
Hoofdthema 1: Inkomsten verwerven 
De jongere verwerft voldoende inkomsten zodat hij/zij in het eigen  levensonderhoud kan voorzien.               
De jongere houdt daarbij rekening met zijn/haar rechten, plichten en verantwoordelijkheden. 

 
6 t/m 8 jaar 9 t/m 11 jaar 12 t/m 14 jaar 15 t/m 17 jaar 

De leerlingen: De jongeren zijn in staat om: 

Inkomsten verwerven 

• snappen dat mensen werken 
om geld te verdienen 

• begrijpen dat niet iedereen 
hetzelfde inkomen heeft en dat er 
inkomensverschillen bestaan 

• weten dat je klusjes kunt doen 
tegen een vergoeding 
 

• kunnen hun salarisspecificatie 
lezen, als ze werken 

• weten wat belasting is en waarom 
je dat betaalt 

• weten dat je belasting kunt 
terugvragen als je werkt 

• weten dat zij en de werkgever zich 
moeten houden aan bepaalde 
regels als ze werken 

• weten dat er een 
minimumjeugdloon bestaat  

• weten wat wit en wat zwart 
werken is 

• te controleren of ze minimaal het 
minimumjeugdloon krijgen als ze 
werken 

• zich op de hoogte te stellen van de 
wet- en regelgeving omtrent 
arbeidstijden en de toegestane 
werkzaamheden als ze werken 

• zich op de hoogte te stellen van de 
geldende arbeidsvoorwaarden (als ze 
werken) en hier gebruik van te maken 
als de situatie daar om vraagt 

• belasting terug te vragen als ze 
hebben gewerkt 

• de verschillen tussen werken in 
loondienst en als ondernemer te 
benoemen 

• een realistische inschatting te maken 
van het toekomstige inkomen 

 
  



 
6 t/m 8 jaar 9 t/m 11 jaar 12 t/m 14 jaar 15 t/m 17 jaar 

   De jongeren weten: 

Inkomsten verwerven 

   • welke factoren van invloed zijn op de 
hoogte van een salaris 

• wat je op financieel gebied moet 
regelen als je als zelfstandige werkt 

• welke toeslagen er bestaan en waar je 
die kunt aanvragen na je 18e 

• dat er uitkeringen bestaan voor 
mensen die niet in staat zijn om 
betaald werk te verrichten  

• met welke wet- en regelgeving 
(tegemoetkomingen, uitkeringen, 
verzekeringen) je te maken kunt 
krijgen als je 18 jaar bent 

• waar, wanneer en hoe je 
studiefinanciering aanvraagt 

• het nut en de noodzaak van het 
volgen van een goede 
(vervolg)opleiding 

 


