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                    Goed omgaan met geld         
                    maakt gelukkiger!

ZO WORD JE DE RIJKSTE EEND TER WERELD
Donald Duck baalt wel eens van zijn gierige oom Dagobert, 
maar die zuinigheid heeft hem wel de rijkste eend ter 
wereld gemaakt! Voor een vol geldpakhuis moet je 
namelijk hard werken, maar ook veel sparen. 
In deze krant vind je een paar gouden tips van  
oom Dagobert. Misschien ben jij met deze tips  
binnen de kortste keren zelf een boeljonair!

Vanaf 4 april 2017 is er een nieuw €50-biljet! 

Je ziet prinses Europa verstopt in het watermerk. Ga naar de 
volgende pagina en test je kennis over echtheidskenmerken  
van bankbiljetten!

Geld en geluk
Gefeliciteerd! Jij behoort tot de ‘gelukkigen’ die de  

Week van het geld krant 2017 in handen heeft! 
Dit jaar staan tijdens de Week van het geld 
‘geld’ en ‘geluk’ centraal. Uit allerlei onder

zoeken blijkt keer op keer dat kinderen in 
Nederland vergeleken met kinderen in andere landen  
gelukkiger zijn. Dat is wel heel bijzonder! Wat zorgt er 
nou eigenlijk voor dat je je gelukkig voelt? Wanneer voel 
jíj je gelukkig? En, ook een interessante vraag: Maakt geld 
gelukkig? De één zegt van wel, de ander zegt van niet.  
En wat is dan het goede antwoord?

Wetenschappers over de hele wereld doen onderzoek 
naar geluk. Aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam 
werken echte ‘geluksdeskundigen’. In deze krant lees je  
op pagina 2 een interview met één van hen. 

Maakt geld gelukkig?
Of geld wel of niet gelukkig maakt, is niet zo makkelijk te 
beantwoorden. Voor iedereen betekent geluk iets anders. 
Het is wel bewezen dat mensen, die goed kunnen omgaan 
met geld, meestal minder zorgen hebben. Daardoor zijn 
ze vaak gelukkiger. 

Gelukkig krijg jij op school les in het leren omgaan met 
geld. Jong geleerd is namelijk oud gedaan. Dat klinkt 
misschien een beetje ouderwets, maar het is echt waar. 
Alles wat je nu leert over geldzaken helpt je om later 
betere keuzes te maken.

Dus, ga er even lekker voor zitten en lees deze Week van 
het geld krant vol leuke tips en slimme weetjes. Neem ‘m 
mee naar huis, er staan namelijk ook een paar tips in voor 
volwassenen! 

Wil je weten wat er allemaal gebeurt tijdens de Week van 
het geld? Kijk dan op  www.weekvanhetgeld.nl. 
Veel leesplezier!

Wij vroegen het aan jongens en meisjes van 6 tot 12 jaar en  
maakten er een filmpje van. 

Als kinderen in Nederland écht behoren tot de gelukkigste kinderen 
van de wereld, waar worden ze dan gelukkig van? En hebben ze daar 
geld voor nodig? 

 Zet het digibord aan en ga naar  www.weekvanhetgeld.nl 

Hier vind je de video. Bekijk hem met elkaar en praat erover.  
Zo ontdek je waar jouw klasgenoten gelukkig van worden en of ze  
daar geld voor nodig hebben of niet.

Video: ‘MAAKT GELD GELUKKIG?’

Kopen met je koppie
“Je kunt elke euro maar één keer uitgeven, dus denk goed na voordat je je portemonnee bij de kassa leegschudt. Heb je die Turbo Floeper 5000 heel hard nodig? Ga je die paarse trui van getoupeerde kamelenwol eigenlijk wel dragen? Als je twijfelt, leg je de spullen gewoon weer terug in de winkel. Misschien kom je later wel iets tegen dat je écht nodig hebt, en dan heb je je zuurgespaarde centjes nog mooi in je oude sok zitten!”

GOUDEN TIP 1

NIEUW €50-biljet

http://www.weekvanhetgeld.nl
http://www.weekvanhetgeld.nl
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MAAKT GELD GELUKKIG?              

