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Beste basisschoolleerlingen van Nederland,
De ‘Week van het geld’ komt eraan! Als
minister van Financiën is dit voor mij een
van de mooiste weken van het jaar. En
niet alleen omdat ik verantwoordelijk ben
voor de schatkist van het land. Ik vind het
belangrijk dat iedereen al jong leert om met
geld om te gaan.
Ik heb zelf vier kinderen. Die zijn nog jong,
maar ik denk als vader natuurlijk goed

na over wat ik ze allemaal zou willen
leren. Goed omgaan met geld staat hoog
op mijn lijstje. Dat is net zo belangrijk als
verkeersles, aardrijkskunde of taal.
Bijna alles in deze wereld kost geld, dus is
het goed als je snapt wat je met geld kunt
doen. Dat brengt me op het thema van de
Week van het geld: ‘Wanneer ben je rijk?’
Als je een mooi huis en een dure auto hebt?

De Week van het geld 2018
Een week lang alles leren over geld, daar draait het om
in de Week van het geld. Er worden allerlei activiteiten
georganiseerd speciaal voor jou, zodat je alles te weten
komt over geld. Misschien krijg jij zelfs een gastles over
geld in de Week van het geld!
Het thema van de Week van het geld 2018 is: Wanneer
ben je rijk? We willen dat je gaat nadenken over wanneer
jij rijk bent. En wanneer voel je je rijk? Ga hierover in
gesprek met je vrienden, thuis met je familie en met je
leerkracht.

Als je gezond bent? Of als je veel
vrienden hebt? Een hele interessante
vraag voor jong en oud.
Ik wens jullie heel veel plezier tijdens
de Week van het geld en ik hoop dat
jullie veel opsteken!
Wopke Hoekstra,
De minister van Financiën

Wanneer voel jij je rijk?
Wat heb je nodig om rijk
te zijn?
Wij vroegen het aan jongens en
meisjes van 6 tot 12 jaar en maakten er
een filmpje van. Zet het digibord aan
en ga naar www.weekvanhetgeld.nl.
Hier vind je de video. Bekijk hem met
elkaar en praat erover.
www.wee

kvanhetge
ld

.nl

Jong geleerd is 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. En doe met je klas mee met
de Mindmap wedstrijd!
Wil je weten wat er nog allemaal gebeurt tijdens de
Week van het geld? Kijk dan op www.weekvanhetgeld.nl.

Doe mee met de
en win één van de 10 fantastische zitzakken.
Maak een gave Mindmap over ‘Wanneer
ben je rijk?’ in de klas en win één van de
10 super zitzakken voor in je klas of op
school!
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Hoe kun je meedoen?
Met deze krant zijn lege posters
meegestuurd. Heb je toch nog een extra
poster nodig? Vraag hem dan gratis aan
op www.weekvanhetgeld.nl/mindmap.
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Wat is een Mindmap?

Neem een goede,
scherpe foto van de
Mindmap poster.

1
Maak met je
klas een eigen
‘Mindmap’ op
de speciale
‘Wanneer ben je
rijk?’-poster.

En dan is het wachten totdat
de vakkundige jury na de Week
van het geld de winnaars heeft
gekozen!
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Upload de foto op
www.weekvanhetgeld.nl/wedstrijd met
naam en contactgegevens erbij.

Een Mindmap is een soort samenvatting
over een bepaald thema of onderwerp.
Het onderwerp/thema staat in het
midden. Je bedenkt onderwerpen die
ermee te maken hebben en verbindt
deze met pijlen of lijnen aan het thema.

TIP!
Maak je Mindmap extra leuk door
kleine tekeningen en korte woorden
ter verduidelijking toe te voegen.
Maak ook gebruik van kleuren, dat
zorgt voor meer duidelijkheid en
structuur. Kijk eventueel op internet
voor tips over hoe een Mindmap eruit
kan zien.
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Een ongeluk zit in een klein hoekje?
Stel je voor dat je jouw verjaardagsfeestje
viert. Meestal gaat alles goed, maar er kan
helaas ook wel eens iets mis gaan.
Een ongeluk zit soms in een klein hoekje.
Voor sommige ongelukken kun je een
verzekering kopen. Maar wat is dat
eigenlijk? Wat is ‘verzekeren’? En wanneer
is het verstandig om iets te verzekeren?
Je kunt je fiets bijvoorbeeld verzekeren tegen
diefstal. Als je fiets gestolen wordt, krijg
je van de verzekering geld om een nieuwe
fiets te kopen. Je betaalt zelf geld voor de
verzekering, dat heet een ‘premie’. Die premie
is wel veel minder dan het geld dat je moet
betalen voor een nieuwe fiets.
Bij het kopen van een verzekering moet
je altijd bekijken of het wel nodig is. Het
is belangrijk om te bedenken wat er kan
gebeuren, hoe groot de kans daarop is en
wat de mogelijke schade is in geld.
Opdracht: Lees het verhaal van de verjaardag van
Finn. Kun jij bedenken wat er mis kan gaan bij het
feestje en of je dit zou verzekeren? Vul de tabel in en
praat erover met elkaar. We hebben al een en ander
als voorbeeld voor je ingevuld.

