
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. 

Wat kan er 
gebeuren?

Zou je dit 
verzekeren?

Waarom wel / niet?

Taart 1  De taart valt 

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

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

Ja / Nee

Ja / Nee

Ja / Nee

Ik koop wel een nieuwe taart

Fiets 1  .................

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

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

Ja / Nee

Ja / Nee

Ja / Nee

Lasergamen 1  .................

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

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

Ja / Nee

Ja / Nee

Ja / Nee

Frituur 1  .................

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

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

Ja / Nee

Ja / Nee

Ja / Nee

Een ongeluk zit in een klein hoekje?

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. 

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

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. 