Er is ontzettend veel te vertellen over geld, 
munten, biljetten, sparen en verzekeren. 
Heb je nog geen idee waar je volgende 
spreekbeurt over moet gaan? Kijk dan  
eens op de volgende websites:

Spreekbeurt over zakgeld
 www.rabobank.nl 

 (zoek op spreekbeurt)

Spreekbeurt over munten en de 
Koninklijke Nederlandse Munt

 www.knm.nl 
 (zoek op spreekbeurtpakket)

Spreekbeurt over geld en goud  
en de Nederlandsche Bank

 www.dnb.nl 
 (zoek op spreekbeurt)

Spreekbeurt over verzekeren
 www.fixjerisk.nl 

  (ga naar leerlingen en  
dan naar spreekbeurt –  
ze hebben ook een  
leuke musical!)

Wat is geluk eigenlijk?
Geluk is een goed gevoel dat lang duurt en dat tegen 
een stootje kan. Je kunt dan best even verdrietig zijn, 
bijvoorbeeld doordat je valt en je knie pijn doet. Maar de 
pijn gaat over en het geluksgevoel is er nog steeds.

Wat doet geluk met je?
Geluk geeft je energie. Je staat open voor contact met 
andere mensen. Je leert zelfs beter als je gelukkig bent. 
Gelukkige mensen zijn nieuwsgierig en die willen graag 
nieuwe dingen leren. Daarom zijn er ook lessen voor 
leraren over het belang van geluk op school. 

Wat heb je nodig om gelukkig te zijn?
Veilig en gezond opgroeien is heel belangrijk voor geluk. 
Dingen kunnen doen die jij zelf belangrijk vindt, geeft 
je ook een goed gevoel. Zo kan jij gelukkig worden van 
voetballen, terwijl je beste vriend of vriendin gelukkig 
wordt van taarten bakken. 

Word je gelukkig van het kopen van iets  
wat je al heel lang wilt hebben?
Als het echt belangrijk voor je is wel. Dan ben je er 

hartstikke blij mee. Maar let eens goed op: hoe lang 
duurt dat geluksgevoel? Veel mensen die denken dat ze 
gelukkiger worden door iets te kopen, vergissen zich. Dan 
is het gevoel van geluk snel verdwenen en willen ze wéér 
iets nieuws. Eigenlijk is dat dan zonde van je geld.

Maakt geld gelukkig?
Geld is handig om eten te kopen en je huis te betalen  
en om dingen te doen die je belangrijk vindt. Maar als je 
eenmaal genoeg hebt, maakt extra geld steeds minder 
uit. Je wordt er niet nóg gelukkiger van. Mensen die 
bijvoorbeeld geld winnen in de loterij zijn eerst heel 
blij en gelukkig. Ze gaan allemaal nieuwe dingen doen 
en kopen. Na een tijdje zijn ze weer net zo gelukkig of 
ongelukkig als daarvoor. 

Kan je geluk ook kopen?
Je kunt je geld gebruiken om er dingen mee te doen 
waar jij gelukkiger van wordt. Je kunt het ook gebruiken 
om andere mensen gelukkiger (of minder ongelukkig) te 
maken. Maar veel manieren om gelukkiger te worden, die 
zijn niet te koop. Die moet je gewoon doen of je moet er 
wijzer voor worden.

Wij vragen het aan ‘geluksdeskundige’ drs. Akshaya de Groot. Hij werkt voor de 
Erasmus Universiteit in Rotterdam. Daar doen ze onderzoek naar geluk.

Welke afbeeldingen zie je altijd op bankbiljetten?

❑ de baas van het land

❑ bruggen

❑ ramen

❑ het symbool van het land

Meer weten over echtheidskenmerken van  
onze bankbiljetten? 
Vraag aan je juf of meester of die het nieuwe lespakket  
van Wijzer in geldzaken hierover kan bestellen via 

 www.weekvanhetgeld.nl.  

Of kijk op  http://www.dnb.nl/echtofvals/nl/portal/index.html 
voor meer informatie over de echtheidskenmerken.

