
Opdracht 3:

1. Bespaartips:
• Samen eten
• Bij je ouders eten
• Zuinig met energie (bijvoorbeeld  

apparaten niet op standby laten staan, 
verwarming lager en korter douchen)

• Minder uit eten
• Tijdje minder uitgaan
• Fiets pakken ipv openbaar vervoer
• Geen impulsaankopen doen

2. Als je nauwelijks geld hebt en je televisie gaat 
kapot, dan kun je:
• Een tijd geen televisie gaan kijken en 

bijvoor- beeld via je laptop programma’s volgen
• Een televisie lenen van iemand anders tot  

je voldoende hebt gespaard om wel een 
televisie te kopen

• Een goedkope televisie tweedehands kopen

Opdracht: Verhuiskosten niveau
Docentenhandleiding €€€

1. Introductie (klassikaal) 

→ Denkt iedereen hetzelfde over tweedehands spullen?

→  Welke spullen hebben de hoogste prioriteit ?  
Is het bijvoorbeeld noodzakelijk om meteen een 
wasmachine te kopen? Je kunt immers ook bij je 
ouders wassen. En een koelkast?

Opdracht 1 - Toon het bericht en laat naar 
aanleiding hiervan de volgende vragen aan 
bod komen:

1. Jasmina gaat op zichzelf wonen. Welke 
eenmalige kosten komen erbij kijken als  
je op jezelf gaat wonen?

2. Met welke maandelijkse kosten moet je 
rekening houden als je op jezelf woont?

3. Jasmina heeft gespaard. Denk jij wel  
eens na over op jezelf wonen? Hoe zou jij  
je hierop voorbereiden? 

Als je al op jezelf woont:
1. Met welke kosten had je absoluut geen 

rekening gehouden toen je op jezelf  
ging wonen?

2. Welke tip zou je willen geven aan iemand 
die ook op zichzelf gaat wonen?

Opdracht 2 - Denk aan de volgende spullen: 
meubels, borden, bestek, bekers, waterkoker, 
pannen, wasmachine, televisie, gordijnen, lampen, 
vloerbedekking/laminaat, schoonmaakattributen, 
stofzuiger, koelkast, gasfornuis, etc.

2. Kern (individueel of in tweetallen)  

De leerlingen maken de opdrachten.

→  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.

3. Afsluiting (klassikaal) 

Bespreek de opdrachten na.

→  Leerdoel: Omgaan met financiële risico’s 
Financiële gevolgen van gebeurtenissen

→  Specifieke leerdoelen
· De jongeren weten dat een gebeurtenis  

zoals op kamers gaan invloed heeft op  
hun financiële situatie.

· De jongeren weten met welke kosten ze  
te maken krijgen als ze op kamers gaan. 

 

 

 

Vandaag mijn huurcontract getekend.  

Over twee maanden ga ik dan echt eindelijk 

op mezelf wonen.

Jasmina

Moet nog een hoop regelen. Gelukkige  

heb ik wel wat gespaard. Helpen jullie 

verhuizen? Scheelt weer verhuiskosten.

Jasmina

Melanie

Wow spannend!

Wesley

I’ll be there. Kost je natuurlijk wel een biertje! ;-)

Jij, Melanie, Jayden, Wesley
Vrienden


