WERKBLAD

BELANGRIJKE BEGRIPPEN
ABONNEMENT Een overeenkomst die tegen betaling
recht geeft op ontvangst van bepaalde leveringen.
Zoals een telefoonabonnement of tijdschriftenabonnement.
BEL-BUNDEL Een vastgesteld aantal belminuten dat je
hebt gekocht bij je aanbieder.
BETAALSYSTEEM Een manier waarop je kunt betalen,
bijvoorbeeld met pin of internetbankieren
(bijvoorbeeld iDEAL).
BUNDEL Een aanvullend product op je telefoonabonnement of prepaid; een bel-bundel of MB-bundel.
DATAROAMING In het buitenland internetten met je
mobiele telefoon.
FINANCIËLE RISICO’S Het gevaar dat je kunt lopen
bij het omgaan met geld.
INCASSO Het (automatisch) innen van geld,
bijvoorbeeld bij het verplicht betalen van schulden.
KREDIET Geldlening.
ONVOORZIENE KOSTEN Uitgaven waarmee je geen
rekening hebt gehouden.

PROVIDER Aanbieder, bijvoorbeeld van je mobiele
netwerk.
RENTE Geld dat je (maandelijks) betaalt voor het geld
dat je geleend hebt (let op: geld lenen kost geld).
SIM-ONLY ABONNEMENT Hetzelfde als een
abonnement, maar dan zonder ‘gratis’ mobieltje.
SCHULDSANERING Begeleiding bij het aflossen van
ontstane schulden. Hierbij worden de schulden en
je inkomsten eerst overgenomen door een instantie.
Je krijgt dan van hen, uit jouw inkomen een beperkt
budget om van te leven.
STREAMEN Het met je telefoon bekijken van filmpjes
via YouTube of het beluisteren van muziek direct vanaf
het internet, dus zonder het te downloaden.
TEGOED Iets wat je al betaald hebt maar wat je nog
krijgt, bijvoorbeeld beltegoed om te kunnen bellen,
MB-tegoed om te kunnen internetten of een tegoedbon
om te kunnen winkelen.
TRANSACTIE Geld uitwisselen/overmaken voor spullen.
UITGAVENPATROON Hoe jij geld uitgeeft en wat voor
jou ‘normaal’ is.

PREPAID Vooruitbetaald, bijvoorbeeld je telefoontegoed
vooruit betalen of met een creditcard vooruit betalen.

VRAAG 1:

WAAR GEEF JIJ JE GELD AAN UIT?
Begin met je grootste uitgave.
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VRAAG 2:

WELKE SOORTEN GELDTRANSACTIES
EN BETAALSYSTEMEN KEN JE?
Schrijf ze op.

VRAAG 3A:

WAT ZIJN DE POSITIEVE EN NEGATIEVE KANTEN
VAN EEN BETAALSYSTEEM?
Vul in.

Soort betaling

Voordeel

Nadeel

Cash op zak

Pinnen in een winkel

Betalen in een app-store

Online betalen

Prepaid

Automatisch overmaken

Creditcard

WIST JE DAT:
›
volgens onderzoek mensen een briefje van 100 euro cash minder snel uitgeven dan wanneer ze betalen met plastic? Mensen voelen met cash
(vooral grote biljetten) meer ‘betaalpijn’
›
31% van de jongeren tussen de 16 en 20 jaar zijn mobiele telefoon als grootste kostenpost ziet?
›
64% van de jongeren tussen de 16 en 25 jaar altijd en overal bereikbaar wil zijn en dat 40% van deze jongeren geïrriteerd raakt als ze dat niet zijn?
›
meisjes hun telefoonuitgaven beter in de gaten houden dan jongens?