Antwoord 1. echt of nep: watermerk
Antwoord 2. afbeeldingen: bruggen, ramen en het symbool van het land

Om de echte bankbiljetten van de valse te kunnen onder scheiden staan er op 
alle bankbiljetten ‘echtheids kenmerken’. Door goed te kijken, de biljetten te 
voelen en heen en weer te bewegen (kantelen) kun je een briefje testen.

Welk echtheidskenmerk zie je als je het eurobiljet tegen het licht houdt? 

❑ watermerk

❑ cijfer verandert van kleur

❑ voelbare inkt

Mijn tips voor jou om gelukkiger  
te worden:

Je kunt veel dingen doen om gelukkiger te 

worden die (bijna) niets kosten:

-  Buiten zijn: lekker bewegen in de natuur, 

sporten of spelen.
-  Samen met je vrienden en familie dingen doen: 

spelletjes, maar ook gewoon samen eten.

-  Dankbaar zijn voor de leuke dingen die je 
al 

hebt of die je meemaakt.
-  Kun jij nog genieten van stilte?

-  Elkaar helpen als het niet zo goed gaa
t.

-  Durf te zeggen wat je voelt, maar op een 

vriendelijke manier. 
-  Geef eens een compliment, als iemand iets 

goed doet.
-  En natuurlijk plezier maken met elkaar!

Je kunt er niet vroeg genoeg mee beginnen.  

Als je nu gelukkig bent, is de kans groot
 dat je 

dat later ook bent. Dat blijkt uit onderzoek!
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❑ hologram

❑ smaragdgroen cijfer

Houd eens een 

SPREEKBEURT 
over geldzaken

2

Echt of nep?
Test je kennis over bankbiljetten!

Bij de buren voor de buis
“Waarom zou je zelf een televisie kopen als je ook bij je buurman kunt kijken?  En als je buurman op een gegeven moment liever niet meer heeft dat je elke avond op zijn bank ‘Eend tegen Honderd’ zit te kijken, kun je altijd nog vanuit je eigen huis van zijn tv genieten. Vanaf je eigen bank met een verrekijker!”

GOUDEN TIP 2

Echt of nep?1

http://www.rabobank.nl
http://www.knm.nl
http://www.dnb.nl
http://www.fixjerisk.nl
http://www.dnb.nl/echtofvals/nl/portal/index.html
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Tijdens de Week van het geld in Nederland organiseren heel veel andere 
landen ook een Week van het geld. Wist je dat meer dan 130 landen 

meedoen? Dat betekent dat zo’n 7 miljoen kinderen over de hele 
wereld les krijgen over leren omgaan met geld.
 
  Doe mee met de uitdagingen van de Global Money Week!

Ieder jaar kun je tijdens de Global Money Week meedoen aan 
‘challenges’, dat is het Engelse woord voor uitdaging of wedstrijd. 

Ook dit jaar kun je je leukste selfie of video insturen van je eigen klas 
of activiteit tijdens de Week van het geld. Ook kun je meedoen aan een 

wedstrijd voor het maken van de leukste, gekste of mooiste spaarpot 
(moneybox). Op de website staat in het Engels wat je moet doen om mee te 

kunnen doen. De winnaars komen met hun foto op de website, in het jaarboek, 
op Youtube etc. Kijk op  www.globalmoneyweek.org en doe mee!

Iedereen die in de Week van het geld 
een gastles volgt van een bank
medewerker krijgt daarna de Cash  
Quiz mini om thuis te spelen. 
Beantwoord nu alvast de eerste drie 
quizvragen en win een prijs!

Wat is het bedrag van alle euromunten 
(in Nederland) bij elkaar opgeteld?
A. € 2,72
B. € 3,54
C. € 3,85

Welke kleur heeft een briefje van € 20?
A. Groen
B. Rood
C. Blauw

Sommige ouders geven hun kind geld 
voor een goed rapport. Hoeveel geven 
ouders gemiddeld?
A. € 5
B. € 7,50
C. € 10

Stuur je antwoorden in 
op  www.bankvoordeklas.nl. 
Dit kan tot 15 april 2017. We verloten 
drie cadeaubonnen van € 25 onder 
de winnaars.

