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Differentiatie 

In de werkbundel wordt er gebruik gemaakt van niveaudifferentiatie. Dit gebeurt 
d.m.v. volgende symbolen:  

 Voor herhalingsleerstof of extra uitleg.  

 Voor verbredings- en verdiepingsleerstof (een uitdaging).  
 
Wanneer er extra uitleg voorzien is, staat dit duidelijk aangegeven in een kadertje. 
In dit kadertje vind je de URL ook terug. Op die manier kan je het filmpje 
raadplegen via YouTube. 
 

 
 
 
Tempodifferentiatie 

In elke les is een snel-klaar-opdracht voorzien. Deze opdracht vind je steeds terug 
in de werkbundel. Bovendien zijn er daarin ook een aantal suggesties voorzien 
voor de leerlingen die graag meer te weten willen komen. Je kan de voorgestelde 
boeken uiteraard gaan lenen in de bibliotheek en ter beschikking stellen in de klas.  
 

 
 
 
Taalondersteuning 

Achteraan de werkbundel is een verklarende woordenlijst voorzien met de 
kernbegrippen uit de verschillende lessen. Daarnaast zijn de teksten voor 
begrijpend lezen op verschillende niveaus beschikbaar. Voor de taalzwakke 
leerlingen is er bij de langere leesteksten steeds een link voorzien zodat zij (m.b.v. 
een iPad of Chromebook) de ingesproken versie kunnen beluisteren.  
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Evaluatievorm 

In de bijlage vind je ‘Exit Tickets’ terug. Deze kan je steeds afdrukken en na elke 
les laten invullen door je leerlingen. Op die manier krijg je inzicht in hoe ze jouw 
les verwerkt hebben en speel je de volgende les meteen in op hun behoeften. 
Bovendien krijgen de leerlingen ook inzicht in hun eigen leerproces. Als 
eindevaluatie is er ook een Kathoot!-quiz voorzien. Deze kan je spelen via de 
volgende link:  
 
https://create.kahoot.it/share/budget-retteketet/0d8f417c-df81-48bf-9063-
d59fb19c1ab7  
 
 
PowerPoint 

In een aantal lessen worden er PowerPoints gebruikt. Je kan deze PowerPoints 
eenvoudig downloaden via de volgende link:  
 
https://drive.google.com/open?id=1kCqVZkqSaFo-eWeM8fX5keq-LZ7pK1AH 
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Leergebied(en): wereldoriëntatie 
Domein(en): maatschappij   
Onderwerp(en): (buitenlandse) producten, produceren en importeren  
Lesduur: 50 minuten  
 
Focusdoel: De leerlingen kunnen het productieproces van een product en de 
bijkomende facetten illustreren en uitleggen.   

 
Lesdoelen  

o De leerlingen kunnen de begrippen product, producent, produceren, 
consument in eigen woorden uitleggen.  

o De leerlingen kunnen de weg die een product aflegt van producent tot 
verbruiker met een eigen voorbeeld illustreren.  

o De leerlingen kunnen verklaren dat producenten en consumenten afhankelijk 
zijn van transport van goederen en diensten.  

o De leerlingen kunnen aangeven dat ons land sterk afhankelijk is van de invoer 
uit andere landen en dat in ons land dus producten van over de hele wereld 
verkocht worden.  

o De leerlingen kunnen het begrip duurzaam ondernemen in eigen woorden 
uitleggen en er een voorbeeld van geven.  

 
Eindtermen   
o ET MM MA 2.2 De leerlingen kunnen met een zelfgekozen voorbeeld 

illustreren hoe de prijs van een product tot stand komt.  
 
Doelen OVSG   
o WO-MAA-SEV17c De leerlingen kunnen met een zelfgekozen voorbeeld 

illustreren hoe de prijs van een product tot stand komt, 
rekening houdende met productiekosten.   

 
Doelen GO!    
o 3.1.3   80  Eigen meningen verwoorden n.a.v. feiten en toestanden in 

de wereld via het volgen van de actualiteit in de media.    
o 3.1.4   8 Met een eigen voorbeeld de weg die een product aflegt van 

producent tot verbruiker illustreren.  
o 3.1.4   11 Met een eigen voorbeeld illustreren dat de prijs van 

grondstoffen en productiekosten de verkoopprijs kunnen 
wijzigen.  
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Doelen ZILL      
o OWsa3 Ervaren, onderzoeken, vaststellen en uitdrukken hoe 

mensen goederen en diensten produceren, verhandelen en 
consumeren en hoe dit hun leven beïnvloedt.  
10-12j: Vaststellen en verwoorden: hoe producenten 
afhankelijk zijn van de toevoer van grondstoffen.  
10-12j: Vaststellen en verwoorden: dat ons land weinig 
grondstoffen bezit en dus sterk afhankelijk is van invoer uit 
andere landen.   
10-12j: Vaststellen en verwoorden: hoe producenten en 
consumenten afhankelijk zijn van transport van goederen 
en diensten.  

