
 

EenVandaag in de klas 
Liever de pinpas dan cash 
geld 
 

Leeftijd: 13-15 jaar 16-18 jaar 
Niveau:  VO onderbouw/ bovenbouw 
 
Samengevat 
Contant geld is steeds meer aan het 
verdwijnen. De meeste mensen betalen 
grotere aankopen met de pinpas of 
creditcard en ook voor kleinere bedragen 
is cashgeld al lang niet meer nodig. Gaan 
we naar een economie zonder contant 
geld? 
 
Vakgebied 
Mens en Natuur / Economie 
 
Kernbegrippen 
Cash, contant, pinpas, contactloos 
betalen, transactie 
 
Kerndoelen 
Deze video sluit aan bij het volgende 
kerndoel in het voortgezet onderwijs: 
Onderbouw: Mens en Natuur: 33, 35 
Bovenbouw: Economie: C: Ruil 
 
Verdieping 
Deze video is onderdeel van de serie 
‘EenVandaag in de klas’. Op Schooltv.nl is 
meer te vinden over geld. Bijvoorbeeld De 
geschiedenis van geld. 
 
Antwoorden 
1 Het is veiliger (cashgeld raak je sneller 
kwijt en als je pinpas gestolen wordt heb 
je een pincode nodig), het is hygiënischer, 
het is sneller 2 A, C 3 63%. 4 A, C 5a Als je 
een gezamenlijke rekening hebt, kan 
jouw partner precies zien wat je gekocht 
hebt. Je weet nooit wie jouw transacties 
kunnen controleren. b Als je pinpas 
gestolen wordt kan een ander met jouw 
pinpas bedragen tot 25,- betalen zonder 
dat hij of zij een pincode in hoeft te 
voeren. 
 
 
 
 
 
 
 

Kijkvragen 
 
1 Geef minstens twee argumenten om met 
de pinpas te betalen in plaats van cash. 
 
2 Welke argumenten worden genoemd 
tegen het idee dat je in de toekomst alleen 
nog maar met de pin kunt betalen? Er zijn 
meerdere antwoorden mogelijk. 
A Bij een stroomstoring is geen betaling 
mogelijk 
B Bij kleine bedragen zijn de pinkosten in 
verhouding te hoog  
C Je partner kan op de afschriften al je 
transacties zien 
D Als je pint kun je geen fooi geven in een 
restaurant 
 
3. Hoeveel procent van alle betalingen 
wordt in 2011 met de pinpas of creditcard 
gedaan? 

 
 
 
4 Waarom kosten bankbiljetten en 
muntgeld ons geld? 
Er zijn meerdere antwoorden mogelijk: 
A Bankbiljetten en muntgeld moeten 
gemaakt worden (productiekosten) 
B Over elk biljet dat gedrukt wordt moet 
belasting betaald worden  
C Het geld moet vervoerd worden naar 
bijvoorbeeld banken en pinautomaten 
 
Verdiepingsvragen 
 
5 Met de pinpas betalen of contant betalen. 
Het heeft allebei nadelen. 
a Op welke manier kan elektronisch betalen 
gevaarlijk zijn voor de privacy? 
b Wat is het gevaar van contactloos 
betalen? 
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