Speel de 
Bank voor de klas 
Cash Quiz mini
en win een prijs!

€ 1,17 € 5,00 € 7,50 € 3,50 € 3,00 € 15,00 € 4,75 € 8,00 € 2,00 € 1,00 € 2,53 € 6,18

€ 2,45 € 16,16 € 7,08 € 0,75 € 4,56 € 2,10 € 1,03 € 14,10 € 3,75 € 1,25 € 5,05 € 2,53

€ 7,99 € 0,32 € 1,80 € 0,10 € 4,44 € 5,18 € 7,99 € 2,46 € 1,33 € 15,03 € 4,67 € 4,76

€ 5,25 € 4,15 € 2,36 € 5,80

€ 20,17
€ 4,56 € 2,14 € 7,09 € 3,55

€ 0,18 € 12,50 € 1,71 € 4,55 € 8,01 € 0,75 € 1,45 € 7,40

€ 4,16 € 3,14 € 9,99 € 0,11 € 2,50 € 7,01 € 0,56 € 11,11 € 6,48 € 3,80 € 3,66 € 1,93

€ 3,68 € 1,66 € 6,05 € 6,66 € 1,00 € 2,04 € 7,01 € 1,83 € 0,88 € 8,16 € 2,05 € 0,13

€ 6,90 € 2,17 € 0,33 € 3,00 € 6,99 € 4,80 € 2,18 € 3,66 € 10,50 € 0,75 € 2,00 € 3,26

Kleine bedragen maken samen  
één groot bedrag!

Soms lijkt het alsof je niet veel geld uitgeeft, 
omdat je steeds wat kleins koopt. Maar als je al 
die kleine bedragen bij elkaar optelt, is het toch 
best veel geld. 

Zoek in de puzzel hiernaast steeds 5 vakjes met 
bedragen die samen 20,17 euro zijn. Er zijn in 
totaal 7 rijtjes te vinden: 3 verticale rijtjes en 4 
horizontale rijtjes. Van ieder rijtje is het eerste 
bedrag vetgedrukt en paars gekleurd. Kleur met 
een potlood de vakjes die bij elkaar horen. 
Succes!

GELDPUZZEL

Je eigen pinpas
Vanaf je 12e verjaardag krijg je een persoonlijke pinpas. 
Daarmee kun je zelf geld opnemen bij een automaat of in  

een winkel betalen.

              Betalen met pinpas
Betalen met je pinpas is 

een veilige manier van 
betalen. Jouw geld 
wordt automatisch 
overgeschreven naar de 

rekening van de winkel. 

Overzicht houden over uitgaven
Je ziet niet meteen hoeveel geld je nog over hebt op je 
rekening. Daarvoor kun je gebruik maken van je online 
rekeningoverzicht of in een betaalapp van je bank op je 
telefoon. Zo houd je het overzicht over je uitgaven.

Let op! Geld uitgeven met je pinpas gaat soms sneller dan je 
denkt. Veel kleine bedragen zijn bij elkaar opgeteld snel een 
groot bedrag.

   Hoe goed ben jij in rekenen?  
Doe de geldpuzzel bovenaan deze pagina.

Samen met je ouders of je verzorgers kun je in principe op ieder moment een bankrekening openen. Op welke leeftijd dat 
precies is, hangt af van hoe goed je al met je geld om kunt gaan. Iedere bank heeft eigen regels en een leeftijdsgrens voor het 
openen van een bankrekening. Bij sommige banken moet je minimaal 5 jaar oud zijn om een bankrekening te openen.

Wanneer mag je een

E I G E N B A N K R E K E N I N G ?

  De Global Money Week
           De Week van het geld in meer dan 130 landen van de wereld!

totaal

http://www.globalmoneyweek.org
http://www.bankvoordeklas.nl
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Koningin Máxima is erevoorzitter van het platform.
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Online

       info@wijzeringeldzaken.nl 

       twitter.com/Wijzeringeld

       facebook.com/Wijzeringeld

       www.wijzeringeldzaken.nl 

       www.weekvanhetgeld.nl

Een verzekering is een afspraak die je maakt met een verzekerings maatschappij. Jij betaalt iedere maand of per 
jaar een vast bedrag (= premie). Mocht er iets gebeuren waardoor jij schade hebt, dan krijg jij die schade vergoed. 