VRAAG 3B:

MET WELKE VAN DEZE SOORTEN BETALINGEN GEEF
JIJ HET MAKKELIJKST JE GELD UIT?
Als je cash op zak hebt, met ‘plastic’, bij een online aankoop of in een app store?
Ik geef het makkelijkst geld uit
Omdat
Bijvoorbeeld

VRAAG 4:
Stel dat jouw zusje hoge schulden heeft uitstaan, bijvoorbeeld doordat ze online kleding koopt maar de
rekeningen niet betaalt en ook niet kan betalen. Stel dat jouw vriend dagelijks klaagt over te weinig zakgeld,
maar wel altijd de nieuwste smartphone heeft. Wat zou jij hen adviseren? Vul in:
Koppel jouw advies
aan een betaalsysteem

DO

DON’T

VRAAG 5:

DE ULTIEME TIP!
Hoe voorkom je dat je blootstaat aan financiële verleidingen?

Koppel jouw advies aan een situatie
die jij hebt meegemaakt

DE STELLING IS:
VRAAG 6:
Ben je het eens of oneens met de stelling? Onderstreep jouw mening hieronder.
Of kun je voor beide standpunten argumenten bedenken?
Dan ben je al heel goed bezig!
Denk na over jouw argumenten en maak de zinnen af.
Jongeren kunnen wel/niet omgaan met digitaal geld.
Omdat (argument)

Bijvoorbeeld (vertel over jouw situatie)

Dus (formuleer krachtig en beknopt wat jij vindt)

Nu nog een keer.
Jongeren kunnen wel/niet omgaan met digitaal geld.
Omdat

Bijvoorbeeld

Dus

En misschien nog een keer? Eventueel vanuit een ander standpunt?
Zo ben je het beste voorbereid op het debat.
Jongeren kunnen wel/niet omgaan met digitaal geld.
Omdat

Bijvoorbeeld

Dus
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NIBUD-GEGEVENS
Scholierenonderzoek 2012-2013
Bron: Nibud

AANKOPEN VIA INTERNET NAAR GESLACHT (N=822)
Jongens

Meisjes

Totaal

Games en/of (spel)computeraccessoires

46%

15%

30%

Kleding

32%

75%

53%

Boeken

18%

32%

25%

Muziek en/of films

16%

23%

19%

8%

12%

10%

Anders

18%

9%

13%

Vakantie

Betaalde apps

5%

13%

9%

Telefoon

25%

23%

24%

Beltegoed

20%

21%

20%

Elektronica

38%

14%

26%

Lidmaatschap/abonnementen/geld/attributen/levels etc. in online games

15%

6%

11%

TOP 10 UITGAVENPOSTEN VAN SCHOLIEREN (N=3896)
Uitgave scholieren

Gemiddelde uitgaven /mnd (excl. 0)

Snoep en snacks

71%

€17

Cadeaus

65%

€9

Kleding en schoenen

58%

€45

Mobiele telefoon (verbruikskosten)

55%

€13

Persoonlijke verzorging

53%

€10

Uitgaan, bioscoop, cabaret

52%

€16

Drinken

45%

€21

Sieraden en accessoires

44%

€8

Lunch

41%

€21

Recreatie, dagje weg

35%

€9

TOP 5 UITGAVEN 12 JAAR

TOP 5 UITGAVEN 13 EN 14 JAAR

Snoep en snacks

69%

Snoep en snacks

69%

Cadeaus

55%

Cadeaus

59%

Drinken

40%

Kleding en schoenen

46%

Sieraden en accessoires

40%

Mobiele telefoon (verbruikskosten)

45%

Persoonlijke verzorging

39%

Persoonlijke verzorging

43%

TOP 5 UITGAVEN 15 EN 16 JAAR

TOP 5 UITGAVEN 17 EN 18 JAAR

Snoep en snacks

73%

Uitgaan, bioscoop, café

81%

Cadeaus

70%

Snoep en snacks

80%

Kleding en schoenen

69%

Cadeaus

77%

Mobiele telefoon (verbruikskosten)

63%

Kleding en schoenen

76%

Uitgaan, café, discotheek, bioscoop

62%

Alcoholische dranken

72%

Persoonlijke verzorging

62%

