
Inleiding
  Op school wordt gewerkt aan de lessen van Wijzer in 

geldzaken. Het doel van deze lessen is fi nancieel bewust-
zijn bij kinderen ontwikkelen. Het is belangrijk dat ouders 
hun kinderen in deze ontwikkeling begeleiden. Daarom 
zijn er naast de lessen op school ook thuisopdrachten, 
waaraan u samen met uw kind kunt werken.

 In de klas is gewerkt aan de volgende doelen:
•  Sparen en plannen met geld.
•  Omgaan met lenen en afwegen wat voordeliger is: sparen 

of lenen.
•  Wat is gespreid betalen en wat zijn de risico’s?
•  Verzekeren en een risicoanalyse maken.

  Verzekeren is voor veel kinderen nog een vrij abstract 
onderwerp. Iedereen in Nederland is verplicht verzekerd 
tegen ziektekosten en ongeveer % van de gezinnen 
heeft een WA-verzekering. Deze verzekeringen bieden u 
mogelijk een opening om het onderwerp met uw kind 
te bespreken. Stel uw kind vooral vragen. Dat leidt door-
gaans tot leerervaringen.

Sparen en 
vooruitkijken

Op het web
Voor meer informatie

        www.weekvanhetgeld.nl
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Thuisopdracht 1
Bij deze opdracht vraagt uw kind zich af welke verze-
keringen er zoal zijn. Het is fi jn als uw kind daarna op 
het internet nog verder kan zoeken. De vraag op het 
werkblad spitst zich toe op verzekeringen die voor uw 
gezin belangrijk kunnen zijn. Veilige sites die uw kind 
zou kunnen bezoeken, zijn onder andere www.wijzerin-
geldzaken.nl en www.allesoververzekeren.nl
Vragen die u kunt stellen zijn:

Wat is verzekeren precies?
Wat zijn dingen die wij thuis graag willen verzekeren?
Waar kijk je naar als je wilt weten of een verzekering 
voor ons zinvol is?

Thuisopdracht 2
Voor de tweede opdracht wordt u geïnterviewd door 
uw kind. Uw kind moet er op die manier achter komen 
welke verzekeringen u hebt. Klopt dat met de inschat-
ting die uw kind in de eerste opdracht heeft gemaakt? 
Uw kind zal ook vragen waarom u bepaalde verzekerin-
gen hebt afgesloten.
Vaak vinden kinderen het moeilijk om open vragen te 
stellen. U kunt uw kind helpen door niet alleen met ja 
of nee te antwoorden, maar bij elk antwoord een korte 
toelichting te geven. Ook kunt u ongevraagd informa-
tie geven die uw kind stimuleert om door te vragen:

We zijn trouwens ook nog verzekerd voor…
We hebben ervoor gekozen om …
niet te verzekeren, want … 

Op het web
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Zoek het uit!
Interview je ouders. Probeer er in het interview achter te komen 
welke verzekeringen jullie thuis hebben. Zoek ook uit waarom je 
ouders deze verzekeringen hebben afgesloten.

Op school heb je geleerd over sparen, 
lenen en verzekeren. Nu ga je thuis samen 
met je ouders nog een paar opdrachten 
over verzekeren maken.
Dit heb je nodig:
• Pen en papier.
• Toegang tot internet.

Doe het samen!
Welke verzekeringen?
Bedenk eerst zelf waartegen je je zoal kunt verzekeren. Kijk daarna op internet. 
Zoek vooral naar verzekeringen die voor jou en je ouders belangrijk kunnen zijn.

met je ouders!
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