
Opdracht 1 

1. Jasmina raadt Wesley aan om wat vaker bij zijn  
ouders te gaan eten. Welke tips kun je nog meer 
bedenken om geld te besparen op het moment  
dat je wat krapper zit?

2. Wesley woont op kamers. Heerlijk natuurlijk die 
vrijheid. Maar dit betekent ook dat je veel extra 
kosten hebt. Bedenk 3 nieuwe uitgaven die je krijgt 
als je op jezelf gaat wonen. Het gaat om uitgaven 
die je nog niet betaalt als je bij je ouders woont.

3. Hoe zou jij je voorbereiden voordat je op kamers 
gaat wonen? In het geval je al op jezelf woont: 
welke tips zou jij je klasgenoten geven die nog  
niet op zichzelf wonen? Waar moeten ze rekening 
mee houden?

Opdracht 2 

1. Wat denk je dat iemand die op zichzelf woont 
minimaal per maand kwijt is aan boodschappen 
(eten, schoonmaakspullen en verzorgingsartikelen)?

2. Weet jij hoeveel de volgende dagelijkse 
boodschappen kosten? Zet achter elke boodschap 
een prijs.

 · 1 heel gesneden bruin brood 
 · huismerk shampoo 500 milliliter 
 · 10 plakken kaas 
 · 1 liter melk 
 · potje gel huismerk
3. Vergelijk jouw prijzen met de prijzen van je 

buurman/buurvrouw. Bij welke product hebben 
jullie het grootste verschil?

Opdracht: Op kamers niveau
Opdrachtenblad €€

Als je op jezelf woont, zal je ook zelf je 
dagelijkse boodschappen moeten betalen. 
Het is handig als je weet wat bijvoorbeeld  
een normale prijs is voor een brood. Als je  
dan in de winkel bent, weet je of een bepaald 
product duur of goedkoop is. Ook weet je  
of een aanbieding wel echt zo aantrekkelijk 
is. Soms is een brood bijvoorbeeld bij 
supermarkt X in de aanbieding maar ben  
je toch nog goedkoper uit als je je brood  
bij supermarkt Y koopt.

 

 

 

Moet de hele week brood eten. Heb geen geld 
meer. Was ff vergeten dat mijn huur nog 
afgeschreven moest worden. Balen!

Wesley

Goede tip, ga ik doen! ;-)

Wesley

Jasmina

Tip: Ga bij je ouders eten. Zij zijn weer blij dat ze 
je hebben gezien en jij hebt gratis eten!

Jij, Melanie, Jasmina, Jayden
Vrienden



Opdracht 3 

Je krijgt ook te maken met verzekeringen, belastingen 
en huurtoeslag. Trek een lijn tussen een begrip en de 
bijbehorende betekenis.

Opdracht 4 

1. Op de volgende pagina staan verschillende soorten 
uitgaven. Geef per uitgavensoort aan in welke 
categorie uitgaven deze valt. En geef voor elk van 
de drie uitgavecategorieën zelf ook een voorbeeld.

2. Waarom is het handig om je uitgaven in deze 
categorieën te verdelen?

Tip → Woon je zelf op kamers? Kijk op  
www.toeslagen.nl of op www.berekenuwrecht.nl 
om te kijken of je toeslag kunt krijgen.

Huurtoeslag Belasting voor onder andere 
het reinigen van water.

Waterschaps-
belasting

Bijdrage van de overheid voor 
de kosten van de huur (als je 
helemaal op je zelf woont, 
zonder huisgenoten).

Inboedel- 
verzekering

Verzekering voor medische 
kosten.

Gemeentelijke 
heffingen

Belasting voor onder andere 
het ophalen van vuilnis.

Zorgverzekering

Verzekering die schade dekt als 
er iets met je spullen in je huis 
is gebeurd, bijvoorbeeld door 
diefstal, brand of 
wateroverlast.

Uitgavenpost Bij welke uitgavecategorie 
hoort deze uitgavenpost?

Bezoek aan de kapper

De contributie voor de 
sportschool

Reparatie van de 
wasmachine

Een nieuwe laptop

Cadeautje voor een 
vriendin

Sigaretten

Vakantie

Telefoonabonnement

Vaste lasten

Reserveringsuitgaven

Huishoudelijke uitgaven

 Soorten categorieën uitgaven

 De maandelijkse uitgaven kun je 
onderverdelen in drie soorten: 

→ Vaste lasten: Kosten die op vaste 
momenten terugkomen omdat je daar 
afspraken over hebt gemaakt met een 
bedrijf. Je betaalt bijvoorbeeld elke  
maand of kwartaal (ongeveer) hetzelfde 
bedrag. Bijvoorbeeld de energie of 
telefoonrekening.

→ Reserveringsuitgaven: Dit zijn onregel- 
matige uitgaven. Je weet vooraf niet 
precies wanneer je de uitgaven gaat doen 
en hoeveel het is. Bijvoorbeeld als je laptop 
kapot is. Het is belangrijk om geld voor 
deze uitgaven te sparen. Zo zorg je  
dat je onverwachte uitgaven toch kunt 
betalen. Je reserveert het geld dus voor  
een later moment.

→ Huishoudelijke uitgaven: Uitgaven waar  
je elke week wel geld aan uitgeef. Het 
bedrag verschilt per week. Het is geen  
vast bedrag.

Opdracht: Op kamers niveau
Opdrachtenblad €€



Melanie
Ik ga me nu niet druk maken over een 
kapotte wasmachine. Ik kan toch bij mijn 
ouders wassen?

Geldtip

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

Wesley
Als er iets kapot gaat, leen ik toch 
gewoon geld?

Jasmina
Ik ga elke maand een klein bedrag op  
zij leggen. Je weet nooit of er iets kapot 
gaat.

Jayden
Ik ga niet op kamers wonen. Ik heb het 
veels te goed bij mijn pa en ma.

Melanie
Fijn dat je bij je ouders terecht kunt. Maar wat  
als je koelkast kapot gaat? Of je tv? Laptop? 
Daarvoor is het handig om geld achter de hand  
te hebben.

Wesley
Ga niet zomaar lenen. Kijk eerst of er andere 
mogelijkheden zijn. Bijvoorbeeld door er eerder al 
voor te sparen. Geef je al je geld al uit, dan kun je 
kijken waar je misschien wel iets minder aan uit 
kunt geven. Of je gaat meer werken. Als je leent, 
ben je door de rente altijd duurder uit. betaal Je 
betaalt uiteindelijk altijd meer dan wanneer je 
zorgt dat je geld achter de hand hebt.

Jasmina
Heel verstandig om geld apart te leggen voor 
onverwachte zaken. Hou dit vol.

Jayden
Super dat je het naar je zin hebt bij je ouders. Als 
je geld gaat verdienen en nog bij je ouders woont, 
is het logisch om een financieel steentje bij te 
dragen. kan het wel zo zijn dat ze willen dat jij 
ook een steentje bij gaat dragen.

Opdracht: Op kamers niveau
Opdrachtenblad €€

Op wie lijk jij het meest? 

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


