
Opdracht  Economisch  
  
Dimensie:  Economisch  
Onderwerp:  Budgetteren  
Titel  opdracht:  Omgaan  met  (digitaal)  geld  

  

  
Wat  ga  je  doen?  

Geld  uitgeven  doen  we  allemaal,  elke  dag  en  op  verschillende  manieren.  Hoe  ga  jij  om  met  het  geld  
dat  je  te  besteden  hebt?  Geef  je  je  geld  makkelijk  uit,  of  ben  je  juist  (te)  zuinig?  En  wat  kun  je  doen  
als  je  steeds  meer  geld  uitgeeft  dan  je  verdient?  In  deze  opdracht  breng  je  in  kaart  waaraan  je  je  geld  
uitgeeft  en  op  welke  manier  jij  het  makkelijkst  geld  uitgeeft.    

Daarna  ga  je  je  verdiepen  in  de  financiële  situatie  van  een  andere  (verzonnen)  student.  Hierdoor  kun  
je  zelf  inzicht  krijgen  in  je  uitgavenpatroon,  zodat  je  beter  leert  omgaan  met  geld.  Zo  kan  je  
voorkomen  dat  je  schulden  gaat  maken.  Deze  opdrachten  kun  je  alleen,  of  in  een  groepje  maken  

Wat  je  lever  je  in?  

-‐   Het  werkblad  Jongeren  kunnen  niet  omgaan  met  digitaal  geld  
-‐   De  gemaakte  opdrachten    die  horen  bij  het  verhaal  van  de  student  Sem  Penner.    

Bronnen:  

https://www.wijzeringeldzaken.nl/bibliotheek/media/pdf/werkblad.pdf  
https://www.weekvanhetgeld.nl  

De  opdrachten:  

1.   Jongeren  kunnen  niet  omgaan  met  digitaal  geld  
  

Download  het  werkblad  ‘Jongeren  kunnen  niet  omgaan  met  digitaal  geld’.  Print    het  
document  en  maak  de  opdrachten.  Je  kunt  het  werkblad  ook  opslaan  en  de  vragen  in  een  
apart  word-‐document  maken.    

  
2.   Sem  Penner  

  
a.   Via  onderstaande  link  kom  je  bij  het  dossier  ‘Help  mij’  van  

Sem  Penner:  https://www.weekvanhetgeld.nl/over-‐deze-‐
week/activiteiten/dossier-‐help-‐
mij/Dossier_Sem_Penner.pdf  

Lees  het  verhaal  van  Sem  helemaal  door.    

b.   Bij  zijn  verhaal  horen  vier  opdrachten.  Je  vindt  deze  via  
onderstaande  link:  https://www.weekvanhetgeld.nl/over-‐
deze-‐week/activiteiten/dossier-‐help-‐mij/Opdrachten_Sem_Penner.pdf  

  
Maak  deze  opdrachten  alleen  of  in  een  groepje.  Bewaar  de  antwoorden  in  je  portfolio.    


