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Spreekbeurt
Geschiedenis
Het verzekeren is natuurlijk niet altijd al geweest
zoals het nu is. Er is heel wat gebeurd…
Om naar het begin van de geschiedenis van het verzekeren terug te gaan moeten we naar
het Babylonië van rond 1700 voor Christus. In die tijd werd daar veel handel gedreven. Er
vonden echter onderweg veel berovingen plaats, waardoor de mensen de gekochte spullen
nooit ontvingen. De mensen dachten dat de handelaren de spullen expres lieten verdwijnen
zodat die veel winst konden maken. Om te laten zien dat dit echt niet zo was kwam er een wet:
De Code van Hammurabi. Voortaan werd er vooraf onder het gezag van een onafhankelijke
belangrijke persoon in de stad een lijst opgemaakt van de spullen die werden vervoerd.
De handelaar kreeg een exemplaar van de lijst en de ontvanger van de spullen ook.
De goederen hoefden pas betaald te worden als de besteller ze ook daadwerkelijk had
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ontvangen. De handelaren werden verantwoordelijk voor de spullen. Het risico kwam dus
bij de handelaren te liggen. Om te voorkomen dat er onderweg toch iets met de spullen zou
gebeuren, stopten ze samen geld in een pot. Als er een handelaar was die schade leed,
mocht hij een bedrag uit de pot halen. Zo was de eerste verzekering geboren.
In de 17e eeuw werd in Nederland wereldwijd handel gedreven. Er werden veel
scheepsladingen verzekerd. Ook als er een matroos overboord sloeg was er een
verzekeringspotje om geld aan de nabestaanden uit te keren. Later kwamen er ook
verzekeringen die een uitkering gaven als een van de bemanningsleden door een
scheepsongeluk arbeidsongeschikt raakte en niet meer kon werken. Binnen een
razendsnelle tijd werd het verzekeren een begrip in de zeevaart.

Echt gebeurd!
Nicholas Barbon was aannemer van een bouwbedrijf. In 1666 verwoestte een enorme brand
in Londen zo’n 13.200 woningen. Omdat nog heel weinig mensen verzekerd waren, draaide dit
uit op een ramp. Niemand had geld om de gigantische schade te herstellen. Nicholas Barbon
besloot om een slimme zet te doen in deze tijd van nood. Hij zette een verzekeringsbedrijfje
op, dat houten en stenen huizen tegen brand verzekerde. De bevolking wilde natuurlijk nooit
meer zoiets meemaken. Vrijwel iedereen sloot meteen zo’n verzekering af. En natuurlijk
mocht het bouwbedrijf van Barbon de huizen weer herbouwen als er iets gebeurde. Slim hè!

Reclame posters
Vroeger vonden verzekeraars dat je eigenlijk geen reclame hoefde te maken voor
verzekeringen. Dat was zo’n nuttig product. Dat verkocht eigenlijk vanzelf wel. Maar
verzekeraars gingen steeds meer concurreren en dan was het wel handig om te vertellen
waarom jij een beter verzekeringsproduct had dan een andere verzekeringsmaatschappij.
Verzekeraars maakten 100 jaar geleden op verschillende manieren reclame. Maar het meest
deden ze dat met posters. Het waren vaak prachtige tekeningen

Wat is verzekeren?
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Een verzekering is een afspraak die je maakt met een verzekeringsmaatschappij. Jij betaalt
iedere maand of per jaar een vast bedrag (= premie). Mocht er iets gebeuren waardoor jij
schade hebt, dan krijg jij die vergoed. Dat doen meer mensen en op die manier komt er veel
geld in de ‘pot’ bij de verzekeringsmaatschappij. Heeft een enkeling een schade dan krijgt hij
van de verzekeringsmaatschappij een bedrag uit de ‘pot’ om zijn schade te betalen.
Het kan voorkomen dat je een hoge scxhade hebt, maar nog niet heel veel premie hebt
betaald. Dan krijg je de schade toch vergoed. Dit komt doordat er heel veel mensen een
premie betalen en zo een ‘potje’ ontstaat. Niet iedereen die premie betaalt krijgt ook werkelijk
schade. Dus zo heeft de verzekeringsmaatschappij voldoende geld om aan iedereen die wel
een schade krijgt voldoende geld uit te keren.
Het is wel belangrijk dat iedereen probeert om schade te voorkomen. Bijvoorbeeld door
voorzichtig te zijn, door beter op te letten en ook door goed voor jezelf te zorgen. Als er
namelijk veel schade is, dan raakt het ‘potje’ sneller leeg en zal de verzekeringsmaatschappij
meer premie gaan vragen.
Een verzekeringsmaatschappij moet er goed voor zorgen dat hij genoeg geld in de pot heeft
om uit te keren als er een schade is. Ook als er een grote storm over Nederland raast en er
voor vele miljoenen schade is, moet de pot niet plotseling leeg raken. De Nederlandsche Bank
(=DNB) controleert regelmatig of verzekeraars nog genoeg geld hebben. Ze controleren of de
bazen van verzekeringsmaatschappijen goed de pot met geld beheren. Nemen ze niet teveel
risico’s? En hebben ze wel genoeg geld in kas als jij schade hebt? Dat houdt DNB allemaal
in de gaten. Banken die zich niet aan de regels houden moeten op het matje komen. Dat
blijft dus niet zonder gevolgen. Je moet er immers op kunnen vertrouwen dat je premie goed
beheerd wordt.

