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       Ruimtevaarder André Kuipers:
  “Geld komt niet aanwaaien,  
je moet er wel wat voor doen.”

Heb je geld nodig in de ruimte?
Nee, in de ruimte hoef je niet aan geld te denken. 
Dat is heel prettig. Maar, je kunt er ook geen geld 
uitgeven. Ik mocht maar een klein pakketje met 
wat privéspullen meenemen. Er is veel aan 
boord en wat er niet is kan met een 
speciaal ruimtevrachtschip worden 
gestuurd, zoals cadeautjes van mijn 
vrouw en kinderen. Ik had ook 
geen portemonnee bij me, wel een 
geluksdubbeltje dat ik voor iemand had 
meegenomen.

Is het duur om naar de ruimte te gaan?
Jazeker. Als je geen astronaut bent, maar je wil 
toch met een raket de lucht in, dan betaal je bijna 
28 miljoen euro. Gelukkig hoefde ik dat niet zelf te 
betalen, maar deed mijn werk dat voor mij. Een heel 
ruimtestation kost trouwens 92 miljard euro, maar 
daar betalen heel veel landen aan mee en het is over 
dertig jaar gespreid. 

Verdien je veel als astronaut?
Het verdient ongeveer net zoveel als een huisarts. 
Bij sommige beroepen krijg je trouwens extra 
‘gevarengeld’. Dan krijg je meer salaris omdat je 
gevaarlijk werk doet. Bij mij was dat niet zo, maar dat 

vond ik niet erg. 

Krijgen uw kinderen zakgeld?
Onze kinderen krijgen zakgeld zodat ze 
kunnen sparen om af en toe iets leuks 
te kopen voor zichzelf. Geld komt niet 

aanwaaien, je moet er wel wat voor doen.  
Dat wil ik mijn kinderen graag meegeven. 

Wat kocht u zelf van uw eerste spaargeld?
Van mijn eerste spaargeld kocht ik stripboeken.  
Toen ik wat ouder was had ik ca. 50 euro gespaard, 
waarvoor ik LP’s (muziek) wilde kopen. Onderweg naar 
de winkel zag ik mensen op straat het gokspelletje 
‘balletje, balletje’ spelen. Ik besloot mee te doen,  
maar het balletje lag niet onder het bekertje en toen 

verloor ik al mijn geld. Een hele  
wijze les: ik heb daarna nooit 
meer gegokt.

Waarom is het belangrijk  
goed met geld om te  
kunnen gaan?
Je moet als kind leren om goed met 
geld om te gaan, zodat je later ‘op 
eigen benen’ kunt staan. Oftewel: voor 
jezelf kunnen zorgen zonder dat je steeds om 
geld hoeft te vragen. Dat maakt je onafhankelijk 
van anderen. Ook is het belangrijk om in minder 
goede tijden te weten hoe je geld kunt besparen.

Heeft u nog een goede tip voor kinderen?
Ja, denk vooruit! Denk na over wat je later wilt 
doen voor werk, wat je graag wilt kopen of waar je 
bijvoorbeeld naartoe wilt op reis en bedenk dan: 
hoeveel geld heb ik daarvoor nodig en wat kan ik  
doen om dat te verdienen?

Jouw bestedingsruimte voor later!
Geef jij je geld snel uit of spaar je liever? Zet je geld opzij voor later, zodat je een grotere bestedingsruimte hebt? 
Wat is bestedingsruimte eigenlijk? En wat betekent geld voor jou? Hoe goed ga jij met geld om?
 
In de Week van het geld draait het allemaal om – je raadt het al – geld. In 2016 vindt deze nationale week 
plaats van 14 tot en met 18 maart. De Week van het geld is een initiatief van Wijzer in geldzaken om 
kinderen in het basisonderwijs te leren omgaan met geld. Er zijn allerlei activiteiten speciaal voor jou, 
zodat je alles te weten komt over geld! 

Wil je meer weten over alle activiteiten tijdens de Week van het geld? Kijk dan op 

www.weekvanhetgeld.nl

Foto: ESA

Het geld dat je nog 
kunt uitgeven noem je 

‘bestedingsruimte’. Dus of je nu 

20 euro contant in je portemonnee 

hebt, dit in je spaarvarken zit of dat 

je het op je bankrekening hebt 

staan: in alle gevallen is je 
bestedingsruimte 20 euro.
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1. Je krijgt € 20,- van je oma. Wat doe je ermee?
•  Je stopt het geld in je tas. Dan heb je het altijd bij je 

als je iets wilt kopen. 
•  Je koopt iets leuks en doet de rest in je spaarpot. 

