
1© 2022 Uitgeverij Deviant

Docenteninstructie de Week van het geld

Uitleg
Deze week is de Week van het geld. Het doel van deze week is om jongeren 
financieel wijzer en zelfstandiger te maken. Weten jouw studenten eigenlijk wat ze 
te besteden hebben als ze na hun opleiding gaan werken? Laat ze met onze gratis 
#Trending-lesbrief een begroting maken voor hun toekomst. Zo krijgen ze een 
goed beeld van hun toekomstige inkomsten en uitgaven. De les is ook goed in te 
zetten in de rekenles.

Benodigdheden
– Het werkblad Geld.
– Bij een fysieke les: smartboard of beamer.
–  Bij afstandsonderwijs: online communicatieplatform (zoals Teams) waarop je het 

werkblad kunt laten zien. 

Lesopbouw

Hoe ga je aan de slag?
1.  Geef aan dat je studenten in deze les gaan onderzoeken wat hun inkomsten 

en uitgaven zullen zijn als ze na hun opleiding gaan werken. Benoem dat ze 
dit onderzoek doen aan de hand van een werkblad en dat ze hun bevindingen 
uitwerken in een begroting. Vraag je studenten of ze weten wat een begroting is.

2.  Deel de werkbladen uit en laat je studenten zelfstandig aan de slag gaan. 
Benoem dat ze de informatie op internet kunnen opzoeken. Komen ze er niet uit? 
Geef aan dat je studenten elkaar of jou om hulp kunnen vragen. Geef ook aan 
hoeveel tijd ze hebben om de opdrachten op het werkblad te maken.

 

Bespreek de eventueel moeilijke begrippen die op het werkblad worden 
genoemd. Bijvoorbeeld:
– Brutosalaris/nettosalaris
  Je brutosalaris is het loon dat de werkgever moet betalen. Hier gaat onder 

andere nog belasting en pensioenpremie vanaf. Wat je uiteindelijk krijgt 
uitbetaald is je nettosalaris. Je nettosalaris is dus lager dan je brutosalaris.
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– Toeslagen
  Uit het Nibud MBO-onderzoek 2021 blijkt dat mbo-studenten vaak 

inkomsten uit zorgtoeslag mislopen. Studenten weten soms niet dat ze 
recht hebben op zorgtoeslag. Het kan daarom handig zijn om voorafgaand 
aan deze opdracht kort in te gaan op toeslagen en te bespreken wat 
toeslagen zijn, welke toeslagen er zijn en wanneer je er recht op hebt. 
Je kunt ook met elkaar de website Uitlegtoeslagen.nl bekijken. Op deze 
website wordt onder andere in gemakkelijke taal een algemene uitleg over 
toeslagen gegeven.

  Het berekenen van je toeslagen kan als ingewikkeld worden ervaren. Je 
zou daarom voorafgaand aan het werkblad klassikaal een proefberekening 
kunnen maken voor toeslagen, zodat je studenten zien hoe het werkt. 
Daarnaast kun je bepalen of je studenten voor hun begroting alle 
toeslagen moeten berekenen, of bijvoorbeeld alleen hun zorgtoeslag. De 
zorgtoeslag is namelijk makkelijker te berekenen.

3.  Sluit de les af door de opdracht na te bespreken met je studenten. Je kunt 
hiervoor de volgende vragen gebruiken:

 – Wat valt je mee als je naar je toekomstige inkomsten en uitgaven kijkt?
 – Wat valt je tegen als je naar je toekomstige inkomsten en uitgaven kijkt?
 – Lijkt het erop dat je gaat rondkomen na je opleiding? 
 – Hoe kan een begroting helpen bij je financiën?
 – Heb je zicht op wat je op dit moment maandelijks te besteden hebt?
 – Ben je van plan om vaker een begroting te maken?
 

Op de website van de Week van het geld is een speciale pagina ingericht 
voor het mbo. Op deze pagina vind je meer informatie, filmpjes en 
specifieke lessen over financiële zelfstandigheid.

https://www.nibud.nl/beroepsmatig/nibud-mboers-lopen-geld-mis/
https://www.uitlegtoeslagen.nl/nl/
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/toeslagen/content/hulpmiddel-proefberekening-toeslagen
https://www.weekvanhetgeld.nl/onderwijs/mbo/
https://www.weekvanhetgeld.nl/onderwijs/mbo/

