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→ Leerdoel: Omgaan met financiële risico’s
Beoordelen van risico’s en rendement
→ Specifieke leerdoelen
· De jongeren weten welke stappen je kunt zetten
om van schulden af te komen.
· De jongeren weten wanneer er sprake is van
financiële problemen.
· De jongeren weten wat de gevolgen zijn als je
rood staat.

Vrienden
Jij, Jasmina, Jayden, Wesley
Jasmina
Ik schrok me kapot toen ik mijn saldo
checkte. Ik sta rood!
Melanie

1. Introductie (klassikaal)

Hoeveel?

Jasmina
€100

Opdracht 1 - Toon het bericht en bespreek
de volgende vragen:
1. Wesley vindt dat Jasmina zich niet druk
moet maken. Ben jij het met Wesley eens?
2. Wat zijn de voor- en nadelen van rood
staan?
3. Hoe zou jij reageren als je zou zien dat je
plotseling rood zou staan?
4. Welke tips zou jij Jasmina meegeven om
weer een positief banksaldo te krijgen?
5. Kun jij rood staan? En zo ja, heb je wel eens
rood gestaan? Hoe voelde je je hierbij?
6. Wat doe jij om rood staan tegen te gaan?

Wesley
Joh maak je niet zo druk. Ik sta altijd
rood. Pas als ik meer dan € 900 rood
sta, ga ik me zorgen maken.

→ 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.

2. Kern (individueel of in tweetallen)
De leerlingen maken de opdrachten.

3. Afsluiting (klassikaal)
Bespreek de opdrachten na.

Opdracht 2 - Wat vinden de leerlingen van de
leeftijdsgrens van 18 jaar?
1. Zijn de leerlingen het er over eens onder
welke voorwaarden lenen wel en niet
verantwoord is?
2. Maak eventueel een gezamenlijke lijst met
criteria. Bijvoorbeeld:
• Alleen als je weet dat je binnenkort weer
geld krijgt om het terug te betalen.
• Alleen voor noodzakelijke uitgaven en niet
voor luxe uitgaven.
• Alleen tot een bepaald bedrag.
• Alleen als de aankoop een investering is,
waardoor je kan zorgen dat je
bijvoorbeeld (meer) inkomsten hebt.
Bijvoorbeeld: lenen voor de studie.
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Opdracht 3
A. Bespreek de volgende stappen om uit de
schulden te komen.
• Maak een overzicht van je schulden.
Zo krijg je inzicht in de hoogte van de
schuld en het aantal schuldeisers.
• Bepaal aan de hand van een begroting
hoeveel je per maand af kunt lossen.
• Maak een betaalplan waarin je bepaalt
hoeveel je elke maand aflost aan welke
schuldeiser.
B. Om schulden te voorkomen is het belangrijk
om goed te weten hoeveel je uit kunt geven.
Daarvoor is een begroting erg handig. Als je
weet hoeveel je kunt uitgeven, ga je niet
zomaar meer uitgeven dan je eigenlijk hebt.
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