Opdracht: Hoera 18?!
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→ Leerdoel: Financiële landschap leren kennen
Kennis hebben van financiële begrippen en
onderwerpen
→ Specifieke leerdoelen
· De jongeren weten welke kosten hun
ouders hebben.
· De jongeren denken na over manieren om
zuiniger met energie om te gaan.

Vrienden

1. Introductie (klassikaal)

Jij, Melanie, Jasmina, Jayden
Wesley

Opdracht 1 - Toon het bericht en bespreek
de volgende vragen:
1. Als je 18 wordt, ben je volgens de wet
volwassen. Dat betekent extra rechten,
maar ook extra plichten. Wat zijn volgens
jou de voordelen van 18 jaar zijn? En wat
zijn de nadelen?
Voordelen: je mag stemmen, zonder
bijrijder een auto besturen, alcohol
bestellen, krijgt thuis misschien ook
meer vrijheid.
Nadelen: Je bent officieel zelf
verantwoordelijk voor je financiën.
Dit betekent dat je de volgende dingen zelf
moet regelen: Schulden, verzekeringen,
studiefinanciering.
2. Verandert de rol van je ouders in je
financiën nadat je 18 bent geworden,
denk je? Wat verandert er dan?

→ 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)
Bespreek de opdrachten na.

Nog een nachtje slapen en ik ben 18!

Jayden
Jippie mag je eindelijk bier bestellen.

Melanie
En stemmen.

Jasmina
En zelf voor je schulden opdraaien ;-)
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Opdracht 2 - Bespreek de kosten die de
basisverzekering dekt. Welke leerlingen
kennen de begrippen al?

Opdracht 3 - Leg indien nodig uit waarom iets
wel of niet een lening is.

Lening
Boete: een boete is een bedrag dat je meteen moet betalen.
Vaak kun je een boete gespreid betalen.
Hypotheek: een hypotheek is een lening om een huis te kopen.

Geen lening
x

x

Huur: huur betaal je om iets te mogen gebruiken,
zoals een huis.

x

Tegoed voor online games: met tegoed kun je later iets betalen.

x

Rood staan bij de bank: als je rood staat heb je geld uitgegeven
dat je eigenlijk niet hebt. Je betaalt ook rente.

x

Betalen met pinpas: als je met je pinpas betaalt wordt het geld
direct van je rekening afgeschreven.

x

Betalen met creditcard: betalen met creditcard is een lening.
Het bedrag wordt later pas van je rekening afgeschreven.

x

Kopen op afbetaling: koop je iets op afbetaling?
Dan betaal je meestal rente.

x