o OWsa4 Ervaren en vaststellen welke aspecten ondernemen 
duurzaam maken en zich daarover uitdrukken.  
10-12j: Kenmerken van duurzaam ondernemen exploreren 
– inschatten op welke manier ondernemingen duurzaam 
ondernemen – duurzame producten kennen en herkennen 
aan de symbolen die naar een duurzame productie 
verwijzen: (recycleerbaar, fair trade, bio, eco, 
streekproduct…)    

o IVds5  Bewust omgaan met consumeren:  
10-12j: Kritische vragen stellen bij consumptiegedrag – 
zulke situaties analyseren met oog voor de verschillende 
aspecten ervan en de betrokkenen.     

 
 

Materiaal  
Voor de leerkracht:  Voor elke leerling:  
• digibord 
• kaartjes landen (per 2 leerlingen)  
• kaartjes producten (per 2 leerlingen)  
• filmpje ‘Hoe wordt chocola gemaakt?’  
• filmpje ‘Wat is duurzaam ondernemen? 
• filmpje ’30 miljoen mondkapjes besteld 

voor Nederlandse ziekenhuizen’  
• producten (bv. banaan, blikje vis, 

koffiebonen, T-shirt, Ecover afwasmiddel…) 
• bord    

• werkbundel pagina 2 t.e.m. 6 

 
  



 7 

 
 
 
Buitenlandse producten 

De leerlingen krijgen per twee een setje kaartjes met landen en producten. Elk 
duo tracht het product aan zijn land van herkomst te koppelen. Vervolgens worden 
de oplossingen kort overlopen en vindt er een onderwijsleergesprek plaats. Tot 
slot maken de leerlingen oefening 1 in hun werkbundel.  
 
Richtvragen:  
• Wat hebben de producten op de foto’s met elkaar gemeen?  
• Welke buitenlandse producten kopen jij en je ouders regelmatig?  
• Hoe zou het komen dat we veel buitenlandse producten terugvinden in onze 
supermarkten?  

 
Conclusie: Als je in een supermarkt rondkijkt, zie je een heleboel buitenlandse 
producten in de rekken liggen. Dit komt doordat het transport van goederen en 
diensten steeds gemakkelijker verloopt.  

 
 
 
 
 
Productieproces: van grondstof tot product   

De leerlingen bekijken een filmpje over het productieproces van chocolade. Op 
die manier maken ze kennis met de weg die een product aflegt van producent tot 
verbruiker. Na het filmpje volgt een klasgesprek. Nadien vullen de leerlingen 
oefening 2, 3 en 4 in hun werkbundel in.  
 
Filmpje: https://schooltv.nl/video/chocola-hoe-wordt-chocola-gemaakt/  
 
Richtvragen:  
• Welk land staat bekend om zijn chocolade?  
• Waar haalt België zijn grondstoffen om die chocolade te maken? 
• Hoe geraken die grondstoffen dan in België? 
• Hoe noemen we het als een land grondstoffen of producten laat brengen?  
• Welke stappen in het productieproces heb je gezien? 
• Welk gevolg hebben al die stappen in het productieproces op de verkoopprijs 
van een product?  

 
Conclusie: Ons land is sterk afhankelijk van andere landen voor de toevoer van 
grondstoffen en producten. Omdat het transport van goederen (via vliegtuigen, 
boten, treinen…) steeds eenvoudiger en sneller verloopt, is dit uiteraard 
(meestal) geen enkel probleem. Toch legt een product nog een veel langere weg 
af vooraleer het bij de consument belandt. Denk maar aan de stappen in het 
productieproces van chocolade. Al deze stappen in het productieproces kosten 
geld, waardoor de verkoopprijs van een product stijgt.  
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Actualiteit: mondmaskers  

De leerlingen bekijken een filmpje over het tekort aan mondmaskers tijdens de 
Coronacrisis. Aan de hand van een onderwijsleergesprek proberen ze de 
leerstof rond het productieproces aan de actualiteit te koppelen. Ze vullen 
oefening 5 in hun werkbundel ook in.  
 
Filmpje: https://jeugdjournaal.nl/artikel/2329668-30-miljoen-mondkapjes-
besteld-voor-nederlandse-ziekenhuizen.html 
 
Richtvragen:  
• Waarover gaat het filmpje?  
• Waarom was er een tekort aan mondmaskers?  
• Wat zijn de nadelen voor landen die sterk afhankelijk zijn van het invoeren van 
producten?   

