
  
 
  

EenVandaag in de klas 
Geldlessen om schulden te 
voorkomen 
 
Leeftijd: 13-15 jaar 16 – 18 jaar   
Niveau:  VO-onderbouw & VO-bovenbouw 
 
Samengevat 
Bij economie krijg je les over bruto, netto en de 
winstbalans. Maar hoe je je verzekeringspremie betaalt 
of welke belastingen je kunt verwachten als je 18 wordt, 
dat leer je niet. Volgens sommigen is dat wel nodig, om 
later schulden te voorkomen. 
 
Vakgebied 
Mens en Maatschappij / Economie 
 
Kernbegrippen 
Geld / schuld / schuldsanering / belasting  
 
Kerndoelen 
Deze video sluit aan bij het volgende kerndoel in het 
voortgezet onderwijs, VO Kerndoel 42 - De leerling leert 
in eigen ervaringen en in de eigen omgeving effecten te 
herkennen van keuzes op het gebied van werk en zorg, 
wonen en recreëren, consumeren en budgetteren, 
verkeer en milieu. 
 
Verdieping 
Op schooltv.nl vind je meer video’s over dit onderwerp, 
bijvoorbeeld:  
Sparen voor later 
Inkomsten en uitgaven in balans  
Financiële onafhankelijkheid van de vrouw  
 
………………………………………………………………………… 
Antwoorden 
1 18  
2a 13.000 euro  
2b Zorgtoeslagen, creditcard en 
(waterschaps)belastingen 
3 26% 
4 A / C / E  
5 B. 10.000 
6 B. Preventie van schulden 

Kijkvragen 
 

1Vanaf welke leeftijd ben je volgens de wet financieel 
zelfstandig? 
 
2a Hoeveel euro schuld heeft Gwen opgebouwd? 
2b Door welk soort kosten kwam Gwen in de financiële 
problemen?  
 
3 Hoeveel procent van de 18 tot 35-jarigen heeft ernstige 
betalingsproblemen? 
 
4 Welke drie oorzaken worden hiervoor genoemd? 
A. Wisselende inkomsten  
B. Gokken 
C. minder vaak een vast contract 
D. Creditcards 
E. Problemen met het betalen van belasting en 
zorgverzekering 
 
5 Hoeveel jongeren onder de 24 hebben te maken met 
schuldhulpverlening? 
A. 1.000  B. 10.000  C. 100.000 
 

 
 
6 Waarop zou de overheid volgens Moneyways meer 
aandacht moeten richten? 
A. Oplossen van schulden B. Preventie van schulden 
 
Kasboekje-opdracht 
Houd komende maand een kasboekje bij van je uitgaven 
en inkomsten. Bekijk aan het einde van de maand waar je 
het geld aan hebt uitgegeven.  
 
Vragen: 
1 Zijn er dingen waar je op kunt besparen?  
2 Geef je wel eens meer geld uit dan dat je hebt? 
3 Waren er onverwachte kosten? Zo ja, welke? 
4 Heb je mogelijkheid om geld te sparen? Waarvoor zou je 
willen sparen? 
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Profielwerkstuk 
Vind je dit een interessant onderwerp en wil je dit 
gebruiken voor je profielwerkstuk? 
Het thema ‘schulden’ is te gebruiken als onderwerp 
voor je profielwerkstuk bij het vak mens en 
maatschappij en economie.  
 
Studiekeuze 
Ben je benieuwd welke studies passen bij de beroepen 
uit de video? Je zou bijvoorbeeld het volgende kunnen 
studeren: 
 
MBO: 
Zorg en Welzijn 
Maatschappelijke zorg 
 
HBO: 
Social Work 
Toegepaste psychologie 
 
WO: 
Gedragswetenschappen 
Communicatiewetenchappen 
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