibud.nl/
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Vraag 6 : Je bent met vrienden in het zwembad. Wat doe jij met je geld? 

A. Ik maak het op aan ijs, chips en snoep natuurlijk! 

B. Een ijsje halen voor iedereen. 

C. Ik heb thuis al brood gesmeerd en hou mijn geld in mijn zak. 

D. Ik wacht tot iemand anders een rondje ijs uitdeelt. 

Vraag 7:  Weet jij wat een dagje Efteling voor het hele gezin kost? 

A. Geen idee, dat betalen mijn ouders toch. 

B. Geen idee, maar we moeten er wel even voor sparen. 

C. Mijn ouders zeggen wel dat het duur is, maar ik weet niet hoe duur. 

D. Dat weet ik precies. Als ik iets extra’s wil in de Efteling dan moet ik zelf betalen. 

Vraag 8: Je mag met een vriend mee naar Eurodisney maar je hebt weinig geld om daar leuke 

dingen te kopen. Wat doe je? 

A. Je leent geld, want je kunt toch niet thuis komen zonder aandenken. 

B. Je vraagt aan je ouders of ze een zakcentje mee kunnen geven. 

C. Je koopt iets leuks van het geld dat je hebt en wat je verder ziet laat je hangen. 

D. Jammer maar je hoeft toch niets te kopen. 

Vraag 9 : Als ik later groot ben…… 

A. Heb ik een villa met zwembad en een sportwagen. 

B. Werk in arme landen om mensen daar te helpen. 

C. Heb ik een toffe baan en een leuk gezin. 

D. Reis ik met een rugzak de hele wereld rond. 

Vraag 10: Je bent met een vriend(in) in de stad en je ziet een cool shirt dat je graag wilt hebben. Je 

hebt € 5,00 tekort. Wat doe je? 

A. Ik leen van mijn vriend(in). 

B. Ik zeur net zolang totdat mijn ouders me het geld geven. 

C. Ik koop een goedkoper shirt. 

D. Jammer maar ik koop het shirt wel als ik genoeg zakgeld heb.  
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De uitslag van de Geldtype Test! 

Tel alle keren dat je A hebt ingevuld bij elkaar op. 

Tel alle keren dat je B hebt ingevuld bij elkaar op. 

Tel alle keren dat je C hebt ingevuld bij elkaar op. 

Tel alle keren dat je D hebt ingevuld bij elkaar op. 

 

Welke letter heb je het meest ingevuld? Kijk bij die letter wat voor type je bent 

A. Je smijt het liefst geld over de balk 

Jij wil alles! Er goed uit zien, een kamer vol mooie spullen. Alleen het beste is goed genoeg 

voor jou. En je wilt dat alles ook aan je vrienden laten zien. Je weet dat je graag geld uitgeeft 

en daarom doe je ook veel klusjes waar je wat mee verdient. Werk hoeft voor jou niet leuk te 

zijn, als het maar goed verdient. 

 

B. Je bent een beetje rommelig met geld! 

Als je geld hebt, ben je het ook zo weer kwijt. Vaak weet je niet meer waar het zo snel 

gebleven is. Je geeft jezelf en je vrienden graag een cadeautje. Soms doe je een klusje om 

wat bij te verdienen maar zodra het je verveelt, hou je ermee op. 

Je bent vaak blut, waardoor regelmatig leuke dingen aan je neus voorbijgaan. 

 

C. Je bent een rekenmeester 

Je wilt lekker leven, maar dat hoeft niet altijd veel geld te kosten. Jij weet hoe je een 

duurdere spijkerbroek perfect kunt combineren met een goedkoop shirt. 

Als je een keertje te veel hebt uitgegeven, dan doe je het daarna even rustig aan. Zodat het 

weer goed komt. Je hoeft je niet zo snel zorgen te maken! 

 

D. Je bent net een spaarvarken 

Het liefst zou je al je geld op je spaarrekening laten staan of in je spaarpot laten zitten. Als je 

toch geld uitgeeft, dan ga je op zoek naar koopjes. Je weet precies hoeveel geld je hebt, want 

je houdt dat goed bij. Vrienden kloppen graag bij je aan voor geldtips, maar ze vinden je wel 

erg zuinig. 
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Opdracht: Geldtips voor de geldtype8 

 

 

Om te zorgen dat je (nog) beter met geld omgaat, kun je elkaar tips geven. Elk geldtype kan andere 

tips gebruiken.  

 

Bedenk drie tips voor één van de andere geldtypes. Kies zelf voor welk geldtype. Schrijf ze hieronder 

op en geef ze door aan de anderen. 

 

 

 

 

 

Wij hebben enkele algemene tips verzameld voor het leven! Welke slogan ga jij altijd onthouden! 

 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Schrijf deze op in je agenda! 

 

 

 

                                                           
8
 NIBUD www.nibud.nl/scholieren geraadpleegd op 25 juni 2013 

Wees geen 
krent maar denk 

na over elke 
cent 

Gebruik je geld 
verstandig en 

spaar voor later 

Een spaarpot is 
een goede 

manier om te 
starten met 

sparen 

Voor merken 
moet je werken! 

http://www.nibud.nl/scholieren
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BIJLAGE 1 Financieel dagboek 
 

Naam:        Klas: 

Inkomsten per maand Uitgaven per maand 

Omschrijving 
 

Bedrag 
 

Omschrijving 
 

Bedrag 
 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Totaal inkomsten  Totaal uitgaven  
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BIJLAGE 2 Kruiswoordraadsel 
 

 1                    

                     

2                     

                     

 3                    

                     

                     

                     

                     

     5    6   7       8  

                     

9                     
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HORIZONTAAL 

2. Bij deze rekening zet je een bepaald bedrag ‘vast’ bij de bank, voor een vooraf afgesproken rente en periode. 

3. Dit is een rekening waarmee klanten kunnen sparen bij een bank. Het geld kan, zo nodig, ook onmiddellijk 
worden opgevraagd. De klant heeft echter de bedoeling om het geld voor een tijdje op de rekening te laten 
staan. 

4. 897-9852478-91 is een voorbeeld van een … . 

6. Met mij betaalt de klant in een winkel, restaurant, … Het bedrag gaat pas na verloop van tijd van de 
bankrekening af. 

9. Dit is de basisrekening van de bank. De klant kan onmiddellijk over zijn geld beschikken, al naargelang zijn 
behoeften en zonder termijn 

11. Dit huur je bij een bank, als je je waardepapieren veilig wil bewaren. 

13. Bij deze manier van bankieren kun je, via het internet, zelf een aantal bankverrichtingen uitvoeren. 

14. Met mij betaalt de klant in een winkel, tankstation, … Het bedrag gaat onmiddellijk van de bankrekening af. 

15. Met dit toestel kun je 24 uur per dag rekeningafschriften afdrukken, geld overschrijven, geld storten, 
documenten aanvragen en geld opnemen. 
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VERTICAAL 

1. Ik ben een betalingsopdracht die de schuldenaar aan zijn bank geeft, waarna de bank ervoor zorgt dat het 
geld op de rekening van de begunstigde komt. 

5. Wanneer je gebruik maakt van de tussenkomst van een financiële instelling, gebruik je … geld. 

7. Dit is een document waarop de laatste bankverrichtingen en de nieuwe stand van de bankrekening zijn 
vermeld. 

8. De vergoeding die je ontvangt, wanneer je geld een tijdje op een bankrekening plaatst. 

10. Biljetten en munten zijn vormen van … geld. 

12. De vergoeding die je moet betalen, wanneer je geld van de bank leent. 

 