Weet jij het antwoord?
Vraag 1. Mijn vader heeft 3 maanden geleden een auto gekocht voor € 10.000,-. Hij betaalt per
maand een verzekeringspremie van € 50,-. Vannacht is de auto gestolen. Mijn vader krijgt nu
€ 150,- van de verzekering. Is dit waar of niet waar?
Vraag 2. Mijn buurvrouw is over mijn waveboard gestruikeld. Mama had tegen mij gezegd dat
ik hem binnen moest zetten, maar dat heb ik niet gedaan. Omdat het mijn schuld is moeten we
nu zelf de kosten betalen aan de buurvrouw. Waar of niet waar?

Wist je dat?
Van de landen in Europa geeft Zwitserland het meeste uit aan verzekering- en pensioenpremie? Nederland staat op de tweede plaats. Wereldwijd staat Japan op nummer één.

Wat zijn risico’s?
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Het geld dat je betaalt aan de verzekeringsmaatschappij heet de premie. De verzekeraar past
goed op al dat geld. Als iemand een schade heeft, betaalt hij die. Maar dan is één ding wel
belangrijk. Je moet vooraf hebben afgesproken welke soort schades je allemaal verzekerd
wilt hebben. Wil je bijvoorbeeld je fiets alleen tegen diefstal verzekeren of ook nog tegen
bijvoorbeeld een aanrijding met een auto of andere fiets. Daar moet je goed over nadenken,
want hoe meer risico’s je verzekerd wilt hebben, hoe hoger de premie meestal is. Als je weet
tegen welke risico’s je je wilt verzekeren, maakt de verzekeraar daar een contract van. Dat
heet de verzekeringspolis. Daar staat in waarvoor je verzekerd bent en waarvoor niet.
Het woord risico betekent letterlijk: kwade kans. Het woord kans duidt op onzekerheid. Het is
niet zeker dat een risico zich werkelijk voordoet. Het woord kwade duidt op de nare gevolgen.
Iedereen loopt in zijn leven risico’s. Waar je je ook bevindt, een ongeluk zit altijd in een klein
hoekje. Je hebt dagelijkse dingen, zoals het laten vallen van een bord of een lekke band. Deze
kleine ongevallen zou je kunnen verzekeren maar die schade kun je zelf dragen. Helaas
zijn er ook schades die je niet kunt dragen. Bijvoorbeeld de kosten van een operatie in een
ziekenhuis, schade aan je huis na een brand of een auto die gestolen wordt.
Risico’s zitten overal en gaan niet met vakantie. Ook als jij met je ouders op vakantie bent,
kan er iets gebeuren. Jullie raken verdwaald tijdens een wandeling en moeten opgespoord
worden, je duikt ongelukkig het zwembad in en moet naar de dokter, je bagage raakt zoek op
het vliegveld. Allemaal vervelende dingen die je niet altijd kunt voorkomen. De emotionele
schade kan de verzekeringsmaatschappij niet vergoeden, de financiële schade wel.
Wil je weten of het slim is om een verzekering af te sluiten? Gebruik dan de formule:
RISICO = KANS x FINANCIEEL EFFECT
Als je wilt weten of je een groot of een klein risico loopt moet je twee belangrijke vragen stellen.
1. Hoe groot is de kans dat het risico zich voordoet?
2. Hoe groot is het effect (de financiële schade) als het risico zich voordoet?
Bijvoorbeeld: de kans dat je nat wordt als je door de regen loopt is erg groot, maar de schade
is beperkt. Het risico is dus klein. De kans dat je door de trein wordt gepakt als je snel de rails
oversteekt is misschien klein, maar áls je gepakt wordt, is het effect enorm, je kan het wel niet
meer overleven. Het risico is dus groot.
Zo is het met verzekeren ook. Of het slim is om je te verzekeren, hangt af van de balans
tussen de kans dat het risico echt plaatsvindt en de financiële gevolgen ervan.