 
Conclusie: Landen als België en Nederland zijn (zoals eerder aangehaald) sterk 
afhankelijk van de invoer van producten. Dit brengt ook nadelen met zich mee. 
Wanneer deze landen bestelde goederen niet krijgen geleverd, dreigen er 
immers tekorten. Uit de Coronacrisis leren we dan ook dat landen best ook zelf 
produceren.  

 
 
Duurzaam ondernemen 

De leerlingen bekijken de krantenkoppen in oefening 6 in hun werkbundel. Deze 
krantenkoppen worden besproken in een klasgesprek. Zo wordt de term 
‘duurzaam ondernemen’ gelanceerd. Nadien bekijken de leerlingen er een filmpje 
over en gaan ze op zoek naar logo’s, die staan voor duurzaam ondernemen, op 
producten. Tot slot maken ze oefening 7 in hun werkbundel.  
 
Filmpje: https://schooltv.nl/video/wat-is-duurzaam-de-planeet-mooier-maken-
met-de-winst-van-jouw-bedrijf/ 
 
Richtvragen:  
• Wat valt je op aan de krantenkoppen in je werkbundel?  
• Voor wie of wat kan produceren allemaal negatieve gevolgen hebben?  
• Hoe noem je het produceren zonder al deze negatieve gevolgen?  
• Wat houdt duurzaam ondernemen allemaal in?  
• Waaraan kan je bedrijven die duurzaam ondernemen herkennen?  
 
Conclusie: Veel bedrijven produceren enkel en alleen om zoveel mogelijk winst 
te maken. Daardoor houden ze geen rekening met hun werknemers, de 
grondstofleveranciers, het milieu enz. Een alternatief daarvoor is duurzaam 
ondernemen. Bedrijven die duurzaam ondernemen houden rekening met de rest 
van de planeet. Zo zorgen ze dus mee voor de natuur en de mensen. Deze 
bedrijven kan je herkennen aan hun keurmerken.    
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Puzzel 

De leerkracht schrijft een aantal woorden op het bord.  De leerlingen trachten 
telkens twee woorden aan elkaar te koppelen. Vervolgens verklaren ze de link 
tussen de gekoppelde woorden.  
 
Woorden: grondstof, buitenlands product, duurzaam ondernemen, sterk 
afhankelijk, België, keurmerk, Franse wijn, cacaoboon 
 
Linken: 
cacaoboon & grondstof De cacaoboon is de grondstof die 

gebruikt wordt om chocolade te 
produceren. 

buitenlands product & Franse wijn Franse wijn is een buitenlands 
product. 

België & sterk afhankelijk België is een land dat sterk 
afhankelijk is van het invoeren van 
grondstoffen en producten. 

duurzaam ondernemen & keurmerk Bedrijven die duurzaam ondernemen 
zijn te herkennen aan een keurmerk. 
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Leergebied(en): wereldoriëntatie  
Domein(en): maatschappij, tijd en techniek  
Onderwerp(en): arbeid en beroepen (vroeger/nu, mannen/vrouwen…)   
Lesduur: 50 minuten  
 
Focusdoel: De leerlingen leren allerlei aspecten omtrent arbeid.  

 
Lesdoelen  

o De leerlingen kunnen illustreren hoe door technische systemen en 
veranderende behoeften de arbeidsmarkt en -situatie ook evolueert.  

o De leerlingen kunnen aantonen dat verschillende vormen van arbeid 
verschillend gewaardeerd en gehonoreerd worden.  

o De leerlingen kunnen het verschil tussen een werknemer, werkgever en 
zelfstandige in eigen woorden uitleggen.  

o De leerlingen kunnen aangeven dat sommige beroepen vooral door mannen 
en andere vooral door vrouwen worden uitgeoefend, maar dat die strikte 
scheiding in vele gevallen verdwenen is.  

o De leerlingen kunnen oude en nieuwe beroepen sorteren.  
o De leerlingen kunnen in eigen woorden uitleggen dat technische systemen 

evolueren in de tijd.  

