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Begroting voor je toekomst

 Naam:  

 Klas:  

 Datum:  

Opdrachtinformatie
Stel, je bent drie jaar verder in de tijd. Je hebt je mbo-opleiding afgerond, woont op 
jezelf en werkt fulltime bij een bedrijf. In deze opdracht onderzoek je wat je inkomsten 
en uitgaven dan zullen zijn. Op basis van je onderzoek maak je een begroting.

Vul dit werkblad in en lever het in bij je docent.

Voorbereiding
a. Welk beroep heb je over drie jaar, denk je?

  

b. Zoek uit wat je bruto zou verdienen als startende werknemer in jouw sector.

–  Met behulp van de 'Salariswijzer' van TempoTeam of de 'Salaris-Check' van 
Loonwijzer.nl kun je berekenen wat je zou verdienen.

–  Bereken het jaarsalaris zo: 13 x [maandsalaris]. Zo reken je ook je 
vakantiegeld mee.

 Brutosalaris per maand: € 

 Brutosalaris per jaar: € 

Werkblad

https://www.tempo-team.nl/salariswijzer/tool
https://loonwijzer.nl/salaris/salarischeck#/]van Loonwijzer.nl
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c. Hoeveel zou je netto per maand verdienen?

Gebruik de ‘Bruto/netto check’ van Loonwijzer.nl.

 Nettosalaris per maand: € 

d.  In wat voor woning wil je over drie jaar wonen? Het is natuurlijk nog niet duidelijk 
hoe hoog de huur over drie jaar is. Zoek daarom op hoeveel huur je op dit 
moment voor zo'n woning zou betalen.

Kijk bijvoorbeeld op funda.nl/huur.

 Huur per maand: € 

e. Zoek uit hoeveel toeslag je per maand zou ontvangen.

Gebruik de ‘Proefberekening toeslagen’ van de Belastingdienst. 
Trek bij ‘geboortedatum’ drie jaar van je geboortejaar af. En vul bij 
‘toetsingsinkomen’ het jaarsalaris in dat je bij vraag b hebt ingevuld.

 Toeslagen per maand: € 

f. Hoeveel zou je per maand ongeveer kwijt zijn aan verzekeringen?

Googel op ‘Nibud [naam verzekering]’ voor informatie.

 Zorgverzekering: € 

 Inboedelverzekering: € 

 Aansprakelijkheidsverzekering: € 

 Overig: € 

https://loonwijzer.nl/salaris/brutonetto
https://www.funda.nl/huur/
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/toeslagen/content/hulpmiddel-proefberekening-toeslagen
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g. Hoeveel zou je per maand aan abonnementen uitgeven?

 Telefoon: € 

 Internet: € 

 Sport: € 

 Overig: € 

h. Zoek uit welke maandelijkse uitgaven je verder zou hebben.

Googel op ‘Nibud vergelijkingsbedragen’ voor informatie.

 Elektriciteit: € 

 Gas: € 

 Water: € 

 Auto/openbaar vervoer: € 

 Boodschappen: € 

 Kleding: € 

 Uitgaan: € 

 Overig: € 
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Uitvoeren

i.  Maak je begroting in het schema. Gebruik hiervoor de bedragen die je hebt  
uitgezocht bij vraag c tot en met h.

Noteer je nettosalaris in je begroting, niet je brutosalaris.

Begroting voor de toekomst

Inkomsten per maand
Bedrag 
in euro's

Uitgaven per maand
Bedrag 
in euro's

Totaal
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Terugkijken
j. Noem twee dingen die jou zijn tegengevallen tijdens het maken van de begroting.
 Leg ook uit waarom je deze dingen vond tegenvallen.

  

  

  

  

k. Lijkt het erop dat je gaat rondkomen na je opleiding?
 Leg uit of je iets moet veranderen aan je inkomsten of uitgaven.

  

  

  

l. Vond je het nuttig om deze begroting te maken?
 Licht je antwoord toe.
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