Leuk om te weten!
Ook een verzekeringsmaatschappij kan zich zelf weer verzekeren (klinkt raar, maar is echt
waar). Dat gebeurt ook echt en het heet herverzekeren. Een verzekeringsmaatschappij vraagt
dan aan een herverzekeringsmaatschappij of hij een deel van de schade wil betalen aan de
klanten als er bijvoorbeeld een hele zware storm, heel veel schade heeft veroorzaakt. Zo
delen de verzekeringsmaatschappij en de herverzekeringsmaatschappij samen de schade.
De klant merkt daar niets van en krijgt zijn schade vergoed.

Wat kun je?
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Sommige risico’s moet je verplicht van de overheid verzekeren. Doe je dat niet dan ben je
strafbaar en moet je een boete betalen. De verplichte verzekeringen zijn:
■ De wettelijke aansprakelijkheidsverzekering voor motorrijtuigen. Deze verzekering voor
motorrijtuigen zorgt ervoor dat het slachtoffer van een aanrijding zijn schade vergoed
krijgt als jij de schuld hebt van de aanrijding. Bij een botsing tussen twee auto’s moet jij
dan de schade aan de auto van het slachtoffer betalen. Ook als het slachtoffer gewond is
geraakt moet jij zijn kosten betalen. Mensen zeggen dan dat Jij aansprakelijk bent voor
de schade. Een motorrijtuig is trouwens niet alleen een auto of vrachtwagen maar ook
motorfietsen, scooters en brommers.
Let op! Als je met opzet schade veroorzaakt krijgt het slachtoffer wel de schade vergoed
van je verzekeraar. Maar de verzekeraars stuurt jou een rekening voor wat hij aan het
slachtoffer heeft vergoed. Die rekening ben je verplicht te betalen.
■

Ziektekostenverzekering. De overheid verplicht ook iedereen in Nederland om een basis
ziektekostenverzekering te hebben. Ga je naar de huisarts, moet je naar het ziekenhuis,
bloed prikken, foto’s laten maken enzovoorts dan vergoedt de ziektekostenverzekeraar de
kosten. Maar je loopt toch nog een risico. Van de eerste ziektekostenrekeningen moet je
de eerste ± € 200,- zelf betalen. Dit heet een eigen risico.

Je kunt bijna alles verzekeren in Nederland, maar dat hoeft natuurlijk niet. Is het bijvoorbeeld
noodzakelijk om je etui te verzekeren? Hoeveel risico loop je dat je etui kapot gaat of
kwijt raakt? En hoeveel is je etui eigenlijk waard? Als je iets gaat verzekeren moet je goed
nadenken of het noodzakelijk is. Hanteer de formule: risico = kans x financieel effect.
Stel jezelf bij verzekeringen dus altijd de volgende vragen:
■ Wat is de kans dat er iets gebeurt?
■ Wat kun je zelf doen om te voorkomen dat er iets gebeurt?
■ Hoe groot is de schade als er iets gebeurt? Wat is dus het financiele risico?
■ Hoeveel moet je betalen voor de verzekering? Heb jij dit er voor over?
Dan pas weet je of het verstandig is om je te verzekeren. Want verzekeren is niet altijd nodig!

Wist je dat?
■
■

Je ook je huisdier kunt verzekeren?
Een wijnkenner ook zijn neus kan verzekeren? Of een pianist zijn handen?

Weet jij het antwoord?
Vraag 3.
Voor welke waarde zijn de benen van de voetballer Cristiano Ronaldo verzekerd?
Voor welke waarde heeft zangeres Jennifer Lopez haar billen verzekerd?
Vraag 4.
Kun je alles verzekeren?

Verzekeringen
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Er zijn heel veel verschillende verzekeringen.
Vraag aan de klas:
Hoeveel verschillende soorten verzekeringen kennen jullie?
De bekendste verzekeringen zijn:
■ Ziektekostenverzekering. De kosten van ziek zijn en beter worden kunnen zo oplopen,
dat ze voor niemand meer te betalen zijn. Eén dag ziekenhuis kost je al gauw een paar
honderd euro en ook geneesmiddelen zijnvaak erg duur. Daarom is het heel verstandig om
je daarvoor te verzekeren. Tot je achttiende betalen je ouders voor je. Als je achttien bent,
moet je zelf je ziektekostenverzekering regelen.
■

Reisverzekering. Er kan je tijdens een reis van alles gebeuren. En de verzekeringen die je
thuis hebt zijn op reis en met vooral in het buitenland soms maar gedeeltelijk of helemaal
niet geldig. In een reisverzekering kun je verschillende afspraken maken. Bijvoorbeeld over
je bagage, als je ziek wordt op vakantieof als je door autopech langer op vakantie moet
blijven.

