
Opdracht: Hoeveel zijn jouw spullen waard? niveau
Docentenhandleiding €€

1. Introductie (klassikaal) 

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

1. Er komt een hoop bij kijken als je op jezelf 
gaat wonen. Welke verzekeringen kun jij 
bedenken die belangrijk zijn als je op jezelf 
gaat wonen?

2. Wat is een inboedelverzekering denk je? En 
waarom is het belangrijk om deze 
verzekering af te sluiten als je op jezelf 
gaat wonen?

→  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.

→  Bespreek dat er financieel veel verandert als je op 
kamers gaat. Kosten die eerst door de ouders 
werden betaald moet je als je op kamers gaat zelf 
betalen. Bijvoorbeeld je dagelijks eten en drinken 
en energie- en waterkosten. Ook de huur en een 
inboedelverzekering horen daar bij.

→  Bespreek dat sommige dingen al door de 
verhuurder kunnen zijn geregeld. Het kan 
bijvoorbeeld dat de huurder de energie- en 
waterkosten betaalt. Dit is dan in het huurbedrag 
opgenomen. Sommige huurders hebben ook de 
inboedelverzekering voor hun huurders al 
geregeld.

→  Leg indien nodig uit dat een inboedelverzekering 
een verzekering is voor diefstal of schade aan 
spullen door bijvoorbeeld lekkage of 
weersomstandigheden. 

2. Kern (individueel of in tweetallen)  

De leerlingen maken de opdrachten.

 

 

 

Yes volgende maand ga ik op kamers. Moet wel 
nog een hoop regelen.

Jasmina

Jayden

Wat dan?

Wesley

Inboedelverzekering is belangrijk!

Jij, Melanie, Jayden, Wesley

Verzekeringen bijvoorbeeld. 
@Wesley: welke 
verzekeringen heb jij?

Jasmina

Ok thnx.

Jasmina

Vrienden

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

→  Specifieke leerdoelen
· De jongeren weten dat je wanneer je op jezelf  

gaat wonen een inboedelverzekering moet regelen.

3. Afsluiting (klassikaal) 

Bespreek de opdrachten na.
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Opdracht 2 - De verzekeraar bepaalt de 
premie op basis van de volgende gegevens.

1. De verzekeraar bepaalt de premie op  
basis van de volgende gegevens
• dagwaarde van de spullen
• type woning
• woonplaats (zie vraag 2)
• preventiemaatregelen zoals  

een alarm of slot (als dit in de 
voorwaarden staat)

• schadeverleden
• of de verzekerde een garantie tegen 

onderverzekering wil. Je bent onder- 
verzekerd als je voor minder geld 
verzekerd bent dan je spullen eigenlijk 
waard zijn. Dat kan gebeuren als je na 
het afsluiten van de verzekering nog 
meer spullen koopt. Om dit te voorkomen 
kun je zorgen voor een garantie tegen 
onderverzekering.

Opdracht 3

1. Het voordeel van een inboedelverzekering 
is dat je verzekerd bent tegen schade.  
De kosten van schade bij bijvoorbeeld 
brand of wateroverlast kunnen flink 
oplopen.

2. Als je geen inboedelverzekering hebt,  
moet je alle kosten zelf betalen van spullen 
die gestolen of beschadigd zijn. Dat kan 
een laptop zijn als die wordt gestolen. 
Of alle spullen die je in huis hebt als er 
brand in huis zou komen.

3. Het nadeel is dat je misschien jarenlang 
premie betaalt zonder dat je gebruik  
hoeft te maken van de verzekering.

4. Een gemiddelde premie voor inboedel 
verzekering voor een alleenstaande in  
een goedkope regio is € 9 per maand en 
voor een alleenstaande in een dure regio  
€ 14 per maand.

5. Bespreek dat dit een essentieel onderdeel 
is van een verzekering. Je weet vaak vooraf 
niet of en hoe vaak je de verzekering  
nodig hebt.