Wat verzekeren Nederlandse kinderen in groep 7 en 8?

Fiets

Familie

Huisdier

Tablet

Sieraden

Kleding/
schoenen

Spel-
computer

Laptop/PC

Bijna alle verzekeringsmaatschappijen zijn 
aangesloten bij het Verbond van Verzekeraars. 
Deze organisatie vroeg aan kinderen uit groep 7 en 8 
wat ze zelf zouden willen verzekeren. 

Wat denk jij? 
Wat zetten de Nederlandse kinderen in hun top 3? 
Verzekeren ze liever hun computer of hun huisdier?

   Zet de nummers 1 tot en met 9  
in de vakjes voor de onderwerpen die  
je kunt verzekeren.

Antwoord: 1. Familie  2. Huisdier  3. Laptop / PC  
4. Telefoon  5. Fiets  6. Tablet  7. Spelcomputer  
8. Kleding/schoenen  9. Sieraden

TIPS VOOR OUDERS

Meer weten over zakgeld en sparen?
  www.weekvanhetgeld.nl/download/voor-ouders

Samen thuis aan de slag?
  www.wijzeringeldzaken.nl/leren-omgaan-
met-geld/samen-thuis-aan-de-slag

Controleer eurobiljetten op echtheid!
Dat kan met de gratis app “Echt of vals” van De Nederlandsche Bank.  
Scan de qrcode met jouw telefoon!*

        Android                       iPhone

*  Voor iPhone: werkt op iPhone 5 en hoger.  
Voor Android: Samsung Galaxy S4 , S5, S6, S7 en op de Nexus 5 en 6.

82% van alle kinderen (tussen 8 en  
11 jaar oud) in Nederland krijgt zakgeld. 
Hoeveel zakgeld krijgen kinderen 
gemiddeld per week?

Je kunt ook afspraken maken met je ouders 
over je zak geld. Die kun je vastleggen in je 
zakgeld contract. Download dit contract van 

  www.weekvanhetgeld.nl/zakgeldcontract 

Bron: Nibud en Juniormonitor Wijzer in 
geldzaken

Hoeveel zakgeld 
krijgen kinderen 
per week?

10 jaar

11 jaar

12 jaar

13 jaar

Leeftijd Gem. zakgeld per week

€ 3,00 - € 4,60

€ 2,00 - € 2,30

€ 1,70 - € 2,00

€ 3,50 - € 4,60

Veel dank aan alle organisaties 
die de Week van het geld 
mogelijk hebben gemaakt! 
Kijk voor een overzicht van alle 
deelnemende organisaties op 

  www.weekvanhetgeld.nl/
deelnemende-partijen

In samenwerking 
met...

Telefoon

Meer leren over verzekeren? 
Kijk op   www.fixjerisk.nl

€

Goedkoop is (soms) duurder
“Je zult het niet vaak horen in de Biljonairsclub, maar... goedkoop is niet altijd beter! Soms kun je beter nog even doorsparen voor een duurdere aankoop. Een goedkoop paar slobkousen loop je bijvoorbeeld eerder kapot dan een paar van betere kwaliteit. Bovendien ga je automatisch al wat zuiniger om met iets dat je een aardige duit heeft gekost! Als je niet elk seizoen nieuwe slobkousen hoeft te kopen, spaar je al snel een  klein fortuin bij elkaar.”

GOUDEN TIP 3

https://www.wijzeringeldzaken.nl/leren-omgaan-met-geld/samen-thuis-aan-de-slag/
https://www.wijzeringeldzaken.nl/leren-omgaan-met-geld/samen-thuis-aan-de-slag/
https://www.weekvanhetgeld.nl/over-deze-week/activiteiten/zakgeldcontract/
http://www.fixjerisk.nl