■

Annuleringsverzekering: Voor veel vakanties moet je vooraf al geld betalen. Maar als je
de reis uiteindelijk niet kunt laten doorgaan bijvoorbeeld door ernstige ziekte, krijg je wat
je al betaald hebt l vaak niet terug van het hotel. Ook als je eerder terug moet komen van
vakantie, heb je een probleem. Je hebt extra reiskosten en je kunt niet meer van je vakantie
genoeten. Voor deze zaken kun je een annuleringsverzekering nemen. .
Let op!! De verzekeraar keert niet uit als je toch liever niet naar de gekoznen
vakantiebestemming gaat . Of als het je,op de vakantiebestemming niet bevalt en je wilt
eerder naar huis.

■

Woonhuislverzekering. Deze verzekering dekt het huis tegen brand, stormschade,
inbraakschade en vele andere schades. De woonhuisverzekering wordt ook wel
opstalverzekering genoemd.

■

Inboedelverzekering. Ook je inboedel kun je verzekeren. Met inboedel wordt bedoeld alle
spullen die zich in een huis bevinden en er ook horen. Zoals bijvoorbeeld stoelen, tafels,
gordijnen, computers, kleding.

Verzekeringen
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Weet jij het antwoord?
Vraag 5:
Welke verzekering bestond vroeger wel maar nu niet meer?
❏ oldtimerverzekering
❏ meerlingenverzekering
❏ kerkenverzekering
❏ vrijwilligersverzekering
Vraag 6:
Wat betekent het woord polis?
❏ bewijs van de verzekeraar waarin staat dat je de premie hebt betaald
❏ formulier waarmee je een verzekering kunt aanvragen
❏ overzicht van alle verzekeringen die de verzekeraar je kan aanbieden
❏ contract tussen de verzekeraar en jou waarin de rechten en plichten staan
Vraag7:
Uit welk land is het woord polis afkomstig?
❏ het woord polis komt uit Griekenland en betekent metropolis dus grote stad
❏ het woord polis komt uit Griekenland en is de naam van Polis van Athene de vrouw van
Zeus
❏ het woord polis komt uit Italië en komt van het woord polizza en dat betekent
ontvangstbewijs
❏ het woord polis komt uit Nederland en komt van het woord poolen dat betekent samen een
bedrag betalen

TNT

Samenvatting
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Een verzekering is iets wat niet te missen is, want risico’s zijn overal. Er zijn verzekeringen
om mensen te beschermen tegen risico’s die financiële schade tot gevolg hebben. Vaak kun
je die schade niet uit je eigen portemonnee betalen. Dan is een verzekering handig. Maar ook
om andere mensen en hun bezittingen te beschermen, die de dupe kunnen zijn van risico’s
van anderen.
Of het slim is om altijd alles te verzekeren hangt af van een paar dingen. Stel bij
verzekeringen jezelf altijd de volgende vragen:
■ Wat is de kans dat er iets gebeurt?
■ Wat kun je zelf doen om te voorkomen dat er iets gebeurt?
■ Hoe groot is de schade als er iets gebeurt? Wat is het risico?
■ Hoeveel moet je betalen voor de verzekering? Heb jij dit er voor over?
Dan pas weet je of het slim is om je te verzekeren. Want verzekeren is echt niet altijd nodig!

