
 

Hoofdthema 2: De geldzaken organiseren 
De jongere beheert en monitort de betalingen, houdt de administratie bij en brengt de inkomsten en uitgaven 
in kaart, zodat er overzicht is wat vervolgens inzicht geeft in de mogelijkheden om de inkomsten en uitgaven 
in balans te houden. 

 
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: 

De waarde van geld kennen 

• weten wat de functie van geld 
is 

• snappen waarom het 
belangrijk is geld veilig op te 
bergen 

• herkennen de verschillende 
euromunten en eurobiljetten 

• kunnen de euromunten en 
eurobiljetten op volgorde van 
waarde leggen 

• weten dat hetzelfde bedrag 
op verschillende manieren 
(met verschillende 
euromunten en eurobiljetten) 
kan worden betaald 

• kennen de rol van geld (status, 
waarden en normen) 

• kunnen de waarde van geld en 
producten inschatten 

• kunnen hetzelfde bedrag op 
verschillende manieren (met 
verschillende euromunten en 
eurobiljetten) betalen 

• - • - 

Betalingen veilig en adequaat uitvoeren 

• kunnen geld tellen en 
bedragen bij elkaar optellen 
en aftrekken 

• kunnen kleine bedragen 
contant afrekenen  

• kunnen een aankoop afrekenen 
(contant of pinnen) 

• kunnen berekenen hoeveel geld 
ze terugkrijgen als ze een 
aankoop doen 

• kunnen hun betalingen op tijd doen 
• kunnen op een veilige manier betalen 

(pinnen en contactloos) 
• kunnen op een veilige manier 

internet-/mobielbankieren 

• de eigen bankzaken te beheren 
• rekeningen op tijd te betalen 
• de betrouwbaarheid en veiligheid 

van websites te controleren waar 
hij/zij online aankopen doet 



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: 

• snappen wat wisselgeld is en 
kunnen hier mee om gaan 

• kennen de verschillende 
manieren van betalen en 
bijbehorende begrippen, zoals 
contant geld, geld opnemen 
bij de geldautomaat (pinnen), 
pinpas 

• herkennen symbolen die 
gerelateerd zijn aan geld, 
zoals het €-teken 

• kennen de verschillende 
manieren van betalen 

• weten hoe je veilig betaalt (in een 
winkel) 

• kunnen (pin-)codes voor henzelf 
houden 

• weten wat internet-
/mobielbankieren is 

• weten wat de functie van een 
bank is 

• weten het verschil tussen een 
betaalrekening en een 
spaarrekening 

• weten waar ze op moeten letten om 
te zien of een website en/of e-mail 
veilig en betrouwbaar is 

• zijn op de hoogte van mogelijke 
gevaren bij betalen, zoals phishing, 
bankrekeningfraude, skimming 

De administratie op orde brengen 

• - • herkennen wat belangrijke 
documenten (op papier en 
digitaal) zijn, zoals diploma's, 
rekeningafschriften, 
identiteitskaart, etc. 

• weten dat ze inloggegevens en 
wachtwoorden voor henzelf 
moeten houden 
 

• kunnen belangrijke documenten (op 
papier of digitaal), bijvoorbeeld 
contracten, garantiebewijzen, 
betalingsoverzichten, 
salarisspecificaties, overzichtelijke 
opbergen en direct terugvinden 

• weten hoe ze een DigiD kunnen 
aanvragen  

• kunnen inloggegevens en 
wachtwoorden voor henzelf houden 

• weten dat je aankoopbonnetjes moet 
bewaren, voor de garantie of voor het 
ruilen van een product 

• financiële brieven en e-mails te 
openen en af te handelen 

• belangrijke documenten (op papier 
of digitaal) geheel zelfstandig en op 
eigen initiatief op een 
overzichtelijke manier te bewaren 

• gebruik te maken van de 
informatie uit hun administratie, 
bijvoorbeeld voor het aanvragen 
van een tegemoetkoming, voor het 
doen van belastingaangifte of een 
betaling 

• rekening te houden met 
opzegtermijnen 

• op een veilige manier met een 
DigiD om te gaan 



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: 

• op een veilige manier in te loggen 
op online mijn-omgevingen 

Inkomsten en uitgaven in kaart brengen en monitoren 

• weten hoeveel geld ze 
hebben 

• kunnen hun uitgaven bijhouden  
• kunnen hun bankafschriften lezen 

en controleren 
 

• kunnen een overzicht maken van hun 
inkomsten en uitgaven 

• kunnen hun uitgaven controleren via 
internet/mobielbankieren 

• kunnen vaststellen hoeveel en 
waaraan ze elke maand geld uitgeven 
 

• het saldo van de bankrekening bij 
te houden  

• bij- en afschrijvingen en 
rekeningen te controleren op 
juistheid 

• een overzicht te maken van 
bezittingen en schulden 

• uit te rekenen hoeveel ze in een 
bepaalde periode te besteden 
hebben/kunnen uitgeven 

 