Finns verjaardagsfeest
Het is Finn zijn verjaardag! De moeder van Finn haalt nog snel een taart voor alle kinderen. Om 14.00 komt
iedereen op de fiets naar Finns huis. Ze gaan lasergamen! Mila is altijd de beste, dus Finn wil haar graag
verslaan deze keer. Na het lasergamen gaan ze bij Finn thuis patat en bitterballen eten die de vader van Finn in
het schuurtje frituurt.

Taart

Fiets

Lasergamen

Frituur

Wat kan er
gebeuren?

Zou je dit
verzekeren?

Waarom wel / niet?

1 De taart valt

Ja / Nee

Ik koop wel een nieuwe taart

2 ..................

Ja / Nee

3 .................

Ja / Nee

1 .................

Ja / Nee

2 .................

Ja / Nee

3 .................

Ja / Nee

1 .................

Ja / Nee

2 .................

Ja / Nee

3 .................

Ja / Nee

1 .................

Ja / Nee

2 .................

Ja / Nee

3 .................

Ja / Nee

Dit avontuur is een van de vele avonturen van
Finn en Mila uit het digispel Fix je Risk.

NPO Zapp

Hoe kom je aan je geld en hoe geef je het uit?
Ben je een spaarvarken, een flierefluiter,
een big spender of een ondernemer in de dop?
Doe de NPO Zapp Geldtest, tel de munten bij
elkaar op en ontdek welk geldtype jij bent.

1 Je gekke tante is in een gulle bui en geeft je
vijftig euro cadeau. Wat doe je met het geld?
• Net op tijd. Schulden bij mijn ouders en vrienden
aflossen!...........................................................
• Ik zet het snel op mijn spaarrekening.......................
• Ik koop iets voor mezelf en wat ik over heb,
spaar ik...................................................................
• Ik geeft meteen alles uit en koop er iets vets van,
ik kan het geld goed gebruiken................

2 Je smartphone is overreden door een
vrachtwagen en doet niks meer. Wat nu?

3 IJs, friet en extra mayo. Je gaat snoepen met
je klasgenoten. Wat doe jij?
• Hier kijk ik al de hele week naar uit. Ik maak mijn
laatste geld eraan op.......................................
• Ik stel voor dat iedereen voor zichzelf betaalt.....
• Sharing is caring! Iedereen krijgt zoveel als hij/zij op
kan en ik betaal..........................................
• Kom maar door! Ik laat me trakteren.........................

4 Een vriend(in) vraagt of hij/zij twintig euro van
• Ik vergelijk vooraf alle aanbiedingen en dan kies ik
een (voordelige) nieuwe uit.................................
je mag lenen, doe je dat?
• YES, nu kan ik eindelijk het allernieuwste, snelste
• Ik ben zelf eigenlijk altijd blut....................
model kopen..............................................
• Nee, ik ben niet gek. Straks krijg ik het niet
meer terug!..................................................................
• Dikke vette pech. Dan vraag ik mijn moeder maar of ik
haar oude mag hebben..............................................
• Friends 4 ever! Als ik het heb, leen ik het uit...
• Zonder telefoon kan ik niet leven. Ik ga meteen naar
• Prima, maar dan wil ik het binnen een week terug
de winkel en koop een nieuwe.......................
hebben plus een euro aan rente...........................

Uitslag NPO Zapp Geldtest
6 - 10 munten? Je bent een Spaarvarken!
Hey Spaarvarken, je bent net als Dagobert Duck! Over een
tijdje zwem jij in het geld, want het liefst zou je al je geld op je
rekening laten staan. Als je toch geld uit moet geven, ga je op
zoek naar koopjes. Je weet hoeveel er op je spaarrekening staat
en je vindt het heerlijk om geld te krijgen en te verdienen.

