
Opdracht: Shoppen zonder wachtrij niveau
Docentenhandleiding €

1. Introductie (klassikaal) 

2. Kern (individueel of in tweetallen)  

De leerlingen maken de opdrachten.

3. Afsluiting (klassikaal) 

Bespreek de opdrachten na.

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

1. Wat zijn volgens jou de voordelen van online 
shoppen? En wat de nadelen? 
 
Voorbeelden voordelen
• geen wachtrijen
• makkelijk producten vergelijken
• geen opdringerige verkopers
• 24 uur open, dus je kunt shoppen wanneer  

jij dat wil 

Voorbeelden voordelen
• mogelijk onveilig met betalen
• geen verkoper beschikbaar voor advies
• ongezelliger
• verslavend
• je hebt allerlei onverwachte, bijkomende 

kosten op het einde (verzendkosten etc)
• moeilijker terugbrengen

2. Welke risico’s van online winkelen kun  
je bedenken?

3. Doe jij wel eens online aankopen? Wat voor 
een producten koop je het liefst online?

4. Geef je makkelijker geld uit met online 
winkelen of met winkelen in de stad?

→  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.

Opdracht 2 - Voorbeeldtips

• Vergelijk prijzen met elkaar
• Controleer de garantie-  

en ruilvoorwaarden
• Let goed op extra kosten bijvoorbeeld 

voor aflevering
• Controleer of het betaalgedeelte  

van de website veilig is. Begint de site 
bijvoorbeeld met https en niet met http?

 

 

 

Yeay uitverkoop wie gaat er mee naar 
de stad?

Melanie

Jasmina

Naar de stad!? Ik shop liever online. Geen last 
van opdringerige verkopers en wachrijen. Kom 
anders bij mij achter de pc.

Jij, Jasmina, Jayden, Wesley

Ok

Melanie

Wesley

Veel plezier dames! Ik ga even  
langs kledingszaak bij mij om de 
hoek, kan ik tenminste meteen de 
kleren passen.

Vrienden

→  Leerdoel: Omgaan met financiële risico’s 
Beoordelen van risico’s en rendement

→  Specifieke leerdoelen
· De jongeren weten wat de risico’s zijn van 

internetaankopen.
· De jongeren weten hoe ze deze risico’s  

kunnen vermijden.



Opdracht: Shoppen zonder wachtrij niveau
Opdrachtenblad €

Opdracht 3

1. Bespreek de risico’s van het geld 
overmaken. Het kan zijn dat je het geld 
overmaakt, maar dat je het product niet 
opgestuurd krijgt.  
 
Aan de andere kant: als iemand jou het 
product opstuurt, dan moet hij jou ook 
vertrouwen dat je het geld gaat overmaken. 

2. Als je iets tweedehands koopt heb je geen 
garantie zoals in een winkel. 

3. Voordelen Marktplaats:
• goedkoper dan iets nieuw kopen
• leuk om bij mensen over de vloer te komen
• je doet aan recycling van producten,  

dat is goed voor het milieu

Nadelen Marktplaats:
• eventuele verzendkosten
• geen garantie
• je kent de verkoper niet
• je weet niet wat de kwaliteit van  

het product is
• cash betalen kan voor onveilige  

situaties zorgen, bijvoorbeeld bij  
grote bedragen

4. Bespreek met de leerlingen in welke 
situaties ze Wesley wel het geld zouden 
laten overmaken en wanneer niet.  
Waar hangt dat van af?