•  Je gaat er snel mee naar de winkel. Er is altijd wel iets 
te vinden wat je graag wilt hebben! 

•  Je stopt alles in je spaarpot. 

2. Je wilt graag een iPad. Hoe pak je dat aan?
•  Je koopt een tweedehands iPad van een vriend. 
•  Je haalt je spaarpot leeg en rent meteen naar de 

winkel. 
•  Je kijkt welke iPad je vrienden hebben en koopt er 

een die nog duurder is. 
•  Je zoekt uit waar je je iPad zo goedkoop mogelijk 

kunt kopen.  

3. Doe je wel eens klusjes voor geld?
•  Nee hoor, ik help thuis wel eens, maar daar hoef ik 

echt geen geld voor. 
•  Ja, mijn spaarpot is dol op geld! 
•  Heel vaak, want ik kom altijd geld tekort.  

•  Ja, want dan help ik in huis en verdien ik er ook nog 
iets mee! 

4. Weet jij precies wat er in je spaarpot zit?
•  Ja, ik tel mijn geld vaker dan Dagobert Duck. 
•  Ongeveer, af en toe tel ik het na. 
•  Ik heb echt geen idee. 
•  Mijn spaarpot is zelfs leger dan die van Donald Duck.  

Juist of onjuist?
Je krijgt een mail van jouw bank waarin je gevraagd 
wordt om je inloggegevens (dus je naam en pincode 
of wachtwoord) in te vullen. Zou jij dat doen?  

6 - 10 munten? Je bent een spaarvarken! 
Het liefst zou je al je geld in je spaarpot laten zitten. 
Maar als je toch geld uitgeeft, dan ga je op zoek 
naar koopjes. Je weet precies hoeveel geld je hebt. 
Vrienden vinden het knap dat je zo goed kunt sparen, 
maar ze vinden je wel erg zuinig.

11 - 15 munten? Je bent een rekenmeester! 
Je wilt leuke dingen doen, maar dat hoeft niet altijd 
veel geld te kosten. Als je iets duurs hebt gekocht, dan 
doe je het daarna weer rustig aan. Jij weet waarvoor 
je geld nodig hebt en zorgt dat je niet tekort komt. Je 
hoeft je niet zo snel zorgen te maken!

16 - 20 munten? Je bent een geld-chaoot! 
Als je geld hebt, ben je het ook zo weer kwijt. Vaak 
weet je niet meer waar het gebleven is. Je geeft jezelf 
en je vrienden graag een cadeautje. Soms doe je een 
klusje om wat bij te verdienen, maar zodra je er geen 
zin meer in hebt, hou je er mee op. Je zit vaak zonder 
geld en sparen voor mooie dingen lukt niet goed.

21 - 24 munten? Je bent een “big spender”! 
Jij wilt alles! Leuke dingen doen, veel lekkers en mooie 
spullen kopen. Je weet dat je graag geld uitgeeft en 
daarom doe je ook graag klusjes waar je wat mee 
verdient.

Uitslag geldtypetest

Liever online de geldquiz invullen?

service.nibud.nl/GeldtypeTest/

Bron: Nibud

5. Je gaat met vrienden naar het winkelcentrum. 
Wat doe jij met je geld?
•  Een ijsje halen voor iedereen. 
•  Opmaken aan ijs, patat en snoep natuurlijk!  

•  Ik wacht tot iemand anders iets lekkers uitdeelt. 
•  Ik eet thuis wel iets lekkers en hou mijn geld in  

mijn zak. 

Hoe kom je aan je geld en hoe geef je het uit? Ben 
je een spaarvarken, een rekenmeester of misschien 
een “big spender”? Doe de geldquiz en ontdek 
welk geld type jij bent! Kies jouw antwoord en tel 
de munten bij elkaar op om te zien welk geldtype 
jij bent.

Geldtypetest

Vaak geef je ongemerkt veel geld uit aan kleine dingen. Daardoor heb  
jij misschien nooit geld genoeg. Overzicht houden over je inkomsten  
en uitgaven (wat je aan geld krijgt en uitgeeft) doe je makkelijk met  
een kasboekje. Zo weet je ook altijd wat je nog te besteden hebt. 