11 - 15 munten? Je bent een Ondernemer in de dop.
Jij bent echt goed met geld. Je durft het uit te geven, maar je
kan ook goed sparen voor iets groots. Je denkt altijd goed na
voordat je iets koopt. Je vindt het leuk om klusjes te bedenken
waarmee je geld kunt verdienen en je hebt zin in je eerste
bijbaan. Je weet wat je met geld kunt doen, daarom ben je een
ondernemer in de dop.
16 - 20 munten? Je bent een Flierefluiter.
Geld is niet belangrijk voor je, zonder geld ben je net zo
gelukkig en je geeft niet om mooie spullen. Als je geld
hebt, koop je iets grappigs voor jezelf of je geeft het uit aan

5 Je hebt zojuist je (zak)geld van je ouders
gekregen. Wat doe je ermee?
• Dat spaar ik................................................................
• Ik geef een deel uit aan iets dat ik graag wil hebben
en de rest spaar ik...............................................
• Mijn geld is op voordat ik het weet..............
• Party time! Ik koop meteen de allernieuwste
toffe apps..................................................

6 Wat vind je belangrijk aan het werk van je
ouder(s):
• Mijn ouders hoeven niet zoveel te werken en te
verdienen, zolang we maar veel vrije tijd hebben om
leuke dingen te doen.....................................
• Mijn ouders moeten vooral werk doen waar ze
goed in zijn, zodat ze een succesvol bedrijf kunnen
hebben.................................................................
• Het maakt me niet uit of ze leuk werk hebben,
zolang ze maar hard werken en veel geld verdienen,
zodat we veel dingen kunnen kopen en ver op
vakantie kunnen gaan..............................
• Ik wil dat ze genoeg geld verdienen om te sparen
voor later. Zodat ze ook nog geld hebben als ze
oud zijn......................................................................

cadeautjes voor anderen. Doordat je niet zo met geld bezig
bent, is je geld vaak op zonder dat je er erg in hebt. Maar daar
laat jij je humeur niet door bederven.
21 - 24 munten? Je bent een Big spender.
Jij wilt alles! Er goed uitzien, een kamer vol mooie spullen.
Alleen het beste en nieuwste is goed genoeg voor jou.
Je geniet echt van lekker winkelen. En je laat dat graag aan
je vrienden zien. Werk hoeft voor jou niet leuk te zijn, als het
maar goed verdient. Je bent erg gul, als je genoeg hebt, mag
iedereen ervan meegenieten.
De NPO Zapp Geldtest is gebaseerd op de geldtypetest van het Nibud.
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Interview met
Sanne Wallis de Vries

Hoeveel zakgeld
krijgen kinderen
per week?

Je kent haar als strenge directrice Dreus uit Mees Kees of
anders wel als winnaar van Wie is de Mol. Als cabaretier is
ze wekelijks in het theater te zien met haar soloprogramma
Gut. En ze presenteert op zaterdag 17 maart
om 17.15 uur De Grote Geldshow van de
VPRO op NPO Zapp.

82%

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

Sanne Wallis de Vries
Ben je rijk?
Ik heb het goed, maar het kan
wel rijker hoor ;-)

Wanneer voel je je rijk?
Ik voel me (heel cliché) rijk op deze momenten
(liefst gecombineerd): als het buiten rotweer is
en ik binnen zit in mijn warme huis, als ik lekker
niks hoef te doen, als mijn kinderen zich goed
gedragen en ook nog lekker in hun vel zitten,
als ik moet lachen met anderen, als ik uit eten ben,
als we op vakantie zijn, als ik een goeie winterjas
aan heb (en het is ook nog koud buiten),
als ik kan trakteren
Geef jij jouw kinderen
zakgeld? En hoeveel?
Ja! Mijn 13-jarige dochter krijgt kleed- en
zakgeld en mijn 9-jarige dochter krijgt zakgeld.
Ze krijgen wat zo’n beetje gemiddeld is
in Nederland. Zoek maar op.

Deed je vroeger klusjes
om geld te verdienen?

