
  
 
  

Kasboekje van Nederland in 
de klas 
Financiële 
onafhankelijkheid van de 
vrouw 
 

Leeftijd: 13-15 jaar  
Niveau:  VO-onderbouw 
 
Samengevat 
Vroeger hielden vrouwen het kasboekje 
bij en kregen ze van hun man geld om 
boodschappen te doen. Dat was de 
traditionele rolverdeling. Tegenwoordig 
zijn vrouwen hoger opgeleid en ze werken 
meer. Hoe is deze verschuiving ontstaan? 
En zijn alle vrouwen nu financieel 
onafhankelijk?  
 
Vakgebied 
Economie 
 
Kernbegrippen 
Rolverdeling, kasboekje, financiële 
onafhankelijkheid 
 
Kerndoelen 
Deze video sluit aan bij het volgende 
kerndoel: Mens en Maatschappij: 42. 
  
Verdieping 
Deze video is onderdeel van de serie 
‘Kasboekje van Nederland in de klas’. Op 
Schooltv.nl vind je meer video’s uit deze 
serie, zoals: ‘Inkomsten en uitgaven in 
balans’.  
 
Antwoorden 
1 Vrouwen worden niet in staat geacht 
vermogen te beheren, een verbintenis aan 
te gaan of een bankrekening te openen. 2 
Getrouwde vrouwen worden vanaf dan 
als handelingsbekwaam gezien en ze 
kunnen niet ontslagen worden uit 
overheidsfuncties vanwege hun huwelijk. 
3a Ze willen vrouwen meer financieel 
inzicht bijbrengen b Vrouwen zijn vaker 
financieel onafhankelijk, dus het is 
belangrijk dat vrouwen zelf ook financieel 
inzicht ontwikkelen. 4 1) Voor de kinderen 
zorgen 2) Het huishouden doen 3) Eten 
maken voor de man 5 Ongeveer 50%. 6 
Eigen antwoord. 

Kijkvragen 
 

1 Vrouwen zijn tot 1956 volgens de wet 
handelingsonbekwaam. Wat betekent dit? 
 

 
 
2 Corry Tendeloo dient in 1956 een motie in 
om de wet te veranderen. Wat is het 
resultaat van deze motie? 
 
3 De Geinige Gulden is een beleggingsclub 
voor vrouwen.  
a Waarom is deze club ooit opgericht? 
b Leg uit waarom dit belangrijk is. 
 
4 Noem drie argumenten die de 
geïnterviewden uit de jaren 50 aanhalen, 
waarom ze vinden dat vrouwen na het 
huwelijk thuis moeten zijn. 
 
5 Hoewel de rollen de laatste jaren zijn 
veranderd, zijn er nog steeds veel vrouwen 
financieel afhankelijk van hun man. 
Hoeveel vrouwen zijn dat er in 2018? 
 
Verdiepingsvraag 
 
6 Het motto van Cherie Cohen is dat een 
vrouw voor zichzelf en eventueel de 
kinderen moet  kunnen zorgen. Hoe kijk jij 
hier tegenaan? Ben je het met haar eens of 
niet? Bediscussieer met je klasgenoten. 
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Kasboekje van Nederland in 
de klas 
Financiële 
onafhankelijkheid van de 
vrouw 
 

Leeftijd: 13-15 jaar 
Niveau:  VO-onderbouw 
 
Samengevat 
Vroeger hielden vrouwen het kasboekje 
bij en kregen ze van hun man geld om 
boodschappen te doen. Dat was de 
traditionele rolverdeling. Tegenwoordig 
zijn vrouwen hoger opgeleid en ze werken 
meer. Hoe is deze verschuiving ontstaan? 
En zijn alle vrouwen nu financieel 
onafhankelijk?  
 
Vakgebied 
Economie 
 
Verdieping 
Deze video is onderdeel van de serie 
‘Kasboekje van Nederland in de klas’. Op 
Schooltv.nl vind je meer video’s uit deze 
serie, zoals: ‘Inkomsten en uitgaven in 
balans’. 
 
Profielwerkstuk 
Vind je dit een interessant onderwerp en 
wil je dit gebruiken voor je 
profielwerkstuk? 
Het thema financiële onafhankelijkheid is 
te gebruiken als onderwerp voor je 
profielwerkstuk bij de vakken economie 
en M&O.  
 
Studiekeuze 
Ben je benieuwd welke studies passen bij 
de beroepen uit de video? Je zou 
bijvoorbeeld het volgende kunnen 
studeren: 
 
Business Administration (wo) 
Accountancy (hbo) 
Finance and Control (hbo) 
Bedrijfskunde (wo) 
Fiscaal Recht & Economie (hbo) 
Bedrijfsadministrateur (mbo) 
 

Kijkvragen 
 

1 Vrouwen zijn tot 1956 volgens de wet 
handelingsonbekwaam. Wat betekent dit? 
 

 
 
2 Corry Tendeloo dient in 1956 een motie in 
om de wet te veranderen. Wat is het 
resultaat van deze motie? 
 
3 De Geinige Gulden is een beleggingsclub 
voor vrouwen.  
a Waarom is deze club ooit opgericht? 
b Leg uit waarom dit belangrijk is. 
 
4 Noem drie argumenten die de 
geïnterviewden uit de jaren 50 aanhalen, 
waarom ze vinden dat vrouwen na het 
huwelijk thuis moeten zijn. 
 
5 Hoewel de rollen de laatste jaren zijn 
veranderd, zijn er nog steeds veel vrouwen 
financieel afhankelijk van hun man. 
Hoeveel vrouwen zijn dat er in 2018? 
 
Verdiepingsvraag 
 
6 Het motto van Cherie Cohen is dat een 
vrouw voor zichzelf en eventueel de 
kinderen moet  kunnen zorgen. Hoe kijk jij 
hier tegenaan? Ben je het met haar eens of 
niet? Bediscussieer met je klasgenoten. 
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