Heb je geen idee waar je geld blijft? Houd dan eens een tijdje je 
uitgaven bij, bijvoorbeeld met het kasboekje van het Nibud:

scholieren.nibud.nl/jouw-geldzaken/overzicht-houden/ 
inkomsten-en-uitgaven.html

ja hoor! nee echt niet!

Weet jij wat een geldezel is?

Je bent een geldezel als je je pas en 
pincode aan iemand uitleent. Op die 
manier krijgen boeven toegang tot je 
bankrekening en kunnen ze je geld 
stelen. 

Of ze gebruiken jouw rekening om daar 
geld op te storten dat ze van een andere 
rekening hebben gestolen. Daarna halen 
ze het geld eraf met jouw pinpas. Als 
geldezel ben je medeplichtig en word je 
slachtoffer, want jij moet al het gestolen 
geld terugbetalen.

Een pincode is een persoonlijk nummer 
van vaak vier cijfers. Een pincode is een 
alternatief voor een wachtwoord. Je 
pincode is alleen voor jou bestemd en mag 
je nooit aan iemand anders doorgeven.

Onzichtbaar geld
Vroeger kregen mensen vaak het 
geld dat ze verdienden met hun 
werk in een zakje. In dat zakje zaten 
munten en later ook bankbiljetten. 
Nu gaat dat heel anders. 

Iedereen heeft een bankrekening. Daarop wordt het 
geld gestort dat je verdient. En bij die bankrekening 
hoort een pinpas. Met deze pinpas kun je geld van 
je bankrekening uit de geldautomaat halen. Of je 
kunt ermee in een winkel betalen: geld van jouw 
bankrekening gaat dan naar de bankrekening van de 

winkel. Dat is handig en veilig. Daarom 
worden munten en bankbiljetten steeds 

minder vaak gebruikt. Geld is dus bijna onzichtbaar 
geworden! Dit brengt wel de nodige gevaren met zich 
mee, want vaak geef je onbewust meer geld uit dan  
je denkt.

6. Je gaat winkelen met een vriend(in) en je ziet 
een leuk shirt dat je graag wilt hebben. Je komt 
€ 5,- tekort. Wat doe je?
•  Ik leen geld van mijn vriend(in).  
•  Jammer dan. Ik koop het shirt wel als ik genoeg 

zakgeld heb. 
•  Ik zeur net zolang totdat mijn ouders me het geld 

geven. 
•  Ik koop een goedkoper shirt. 

 
 

Kasboek! Houd je inkomsten en uitgaven bij              

 

 

© Nibud            

 

Kasboek van …………………………………………  
Maand: .......................... 

Jaar: .............................         
Datum Omschrijving 

Inkomsten (€)  Uitgaven (€)  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Totaal:            €_________   €__________  
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Stel je richt op een rommelmarkt 

een kraam in om spullen te verkopen. 

Naast oud speelgoed en kleding maak 

je 20 cakejes om te verkopen. Alle 

ingrediënten bij elkaar kosten € 7,20.  

Je wilt 100% winst maken. Voor welke 

prijs verkoop je de  

cakejes?

Reken uit!

3

Met de SpaarRaket kun je goed 
bijhouden hoeveel je al gespaard hebt.

Stap  Bepaal waarvoor je wilt sparen (spaardoel) 
en hoeveel het kost. Schrijf dit laatste in het 
ruimtevarkentje bovenop de raket.

Stap  Plak rechtsboven in de planetaire ring een 
plaatje of een tekening van je spaardoel.

Stap  Schrijf in de vlag naast het stapeltje geld 
hoeveel je tot nu toe al gespaard hebt.

Stap  Elke week krijg je zakgeld of verdien je geld 
door klusjes te doen. Tel dit bedrag op bij het geld 
dat je al hebt gespaard en schrijf dit iedere week in 
de lege vakjes.

Voorbeeld
Week : €,- zakgeld + €,- klusjes 
+ €,- wat je al gespaard had = €,-
Week : €,- zakgeld + €,- wat je al 
gespaard had = €,-

Zo bouw je het energielevel 
van je raket op voor de 
ruimtereis naar je spaardoel.

