Opdracht: Goed verzekerd

niveau

Docentenhandleiding

→ Leerdoel: Vooruit kijken
Verzekeren
→ Specifieke leerdoelen
· De jongeren weten hoe een verzekering werkt.
· De jongeren kunnen verschillende vormen van
verzekeringen benoemen.
· De jongeren weten of een bepaalde verzekering
in hun situatie, verplicht, noodzakelijk, wenselijk
of optioneel is.

1. Introductie (klassikaal)

€

→ Motiveer iedereen om mee te praten, stel zo
nodig gerichte vragen aan individuele leerlingen
en betrek iedereen bij het gesprek. Bovenstaande
vragen gelden als richtlijnen. Mocht er een andere
vraag zijn die het gesprek op gang kan brengen
omtrent de casusproblematiek, stel deze
dan vooral.

2. Kern (individueel of in tweetallen)
De leerlingen maken de opdrachten.

3. Afsluiting (klassikaal)
Opdracht 1 - Toon het bericht en bespreek de
volgende vragen:

Bespreek de opdrachten na.

1. Wat denk jij? Is Jasmina hiervoor
verzekerd?
2. Hoe heet de verzekering die schade
aan anderen vergoedt?
3. Heb je zelf wel eens schade bij iemand
anders veroorzaakt? Wat gebeurde er?
Is het met de verzekering opgelost?
4. Er zijn heel veel verschillende soorten
verzekeringen. Hoeveel ken jij er?
Noem er minimaal vijf.
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Voorbeelden van verzekeringen
• Inboedelverzekering
• Aansprakelijkheidsverzekering
• Aansprakelijkheidsverzekering voor
motorvoertuigen
• Zorgverzekering
• Tandartsverzekering
• Reisverzekering
• Annuleringsverzekering
• Diefstalverzekering (voor specifieke
producten zoals een telefoon)
• Sneeuwverzekering
• Uitvaartverzekering
• Huisdierenverzekering

→ Bespreek dat sommige verzekeringen
noodzakelijk of zelfs verplicht zijn. Daarnaast
zijn er verzekeringen die wenselijk of nuttig zijn.
Als je nooit op reis gaat, is een reisverzekering
bijvoorbeeld niet zinvol.

→ Verwijs ook naar de opdracht Risico = kans x
financieel effect. Hierin gaat het over hoe je
kunt bepalen of een bepaalde verzekering voor
jou zinvol is.
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Opdracht 2

Situatie

Soort verzekering

Oeps, Melanie heeft met handbal een raam van de buren
ingegooid. De verzekering betaalt een nieuw raam.

Aansprakelijkheidsverzekering

Jasmina is al een maand verkouden. Ze besluit toch maar
eens langs de huisarts te gaan. De huisarts rekent kosten
voor dit bezoek. De verzekering betaalt.

Zorgverzekering

Jayden is door het dolle heen. Hij heeft kaartjes voor dat
unieke concert van zijn favoriete band geregeld. De kaarten
zijn wel duur. Hij neemt een verzekering erbij. Als hij ziek is op
de dag van het concert, krijgt hij de kaarten vergoed.

Annuleringsverzekering

Door lekkage in de badkamer is er flinke waterschade in het
huis van Wesley. Zijn boeken en laptop zijn onbruikbaar.
Gelukkig betaalt de verzekering.

Inboedelverzekering

Melanie en Jasmina zijn op reis in Thailand. Op een volle
markt worden hun spullen gestolen. De verzekering vergoedt
de gestolen spullen.

Reisverzekering

Opdracht 3 - Leg uit dat het inderdaad kan
voorkomen dat je nog niet zoveel premie
hebt betaald maar toch een hoge schade
krijgt vergoed. De schade wordt dan uit een
zogenaamd potje betaald. Er zijn heel veel
mensen die dezelfde verzekering hebben.
Niet iedereen krijgt ook werkelijk schade.
Zo ontstaat er een potje waarmee de
verzekeringsmaatschappij schade kan
uitbetalen aan mensen die wel schade hebben.
Licht eventueel ook het begrip eigen risico toe.
Bij sommige verzekeringen moet je, als je
kosten hebt, toch eerst een deel zelf betalen.
Dat is het eigen risico.

