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Naam: 

7
niveauEen held met je geld

Fouad: 
Ik heb deze week  

een nieuwe  
computergame  
gekocht van  

mijn spaargeld.  
Nu kan ik  

hetzelfde spel  
spelen als  

mijn vrienden.  

2. Dilemma: wat kies jij?
a.  Een nieuwe mobiele telefoon kopen, of 

  Elke week €5 krijgen? 

b.  Elke week een goedkoop shirtje kopen, of 

  Sparen voor een duur shirt van een bekend merk? 

c.  Elke dag €10 betalen, of 

  Elke dag natte sokken? 

1. Die wil ik ook!  

a. Welke populaire producten die je vrienden hebben, zou jij ook willen kopen?  
Vul de tabel in met voorbeelden. 

 

b. Vind je het belangrijk om hetzelfde te hebben als je vrienden? Waarom wel/niet?

 

  

c. Ook anderen kunnen je keuze beïnvloeden. Koop je weleens iets omdat een  
bekende Nederlander, zoals een vlogger, voetballer of acteur het ook heeft? 

 � Ja, namelijk   

 � Nee, namelijk   

Product Wil ik ook, namelijk

Kleding  

Game

Sneakers 

Speelgoed

Nieuwste rage

Iets anders, namelijk

d.  Verzin zelf een dilemma waarbij geld  
een rol speelt.

                                                                                        

                                                                                    

                                                                                 
 
                                                                                      

 

 

 

 

 

 

Geld kun je maar 1 keer uitgeven.  
Goed en slim kiezen dus!  
Ben jij een held met je geld? 



Joep: 
Ik heb nieuwe  

spellen gekocht. 
Op internet kwam ik  

een advertentie tegen:  
1 spel voor €50  
en drie spellen  

voor €75.  
Ik wilde er eigenlijk  
maar één hebben,  

maar deze aanbieding  
kon ik niet laten  

liggen!

Mike:
Ik koop alleen  

iets nieuws als ik het  

echt nodig heb. Het is 

veel beter voor het  

milieu om minder  
te kopen. 

Eva:
Ik zie er  

graag goed 
uit en hou van 
mooie spullen. 

Daar geef  
ik ook  

veel geld  
aan uit. 
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3. Wat voor geldtype ben jij? 

Lees de verhalen van Eva, Mike en Joep. 

a. Op wie lijk jij het meest? Waarom?

                                                                                         

                                                                                         

                                                                                         

4. Slimme koop of juist niet? a. Wat zou jij doen in zijn situatie? Overleg met  
je klasgenoot. En schrijf het op. 

                                                                                         

                                                                                         

                                                                                         

b. Is het een handige keus van Joep? 

                                                                                         

c. Heeft hij nu geld bespaard of juist meer uitgegeven?

                                                                                         
 

b. En op wie lijk je het minst? Waarom?

                                                                                         

                                                                                         

                                                                                         

Joep:
Ik gebruik vaak 

spullen van anderen.  

Ook bespaar ik geld 
door op zoek  
te gaan naar  

de goedkoopste  
aanbieding.  

Ook koop ik  
weleens samen  
met mijn vader  

op websites 
tweedehands  

spullen.