De SpaarRaket is een initiatief van

Antwoord: 100% winst betekent dat je een cakeje verkoopt 
voor 2 keer het bedrag dat het kostte om het cakeje te 
maken. 1 cakeje maken kost € 7,20 : 20 = € 0,36. Je verkoopt 
de cakejes dus voor 2 x € 0,36 = € 0,72 per stuk.

Misschien krijg je al zakgeld? En misschien heb je met je ouders goede afspraken gemaakt  
over wat je wel en wat niet van gaat kopen. De cadeautjes voor de verjaardagen van vrienden, 
de nieuwe jeans die je wilt hebben, de grappige agenda of die leuke schoenen …? Om leuke 
dingen met je zakgeld te doen en te kunnen kopen moet je keuzes maken. 
Maar hoe doe je dat?

Zie hieronder een aantal tips over hoe je slim met je zakgeld kunt omgaan:

       Tips voor bijverdieners
Hoe kun je wat extra centjes verdienen?
• Maai het gras
• Was de auto’s en fietsen van je ouders of buren
• Recycle. Voor sommige lege flessen krijg je 

statiegeld
• Laat de honden van de buren uit
• Verkoop spullen die je niet meer nodig hebt
• Ga babysitten
• Doe boodschappen voor anderen

SpaarRaket 
Met geld kun je leuke dingen doen. Je kan sparen 
voor iets moois of voor een activiteit met je familie 
of vrienden.
 
Bepaal eerst waarvoor je wilt sparen en schrijf het op. 
Op deze manier houd je zelf de controle en laat je je 
minder snel verleiden door reclames en aanbiedingen. 
Ook is het handig om prijzen te vergelijken in winkels. 

Met deze Spaarraket kun je precies bijhouden hoeveel 
je al gespaard hebt en houd je jouw spaardoel altijd 
in zicht. Je kunt de Spaarraket ook op de website 
downloaden en uitprinten:  

www.weekvanhetgeld.nl/spaarraket

Fotostrip
door Ype

Game Wants & Needs
Waar geef jij je zakgeld  

het liefst aan uit?

Speel de online game 
Wants & Needs en 

maak kans op een 
spellenpakket!

2

4

1

Slim met je 
zakgeld omgaan

Denk aan tweedehands!

Pimp je outfit!

Delen!

Vergelijk 
prijzen!

Op bijvoorbeeld Marktplaats kun je sommige 
gebruikte dingen voor een kleinere prijs kopen. 
Niet alles hoeft altijd gloednieuw te zijn.

Soms kun je van een oude, saaie jeans in je kledingkast een 
superhippe en unieke jeans maken! Hoe? Er zijn online heel 
veel leuke ideeën te vinden en workshops te volgen over hoe 
je je kleding kunt ‘pimpen’, oftewel opleuken.

Denk eens over na hoeveel boeken je 
bijvoorbeeld kunt lezen als je je boekenkast  
of games deelt met een vriend/vriendin.  
Voor hetzelfde geld kun je zo het dubbele  
aantal boeken lezen of games spelen!

Voordat je een grotere 
aankoop doet kun je eerst 
prijzen vergelijken. Dat kan 
bijvoorbeeld via internet, 
reclamefolders, je vrienden of 
gewoon door het te vragen in 
de winkel. Wie weet bespaar je 
daarmee veel geld en houd je 
geld over voor in je spaarpot.

3

€€€

€ €€

Ga naar www.bankvoordeklas.nl
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Adresgegevens

Wijzer in geldzaken   

Ministerie van Financiën

Korte Voorhout 7

2511 CW  Den Haag

Colofon

Wijzer in geldzaken is een initiatief van het ministerie 

van Financiën, waarin partners uit de financiële 

sector, de wetenschap, de overheid en onderwijs-, 

voorlichtings- en consumentenorganisaties hun 

krachten bundelen om verantwoord financieel  

gedrag in Nederland te bevorderen. Hare Majesteit  

Koningin Máxima is erevoorzitter van het platform.

Copyright ©  Wijzer in geldzaken 2016

Disclaimer: Deze krant is zorgvuldig tot 

stand gekomen onder redactie van 

Wijzer in geldzaken. Aan de inhoud 

kunnen geen rechten worden ontleend.

Online

       info@wijzeringeldzaken.nl 

       twitter.com/Wijzeringeld

       facebook.com/Wijzeringeld

       www.wijzeringeldzaken.nl 

       www.weekvanhetgeld.nl

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...

