Docenteninstructie Bank en geldzaken
De video van Doe je digiding! in Studio Week van het geld geeft een inkijkje in de module Bank &
geldzaken. Deze module is onderdeel van het online lesprogramma Doe je digiding! Jongeren en de
digitale overheid. Het lesprogramma is gratis beschikbaar en bestaat in totaal uit zeven modules:
•
•
•
•
•
•
•

Overheid, burger en DigiD – (je DigiD aanvragen en activeren)
Identiteit – (je paspoort of ID-kaart aanvragen)
Bijbaan – (inkomstenbelasting terugvragen)
Studeren – (je studiefinanciering en studentenreisproduct aanvragen)
Verkeer en vervoer – (theorie-examen, aanvraag rijbewijs brommer, scooter, auto,
tenaamstelling, verzekeren)
Zorg – (zorgverzekering afsluiten, zorgtoeslag aanvragen)
Bank en geldzaken – (bankrekening openen, online fraude, online shoppen en lenen)

Het doel van Doe je digiding! is het vergroten van kennis van de overheidswereld, digitale
informatievaardigheden, mediawijsheidcompetenties en woordenschat. In het programma wordt
individueel online werken afgewisseld met momenten van klassikale interactie. Het lesprogramma
Doe je digiding! kan ingezet worden binnen economie in het vmbo en burgerschap in het mbo. Het is
modulair materiaal, dus je kunt als docent kiezen welke lesmodules je inzet.

Module Bank en geldzaken
In de module Bank en geldzaken verkennen de leerlingen het thema Bank en geldzaken aan de hand
van opdrachten. Je bereidt jouw leerlingen voor op financiële zelfstandigheid. Dit is het hoofddoel
van de module. Een belangrijke opmerking hierbij: uit oogpunt van privacy en aansprakelijkheid vindt
het daadwerkelijk openen van een betaalrekening of het online kopen van een product buiten de
klassensituatie plaats. In de lesmodule wordt dit alleen voorbereid.

Doelgroep
•
•

Vmbo-leerlingen, vierde leerjaar, alle leerwegen (beroeps, kader, gemengd, theoretisch).
Mbo-studenten, eerste leerjaar, alle niveaus (niveau 1, 2, 3, 4).

Duur
De gehele module Bank en geldzaken duurt 90 minuten. Als docent ben je vrij om opdrachten over te
slaan en zo de module in te korten.

Leerdoelen module Bank en geldzaken
Onderdeel 1: Jij en je bankrekening
1. De leerling kan de functie van een bank beschrijven.
2. De leerling kan de voor- en nadelen benoemen van online je bankzaken regelen.
3. De leerling kan aangeven dat hij/zij als klant kan kiezen tussen verschillende Nederlandse
banken.
4. De leerling kan verschillende soorten Nederlandse banken die een betaal- en spaarrekening
aanbieden benoemen.
5. De leerling kan de mogelijkheden en beperkingen van een jongerenrekening benoemen.
6. De leerling is in staat om informatie over verschillende diensten van de bank te vinden.

7. De leerling kan aan de hand van enkele kenmerken vaststellen of hij/zij op de echte website
van een bank zit.
8. De leerling herkent verschillende vormen van digitale fraude en weet wat hij/zij moet doen
om er niet in te trappen.
Onderdeel 2: Online shoppen en lenen
1. De leerling kan verschillende voorbeelden geven van digitale betaalmethodes inclusief de
bijbehorende voor- en nadelen.
2. De leerling kan de mogelijkheden en beperkingen van een studentenrekening benoemen.
3. De leerling kan in eigen woorden formuleren wat de risico’s zijn van ‘rood staan’.
4. De leerling kan oplossingen voorstellen om ‘rood staan’ te voorkomen
5. De leerling kan in eigen woorden formuleren wat het risico is van een abonnement of lening
afsluiten.
6. De leerling kan de functie en het doel van een BKR-registratie benoemen.
7. De leerling kan uitleggen wat er m.b.t. digitale bankzaken voor hem/haar persoonlijk
verandert en wat je moet regelen als je 18 jaar wordt.

Opbouw module
De module Bank en geldzaken is opgebouwd uit vijf onderdelen:
• Animatie;
• Opdrachten Jij en je bankrekening;
• Opdrachten Online shoppen en lenen;
• Aan de slag;
• Woorden oefenen.

Gratis bestellen
Om gebruik te kunnen maken van de module bank en geldzaken heb je inloggegevens nodig.
Hiermee kunnen leerlingen inloggen in hun persoonlijke account en kan je als docent de resultaten
van jouw leerlingen aan de achterkant van het systeem volgen. De inloggegevens zijn gratis te
bestellen via: https://doejedigiding.nl/bestelformulier-alle-modules/

Meer weten?
Ben je nieuwsgierig geworden naar het lesprogramma Doe je digiding! en wil je er wat meer over
weten? Meer informatie vind je op de website: https://doejedigiding.nl/ of neem direct contact met
ons op, dan kunnen wij je helpen.
Marith Clignet, Medewerker jongereneducatie
marith.clignet@digisterker.nl
06 2918 2506

