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→ Leerdoel: In kaart brengen
Transacties uitvoeren
→ Specifieke leerdoelen
· De jongeren weten wat een automatische
incasso inhoudt.
· De jongeren kunnen rekening houden met
mogelijke gevaren bij pinnen en
internetbankieren.
· De jongeren kunnen de betrouwbaarheid en
veiligheid van een website controleren waar
ze online een aankoop doen.

1. Introductie (klassikaal)

Vrienden

Jij, Melanie, Jasmina, Jayden
Wesley
Moet maandelijkse contributie betalen
voor voetbal. Automatische incasso of
overmaken. Wat zouden jullie doen?
Melanie
Automatische incasso, hoef je er niet meer aan
te denken.

Jasmina
Ha ha, da’s in jouw geval wel handig

Opdracht 1 - Toon het bericht en laat naar
aanleiding hiervan de volgende vragen aan
bod komen:
1. Wat zijn volgens jou de voordelen van
automatische incasso? En wat denk je
dat de nadelen zijn?
2. Welk advies geef jij Wesley? Waarom?
3. Wat gebeurt er als je een rekening niet
op tijd betaalt?
4. Is dit jou, of iemand die je kent,
wel eens gebeurd?
5. Krijg jij rekeningen binnen op jouw naam?
Zo ja, wie betaalt deze?
6. Welke manier van betalen zou beter bij
jou passen: automatische incasso of
overmaken? Waarom? En geldt dit voor
alle rekeningen die je binnen krijgt?

→ 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.
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Opdracht 2 - Bespreek toekomstige situaties
met de leerlingen. Op welke manier denken
zij in de toekomst hun vaste lasten te betalen?
Waarschijnlijk zullen veel leerlingen via internetbankieren gaan betalen. Wat zijn daar de
voor- en nadelen van? Hoe zorg je ervoor dat
je veilig bankiert? Voordeel is dat het snel is en
bijna overal kan. Een nadeel is de veiligheid.
Het is belangrijk dat je zeker weet dat een site
betrouwbaar is en dat je inlogcodes voor
internetbankieren geheim houdt.

Opdracht 3 - Winkelen op internet wordt
steeds populairder. De voordelen zijn: het kan
dag en nacht, je hoeft niet in de rij te staan en
je spullen worden netjes thuis afgeleverd.
Ook kun je gemakkelijk prijzen van dingen
vergelijken. Een nadeel is de veiligheid met
betalen en je betaalt vaak verzendkosten of
kosten om retour te sturen als de aankoop
toch niet bevalt. Hierdoor kan je uiteindelijk
ongemerkt duurder uit zijn dan in de winkel.
Welke ervaringen hebben de leerlingen zelf
op dit gebied? Is het wel eens mis gegaan met
bestellingen? Bespreek hoe je een veilige site
van een onveilige site kunt onderscheiden,
bijvoorbeeld door het Thuiswinkel Waarborg
logo. Daarnaast zijn grote bekende webwinkels
meestal wel te vertrouwen. Hoe doe je dat bij
veilingsites als Marktplaats en Ebay? Leg uit
hoe je hier vooral je gezonde verstand moet
gebruiken, zoals geen grote bedragen van te
voren overmaken.
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