
Opdracht 1 

1. Wat zijn de voordelen van het verzekeren  
van je telefoon?

2. Kan een verzekering ook nadelig zijn?
3. Zou jij zelf je telefoon verzekeren? Waarom wel  

of waarom niet?
4. Hoe bepaal je of je een bepaalde verzekering wel  

of niet nodig vindt? Welke vragen spelen een rol?

Opdracht 2 

1. Beantwoord bovenstaande vragen voor Jayden.
2. Is het verstandig van Jayden dat hij zijn telefoon 

heeft verzekerd? Waarom wel of niet?

Risico = kans x financieel effect

Of je een bepaalde verzekering wel of niet 
nodig vindt, hangt af van het risico dat je  
wilt lopen. Wil je weten of het slim is om  
een verzekering af te sluiten dan kan je de 
volgende formule gebruiken: risico = kans x 
financieel effect.

De vragen die hier bij horen zijn:
→ Hoe groot is de kans dat het risico  
     zich voordoet?
→ Hoe groot is dan de financiële schade?

Je hoeft niet per se cijfers in te vullen. Het 
gaat meer om een schatting. De kans dat je 
in Nederland een regenbui over je heen krijgt 
is bijvoorbeeld groot. Maar de schade is 
beperkt. Het risico is dus klein en een 
verzekering niet nodig. Of het slim is om je te 
verzekeren hangt af van de balans tussen de 
kans dat het risico echt plaatsvindt en de 
financiële gevolgen.

Als je een verzekering wilt afsluiten kan je 
met de volgende vragen checken of het echt 
nodig is:
→ Wat is de kans dat er iets gebeurt?
→ Wat kun je zelf doen om te voorkomen  
    dat er iets gebeurt?
→ Hoe groot is de schade als er iets gebeurt?
→ Kan je de schade direct zelf betalen als 
    de situatie zich voordoet?
→ Hoeveel moet je betalen voor de   
     verzekering? Heb je dit er voor over?

Opdracht: Risico= kans x financieel effect niveau
Opdrachtenblad €€

 

 

 

Yes heb mijn nieuwe telefoon binnen. Kost een 
hoop geld maar dan heb je ook wat.

Jayden

Melanie

Heb je hem wel verzekerd? Weet je nog 
dat ik na een week een barst had in het 
scherm van mijn nieuwe telefoon. Was 
echt niet grappig. 

Melanie

:-)

Jij, Melanie, Jasmina, Wesley

Moest ik inderdaad aan 
denken toen ik hem bestelde. 
Ik heb hem meteen verzekerd 
tegen diefstal en schade.

Jayden

Vrienden



Opdracht 2

1. Welke verzekering is nodig voor de volgende 
situaties? Kies uit: aansprakelijkheidsverzekering, 
annuleringsverzekering, inboedelverzekering, 
reisverzekering of zorgverzekering.

* Zoek dit op op internet

Verzekering
Is de kans dat je de 
verzekering nodig hebt 
klein of groot? Waarom?

Hoe kun je voorkomen 
dat er iets gebeurt?

Financiële schade: 
Wat zijn de kosten 
als er iets gebeurt?

Kosten premie

Dierenarts: 
verzekering  
voor de poes

Reisverzekering:  
voor twee weken 
campingvakantie  
in Frankrijk

Diefstal: 
verzekering voor  
een nieuwe laptop

Opdracht: Risico= kans x financieel effect niveau
Opdrachtenblad €€



Melanie
Kans x financieel effect? Het lijkt wel 
wiskunde joh. Niets voor mij. Ik ga af op 
mijn gevoel bij de beslissing of ik een 
verzekering wel of niet wil.

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 let altijd heel goed op en zorg dat  
ik geen schade veroorzaak. Een aan-
sprakelijkheidsverzekering vind ik  
dus niet nodig.

Wesley
Ik heb me nooit in verzekeringen 
verdiept. Ik neem aan dat mijn pa  
en ma dit voor mij hebben geregeld.

Jayden
Voor sommige verzekeringen is sparen  
in mijn geval goedkoper dan een 
verzekering. Een telefoonverzekering 
bijvoorbeeld. Ik ben heel zuinig op mijn 
telefoon en heb een beschermend hoesje. 
Dus ik heb geen verzekering nodig.

Melanie
Je gevoel is vaak een goede raadgever.  
Maar probeer ook naar de feiten te kijken.  
Het is eenvoudiger dan het lijkt.

Jasmina
Een ongeluk zit in een klein hoekje. De schade  
bij zo’n ongeluk kan groot zijn. Dat moet je dan 
wel kunnen betalen. Het lijkt daarom toch een 
goed idee om een aansprakelijkheidsverzekering 
af te sluiten.

Wesley
De noodzakelijke verzekeringen zijn misschien 
inderdaad door je ouders geregeld. Zeker als je 
nog thuis woont, is die kans groot. Maar hoe zit 
het met een verzekering van je waardevolle 
spullen zoals je telefoon?

Jayden
Goed dat je er zo over hebt nagedacht. Je kunt er 
inderdaad voor kiezen om geen verzekering af te 
sluiten. Maar wat doe je als er toch iets gebeurt? 
Heb je genoeg gespaard om een nieuwe telefoon 
te betalen?

Opdracht: Risico= kans x financieel effect niveau
Opdrachtenblad €€

Op wie lijk jij het meest?

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


