
Opdracht 1 

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?

2. Verandert de rol van je ouders in je financiën  
nadat je 18 bent geworden, denk je?  
Wat verandert er dan?

Opdracht 2 

1. Welke kosten dekt de basisverzekering?  
Tip: Kijk op www.rijksoverheid.nl voor informatie.

2. Zoek op wat de volgende woorden betekenen. 
Schrijf de betekenis in je eigen woorden op.

Opdracht: Hoera 18?! niveau
Opdrachtenblad €€

Basisverzekering

Een van de dingen die je moet regelen als  
je 18 jaar bent is een basisverzekering. 
Iedereen in Nederland vanaf 18 jaar en ouder 
is verplicht om een basisverzekering tegen 
ziektekosten af te sluiten. Tot je 18de hoef je 
je hier geen zorgen over te maken. Je bent 
gratis meeverzekerd met je ouders. Vanaf je 
18de betaal je elke maand een bedrag aan de 
zorgverzekering. Als je naar de huisarts moet 
of bijvoorbeeld medicijnen nodig hebt, dan 
vergoedt de basisverzekering deze kosten 
voor jou. De regering bepaalt welke kosten  
er in de basisverzekering zitten. Naast de 
basisverzekering kun je een aanvullende 
verzekering afsluiten. Met een aanvullende 
verzekering, verzeker je ook de ziektekosten 
die niet worden vergoed door de basis-
verzekering. Bijvoorbeeld een bezoek aan  
de fysiotherapeut of de tandarts.  
Een aanvullende verzekering is niet verplicht.

 

 

 

Nog een nachtje slapen en ik ben 18!

Wesley

Jayden

Jippie mag je eindelijk bier bestellen.

Jasmina

En zelf voor je schulden opdraaien ;-)

Melanie

En stemmen.

Jij, Melanie, Jasmina, Jayden

Betekenis

Eigen risico

Zorgtoeslag

Aanvullende verzekering

→ Vanaf je 18de kun je zorgtoeslag krijgen.  
Dit is een bijdrage van de overheid voor jouw 
zorgkosten. Je krijgt alleen zorgtoeslag als je  
zelf niet zoveel verdient. Kijk op www.toeslagen.nl  
om te kijken of je zorgtoeslag kunt krijgen.

Vrienden



Opdracht 3 

1. Vind je dat er in de volgende situaties sprake is  
van een lening of niet? Kruis het juiste hokje aan.

2. Vergelijk jouw antwoorden met de antwoorden  
van een klasgenoot. Zijn jullie het eens?

Opdracht: Hoera 18?! niveau
Opdrachtenblad €€

Lening Geen lening

Boete

Hypotheek

Huur

Tegoed voor  
online games

Rood staan bij  
de bank

Betalen met pinpas

Betalen met 
creditcard

Kopen op afbetaling

18 jaar: zelf verantwoordelijk

Tot je 18de jaar zijn je ouders 
verantwoordelijk voor je financiën. Wil je 
bijvoorbeeld een telefoonabonnement 
afsluiten? Dan heb je daar toestemming voor 
je ouders voor nodig. En ook voor het openen 
van een bankrekening of spaarrekening, heb 
je je ouders nodig. Vanaf je 18de kun je dat 
allemaal zelf doen. Vanaf dan ben je ook zelf 
aansprakelijk voor leningen, boetes en te laat 
betaalde rekeningen. Je ouders kunnen niet 
meer gedwongen worden om die voor jou te 
betalen. Je zult het dan dus zelf op moeten 
lossen als je anderen nog geld moet betalen.



Wesley
Zorgverzekeringen vergelijken? Ik niet. 
Mijn ouders regelen gelukkig alles voor 
me. Ook als ik 18 ben.

Geldtip

Hieronder staat voor elk van bovenstaande personen 
een handige geldtip. Bekijk de tip van de persoon op  
wie jij het meeste lijkt.

Jasmina
Ik ga me zeker verdiepen in de 
verschillende aanbiedingen. Ik vind het 
wel ingewikkeld. Gelukkig helpt mijn 
vader me.

Melanie
Zorgverzekering? Wat is dat?

Jayden
Ik neem gewoon de goedkoopste 
zorgverzekering. 

Wesley
Fijn dat je ouders zo goed voor je zorgen.  
Maar het is ook wel handig als je zelf weet  
hoe het zit. Je kunt toch niet altijd je ouders  
alles laten uitzoeken voor je. Op een gegeven 
moment zal je het toch echt zelf moeten doen.

Jasmina
Het is inderdaad best ingewikkeld. Fijn dat je 
vader je helpt. Probeer het wel zelf ook helemaal 
te snappen. Vraag je vader gewoon alles wat je 
nog niet begrijpt. Zo krijg je het stap voor stap 
zelf helemaal door.

Melanie
Misschien besteed je je tijd liever aan leukere 
dingen, maar het is wel belangrijk om iets te 
weten van bepaalde geldzaken. Een zorg-
verzekering hoort daar zeker bij. Het is prettig  
als je weet hoe het in elkaar zit.

Jayden
Let niet alleen op de prijs, maar ook op de 
voorwaarden. Misschien vergoedt je zorg- 
verzekering bijvoorbeeld maar vijf bezoekjes aan 
de fysiotherapeut. Terwijl je nu al weet dat je 
meer dan vijf keer naar de fysio zult moeten.  
Dan blijkt die goedkope verzekering opeens dus 
toch niet zo goedkoop te zijn.

Opdracht: Hoera 18?! niveau
Opdrachtenblad €€

Op wie lijk jij het meest? 

Zet een kruisje achter de naam van de persoon op wie je 
het meeste lijkt.


