
Hoofdthema 4: Voorbereid zijn op (on)voorziene gebeurtenissen 
De jongere houdt er rekening mee dat voorziene en onvoorziene wensen en gebeurtenissen op de 
(middel)lange termijn gevolgen kunnen hebben voor zijn/haar financiële situatie. De jongere stemt de huidige 
bestedingen hierop af en kiest bewust financiële producten, zodat de inkomsten en uitgaven ook in de 
toekomst in balans zijn. 

 
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: 

Rekening houden met toekomstige wensen en gebeurtenissen (sparen en plannen) 

• weten wat sparen is en kunnen 
de voordelen daarvan 
aangeven 

• kunnen een korte periode geld 
sparen voor een concreet doel 
 

• kunnen langere tijd sparen voor 
een concreet doel 

• kunnen uitrekenen hoe lang ze 
voor hun spaardoel moeten 
sparen 

• kunnen een jaarplanning maken 
waarin ze de grotere uitgaven 
plannen die ze verwachten te 
doen 

• kunnen bij hun huidige uitgaven 
rekening houden met de grotere 
uitgaven die ze verwachten te 
krijgen en/of spaardoelen die ze 
hebben 

• beseffen dat het een tijd kan 
duren voordat een spaardoel is 
bereikt 

• weten waarom het verstandig is 
om geld achter de hand te 
hebben 

• kunnen langere tijd sparen 

• een jaarbegroting te maken 
• doelen te stellen op de korte, 

middellange en langere termijn en 
hiermee rekening te houden bij hun 
uitgaven 

• bij hun huidige uitgaven rekening te 
houden met toekomstige uitgaven 

• sparen om later een grotere aankoop te 
kunnen betalen 

• te benoemen welke veranderingen in de 
levensloop zich kunnen voordoen die 
invloed hebben op de financiële situatie 
(bijv. gaan studeren, op jezelf wonen, 
een kind krijgen, met pensioen gaan) 

• te bepalen hoe ze een verwachte 
terugval in het inkomen of verwachte 
stijgende uitgaven door veranderende 
omstandigheden in de toekomst gaan 
opvangen 

 



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: 

• vast te stellen of ze alle noodzakelijke 
uitgaven kunnen blijven betalen als het 
inkomen daalt of uitgaven stijgen door 
veranderende omstandigheden 

Anticiperen op ongeplande omstandigheden 

• - • weten dat er risico's zijn 
(kapotgaan van spullen, diefstal, 
brand) en dat deze risico's 
financiële gevolgen kunnen 
hebben  
 

• begrijpen dat het verliezen van 
spullen (zoals een mobiele 
telefoon) financiële gevolgen 
heeft 

• weten dat je voor een euro over 
de tijd niet altijd hetzelfde kan 
blijven kopen 
 

• te benoemen dat er gedurende de 
levensloop onverwachte veranderingen 
kunnen voordoen die invloed kunnen 
hebben op hun financiële situatie (zoals 
een scheiding, minder inkomsten, 
werkloosheid, arbeidsongeschiktheid) 

• de inkomsten en uitgaven aan te passen 
aan ongeplande veranderende 
omstandigheden 

• te bepalen hoe ze een onverwachte 
terugval in het inkomen in geval van 
ongeplande veranderende 
omstandigheden in de toekomst op gaan 
vangen 

• te bepalen hoe ze onverwachte stijgende 
uitgaven in geval van ongeplande 
veranderende omstandigheden in de 
toekomst op gaan vangen 

• te sparen of te verzekeren om 
ongeplande uitgaven op te kunnen 
vangen 

• te benoemen wat inflatie is en wat dat 
impliceert 
 



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: 

Bewust financiële producten kiezen 

• - • - • weten wat een verzekering is en 
waar voor een verzekering is 
bedoeld 
 

• verschillende vormen en voor- en 
nadelen van verzekeringen te benoemen 

• te beoordelen of een bepaalde 
verzekering in hun situatie verplicht, 
noodzakelijk, wenselijk of optioneel is 

• op basis van de persoonlijke situatie en 
voorkeuren te beslissen om een 
bepaalde optionele verzekering wel of 
niet af te sluiten  

• te benoemen wat de verschillen tussen 
sparen, beleggen, verzekeren en/of 
lenen zijn en wanneer welke type 
financiële product gewenst of 
noodzakelijk is om af te sluiten 

• te benoemen wat het rendement en 
risico van verschillende type financiële 
producten zijn 

• een keuze te maken tussen sparen, 
verzekeren en lenen, rekening houdend 
met hun persoonlijke (financiële) situatie 
en voorkeuren 

 