Antwoorden
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Antwoord op vraag 1:
Het antwoord is niet waar, mijn vader krijgt nu € 10.000,- terug. Hij heeft zijn auto verzekerd
voor dit bedrag. Daarom krijgt hij het hele aankoopbedrag volledig terug.
Antwoord op vraag 2:
Het antwoord is niet waar. Of je nu wel of niet het ongeluk had kunnen voorkomen, de
verzekering
vergoedt de schade die de buurvrouw heeft opgelopen.
Antwoord op vraag 3:
De benen van de voetballer Cristiano Ronaldo zijn verzekerd voor € 100.000.000,-.
De billen van zangeres Jennifer Lopez haar billen zijn verzekerd voor € 200.000.000,-.
Antwoord op vraag 4:
Je kunt alles van waarde verzekeren. Als je een beroemd pianist bent, kun je, je verzekeren
voor als er iets met je handen gebeurt. Je kunt dan geen piano meer spelen en dan krijg je
geen inkomsten. Soms kun je iets niet verzekeren omdat als het risico plaatsvindt de schade
heel erg groot is. Bijvoorbeeld bij een aardbeving of een kernramp. Ook kun je, je niet
verzekeren tegen het niet hoeven uitzitten van gevangenisstraf. Je daar tegen verzekeren,
hoort niet en is onmogelijk.
Antwoord op vraag 5:
Het juiste antwoord is de meerlingenverzekering. Dit was een verzekering voor de extra
kosten die je had als je plotseling een tweeling of drieling kreeg. Tegenwoordig kunnen ze
zien of je een meerling verwacht met behulp van een echo.
Antwoord op vraag 6:
Het woord polis betekent= contract tussen de verzekeraar en jou waarin de rechten en
plichten staan.
Antwoord op vraag 7:
Het woord polis komt uit Italië en komt van het woord polizza en dat betekent ontvangstbewijs.
En…. Wist je alle antwoorden? Als je een spreekbeurt houdt kun je deze vragen en
antwoorden ook aan je klasgenoten stellen. Op deze manier letten ze beter op en je ziet ook
hoeveel jouw klasgenoten weten over verzekeringen.

Hoe houd je een
spreekbeurt?
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Heel belangrijk voor een spreekbeurt is een goede voorbereiding. Begin op tijd, dus niet de
avond van te voren! Je hebt best wat tijd nodig om informatie te verzamelen, hier een verhaal
van te maken en het verhaal te oefenen.
1. Zoek informatie: Informatie vind je in de bibliotheek, op internet en misschien op school.
2. Wat vertel je: Bepaal wat je wilt vertellen. Waarschijnlijk heb je veel te veel informatie. Wat
vind je belangrijk en leuk om te vertellen en wat niet? Maak een indeling in hoofdstukken
en denk aan de volgende opbouw:
• Opening: Je vertelt waar je het over gaat hebben en waarom je het daarover gaat hebben.
Probeer een leuke openingszin te verzinnen.
• Middenstuk: Het verhaal wat je wilt vertellen.
• Afsluiting: Je bedankt iedereen voor de aandacht en vraagt of er vragen zijn. Probeer
thuis alvast een paar vragen te verzinnen die misschien worden gesteld.
3. Opschrijven: Schrijf je spreekbeurt helemaal op en lees het dan een paar keer hardop voor
jezelf voor.
4. Maak een spiekbriefje: Het is niet de bedoeling dat je je tekst gaat voorlezen aan de klas.
Schrijf daarom de belangrijkste onderwerpen met een paar woorden voor jezelf op. Dat is
dan straks je ‘spiekbriefje’. Zo weet je zeker dat je niks vergeet.
5. Oefenen: Probeer je spreekbeurt zoveel mogelijk uit je hoofd te vertellen. Oefen eerst voor
de spiegel en dan nog een keertje voor je vader of moeder, broertje of zusje.

Tips voor je
presentatie
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Je hebt je verhaal goed voorbereid en nu is het zover: je staat voor de klas. Let dan op de
volgende dingen:
■ Misschien ben je een beetje zenuwachtig. Daardoor kan het zijn dat je zachtjes gaat praten.
Let er dus op dat je hard genoeg praat.
■ Probeer rustig te praten. Raffel je verhaal niet af door veel te snel te praten.
■ Pas ervoor op dat je niet steeds op dezelfde toon praat. Dat kan erg saai zijn voor je
klasgenoten.
■ Maak de woorden die je uitspreekt goed af en slik geen woorden in.
■ Probeer tijdens het praten ook eens een paar gebaren te maken. Niet te veel, maar net
genoeg om er een beetje levendig bij te staan. Kijk maar eens hoe mensen dat op televisie
doen.
■ Sta rechtop. Probeer niet te gaan wiebelen of steeds van het ene been op het andere te
staan. Het is goed om je tijdens je verhaal af en toe een stukje te verplaatsen. Je hoeft niet
de hele tijd op dezelfde plek te blijven.
■ Kijk je publiek zoveel mogelijk aan. Maar kijk niet steeds naar dezelfde kinderen. Lukt het
aankijken niet zo goed (omdat je bijvoorbeeld telkens in de lach schiet of zoiets) kijk dan
net over de hoofden van iedereen heen.
■ Plak plaatjes en tekeningen op het bord. Zorg ervoor dat ze groot genoeg zijn, zodat
iedereen ze goed kan zien. Misschien kun je wel een computer of beamer gebruiken. Dat
kun je altijd vragen aan je juf of leraar.

Veel succes en plezier!