Leeftijd

De Grote Geldshow
op NPO Zapp
In de Week van het Geld (12 t/m 16 maart) komt
de VPRO op NPO Zapp met een vijfdelige serie
over geld getiteld De Grote Geldshow – Geld maakt
wel/niet gelukkig waarin kinderen alles te weten
komen over geld. Tim den Besten interviewt
bekende Nederlanders. Welke geldtypes zijn zij?
Big spenders of juist flierefluiters?
Op zaterdag 17 maart gaan Sanne Wallis de
Vries en Tim den Besten in een spetterende show
op zoek naar antwoorden op geldvragen zoals:
Hoe word ik rijk? Hoe belangrijk is geld? Hoeveel
zakgeld hoor ik als elfjarige te krijgen en hoe kan
ik dat verdubbelen? Zij worden bijgestaan door
gelddokter en hoofdredacteur van de Quote 500
Sander Schimmelpenninck.

De gelddokter

10 jaar

11 jaar

12 jaar

13 jaar

Gemiddeld zakgeld per week

€ 1,70 - € 2,00

€ 2,00 - € 2,30

€ 3,00 - € 4,60

€ 3,50 - € 4,60
Bron: Nibud en Juniormonitor Wijzer in geldzaken

Je kunt ook afspraken maken met je ouders
over je zakgeld. Die kun je vastleggen in je
zakgeldcontract. Download dit contract van:
eldcontract
www.weekvanhetgeld.nl/zakg

Heb jij een vraag over geld? Stel je vraag
aan de NPO Zapp gelddokter! Stuur je
vraag in via zapp.nl/degrotegeldshow

Niet echt... ik was gewoon heel zuinig en
spaarde vooral. Achteraf had ik wel bijbaantjes
willen hebben. Ik heb als 15-jarige wel opgepast,
maar daar was ik niet heel goed in. Tijdens
m’n middelbare-schooltijd deed ik wel (zomer)
vakantiewerk, om wat meer te kunnen uitgeven
op vakantie. Pas vanaf dat ik ging studeren
had ik echt bijbaantjes. Ontbijt serveren,
dingen inpakken in fabriekshallen, enz.

Verdeel je geld! Maak (fictieve) potjes:
eentje om te sparen voor de lange termijn
(je kan-nie weten), eentje om voor iets
concreets te sparen (een drumstel, een
mooie jas, een reis), eentje voor een
goed doel, en eentje om lekker uit te geven.

?
An
t

Je legt twee 1 euro munten op tafel, zodat ze elkaar raken (zie hiernaast).
Terwijl je de onderste munt vasthoudt, wordt de bovenste er omheen gerold
(zonder slippen). Even later is de rollende munt weer op zijn beginpositie terug.
Hoeveel rotaties om zijn eigen middelpunt heeft deze euro dan uitgevoerd?

twee rotaties
rd:
oo
w

Heb je nog een goeie
geldtip voor onze lezers?

door Ype
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Kleine bedragen maken samen
één groot bedrag!

Puzzel

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 20,18 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!

Spaarplan
Met geld kun je leuke dingen doen. Je kan
sparen voor iets moois of een activiteit
met je vrienden of familie. Heb jij al een
spaardoel voor ogen? Mijn spaarplan kun
je downloaden en afdrukken op:
www.weekvanhetgeld

.nl /spaarplan

€ 1,18

€ 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

€ 2,47

€ 1,33

€ 15,04

€ 4,67

€ 4,76

€ 5,25

€ 4,15

€ 2,36

€ 5,80

€ 4,56

€ 2,14

€ 7,09

€ 3,55

€ 0,19

€ 12,50

€ 1,71

€ 4,55

€ 8,01

€ 0,75

€ 1,45

€ 7,41

€ 4,16

€ 3,14

€ 9,99

€ 0,12

€ 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

€ 3,27

€ 20,18

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

iPhone

Android

* Voor iPhone: werkt op iPhone 5 en hoger.
Voor Android: Samsung vanaf Galaxy S4.

Win een
voor jouw klas!
Kun jij goed sparen? Doe dan samen met je klas mee aan de
Cash Quiz Spaarchallenge en maak kans op een vlog camera.

Hoe doe je mee?
Ga naar www.bankvoordeklas.nl Daar vind je tips voor samen sparen
met de klas. Bekijk de leuke vlogs van vlogger Bradley Braafhart. Hij
helpt een klas met sparen voor een eigen vlog studio. Dat gaat niet
gelijk goed. Lukt het Bradley en de klas om het geld bij elkaar te krijgen?
Meld jouw klas snel aan en doe mee!

Bradley :)

In samenwerking met...

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

.nl /deelnemende-partij
www.weekvanhetgeld

Colofon
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gedrag in Nederland te bevorderen. Hare Majesteit
Koningin Máxima is erevoorzitter van het platform.
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