Geldzoeker
Hieronder zie je een rij woorden die je moet opzoeken in de 
puzzel. De woorden zijn horizontaal, verticaal en diagonaal of zelfs 
achterstevoren geschreven. Als je een woord hebt gevonden, streep 
je de letters door. De letters die overblijven vormen een woord.

Vul hier de oplossing in:
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

EURO

GELD

GELDEZEL

GOUDSTAVEN

INKOMSTEN

KASBOEK

ONLINE

PINCODE

PINPAS

PRIJS

RISICO

RUIMTE

SPAREN

UITGAVEN

VERGELIJKEN

VERZEKEREN

ZAKGELD

P R I J S E B E K S N

N G O U D S T A V E N

E E T C O L S M K E S

R L T R I B E J I A D

E D U S O S I G P U I

K E L E M L I N K N R

E Z K E E O I R G A S

Z E R G G P K U I M Z

R L R E D O C N I P T

E E N E V A G T I U E

V S P A R E N I L N O

Oplossing woordzoeker: 
Bestedingsruimte

Sam solliciteert bij 
een bedrijf naar een baan. 

Hij vraagt hoeveel geld hij kan 
verdienen. Zijn toekomstige baas 
zegt: “Nu 850 Euro per maand en 
later meer.” “Dan kom ik later wel 

terug”, antwoordt Sam.

Zakgeldcontract
Krijg je al zakgeld en wil je dit goed 
vastleggen? Of wil je het krijgen van  
zakgeld bespreekbaar maken?

Ga dan naar de website en download het 
zakgeldcontract:

www.weekvanhetgeld.nl/zakgeldcontract

Het Klokhuis
Op de site van het 
Klokhuis vind je 

afleveringen 
over omgaan 

met geld.

www.hetklokhuis.nl
Mopje

Bron: NIBUD

Hoeveel zakgeld krijgen 
kinderen per week?

12 jaar

€3,00 - €4,60

11 jaar

€2,00 - €2,50

10 jaar

€1,70 - €2,00

13 jaar

€3,50 - €4,60

Fix je risk – reken uit!
De auto van de vader van Guus wordt gestolen, ondanks dat hij hem keurig op 
slot had gedaan. Hij had de auto nog maar drie maanden. De auto was € 10.000,- 
waard. De vader van Guus betaalt per maand verzekeringspremie van € 50,- voor  
de all risk autoverzekering. Wat krijgt vader van de verzekeraar?

• € 150,-  • € 10.000,- te leen, maar hij moet het wel terug betalen
• € 10.000,- • niks; hij heeft nog niet genoeg premie betaald.

Wil je weten hoe verzekeren precies werkt en een gastles over verzekeren bij jou in de 
klas? Kijk dan op www.fixjerisk.nl. Daar vind je ook een spreekbeurt voor in de klas!

Goudstaven
Bestaan goudstaven nog steeds? 
Wil je alles weten over waar ons  
geld wordt geteld en gecontroleerd? 

Kijk dan het filmpje van Klokhuis,  
Het Klokhuis op bezoek bij  
De Nederlandsche Bank:
www.youtube.com/watch?v=aT1WGOoZ6RA

Antwoord: De vader van Guus krijgt het hele 
bedrag, dus €10.000, terug van zijn verzekering.

Fix je risk – reken uit!
De auto van de vader van Guus wordt gestolen, ondanks dat hij hem keurig op 
slot had gedaan. Hij had de auto nog maar drie maanden. De auto was € 10.000,- 
waard. De vader van Guus betaalt per maand verzekeringspremie van € 50,- voor  
de all risk autoverzekering. Wat krijgt vader van de verzekeraar?

• € 150,-  
• € 10.000,-
• € 10.000,- te leen, maar hij moet het wel terug betalen
• niks; hij heeft nog niet genoeg premie betaald.

Wil je weten hoe verzekeren precies werkt en een gastles over verzekeren bij jou in de 
klas? Kijk dan op www.fixjerisk.nl. Daar vind je ook een spreekbeurt voor in de klas.

Wist je dat een bankbiljet  
maar een gemiddelde levensduur 
van iets meer dan twee jaar heeft? 

Hoe kleiner de waarde en hoe vaker  
het wordt gebruikt, hoe korter  

de levensduur van een bankbiljet.

Vuil of beschadigd papier wordt 
vernietigd en vervangen door  

nieuwe biljetten.