 
Eindtermen   
o ET MM MA 2.1 De leerlingen kunnen illustreren dat verschillende vormen 

van arbeid verschillend toegankelijk zijn voor mannen en 
vrouwen en verschillend gewaardeerd worden. 

o ET MM TI 3.8 De leerlingen kunnen aan de hand van een voorbeeld 
illustreren dat een actuele toestand, die voor kinderen 
herkenbaar is, en die door de geschiedenis beïnvloed werd, 
vroeger anders was en in de loop der tijden evolueert.  

o ET WT TE 2.5 De leerlingen kunnen illustreren dat technische systemen 
evolueren en verbeteren.  
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Doelen OVSG   
o WO-MAA-SEV7 De leerlingen kunnen illustreren hoe door technologische 

ontwikkelingen en veranderde behoeften de arbeidsmarkt 
en -situatie verandert.  

o WO-MAA-SEV9 De leerlingen kunnen illustreren dat verschillende vormen 
van arbeid verschillend gewaardeerd worden.  

o WO-MAA-SEV10 De leerlingen kunnen illustreren dat verschillende vormen 
van arbeid verschillend toegankelijk zijn voor mannen en 
vrouwen.   

o WO-MAA-SEV11 De leerlingen tonen respect voor alle vormen van arbeid.  
o WO-TIJD-52d  De leerlingen kunnen illustreren dat een herkenbare actuele 

toestand door de geschiedenis beïnvloed werd en in de loop 
der tijden evolueerde over situaties i.v.m. de ruimere leef- 
en beleefwereld.  

o WO-TEC-01.21 De leerlingen illustreren dat technische realisaties evolueren 
en verbeteren.   

 
Doelen GO!    
o 3.1.3   17 Illustreren met eigen voorbeelden dat verschillende vormen 

van arbeid verschillend toegankelijk zijn voor mannen en 
vrouwen.  

o 3.1.3   18 Illustreren met eigen voorbeelden dat werken en niet 
werken en verschillende vormen van arbeid verschillend 
gewaardeerd worden.  

o 3.4.5   22 Actuele toestanden over de eigen omgeving, die voor 
kinderen herkenbaar zijn, aan de hand van gepaste bronnen 
vergelijken met toestanden uit het verleden.  

o 3.4.5   30 Aan de hand van eenvoudig, aan hun niveau aangepast 
bronnenmateriaal verschillen en overeenkomsten aangeven 
tussen aspecten van het leven vroeger en nu.  

o 3.3.2   17 Van veel voorkomende en zelf vaak gebruikte technische 
systemen illustreren dat ze evolueren en verbeteren: 
Ontdekken dat technische systemen doorheen de tijd 
wijzigen.  
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Doelen ZILL      
o OWsa2 Ervaren, onderzoeken, vaststellen en uitdrukken hoe 

mensen in hun levensonderhoud voorzien.  
10-12j: Onderzoeken en illustreren: hoe verschillende 
vormen van arbeid verschillend toegankelijk zijn voor 
mannen en vrouwen en ook verschillend gewaardeerd 
worden.  
10-12j: Onderzoeken en illustreren: hoe in onze 
samenleving mensen opkomen voor gelijke waardering en 
toegang tot diverse beroepen.  
10-12j: Het onderscheid tussen werkgever, werknemer en 
zelfstandige illustreren – de arbeidsomstandigheden 
vergelijken (werktijden, werkplaats, verloning…) – in 
interactie gaan over oorzaken en gevolgen van 
werkloosheid.  

o OWti5  Ervaren, onderzoeken, vaststellen en uitdrukken hoe de 
werkelijkheid verandert en de kennis erover evolueert in de 
tijd.  
7-12j: Waarnemen, onderzoeken en illustreren hoe 
dagelijkse gebruiksvoorwerpen, technische systemen, 
kleding, gebouwen… evolueren in de tijd.      

o OWte5 Vaststellen en uitdrukken hoe wetenschap, techniek en de 
samenleving elkaar beïnvloeden. 

 
 

Materiaal  
Voor de leerkracht:  Voor elke leerling:  
• digibord 
• afbeeldingen beroepen (Pictionary) 
• bord  
• filmpje ‘Karrewiet: wat doet een vakbond?’ 

• werkbundel pagina 7 t.e.m. 10  
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Pictionary beroepen  

Om het thema van deze les te achterhalen wordt er ‘Pictionary’ gespeeld. De 
leerkracht duidt dus steeds één leerling aan. Deze leerling krijgt een afbeelding 
van een beroep te zien. Daarna probeert hij/zij het beroep te tekenen. De klas 
mag ondertussen raden. Wanneer het beroep effectief geraden is, wordt de 
afbeelding op het bord gehangen. Het spel wordt een aantal keren herhaald. 
Hierna vindt er een kort klasgesprek plaats.  
 
Beroepen: voetballer, visser, bouwvakker, molenaar, schoonheidsspecialiste, 
kassière, mijnwerker, leerkracht  
 
Richtvragen:  
• Welk thema vind je terug in de (getekende) afbeeldingen?  
• Zou je deze beroepen in bepaalde categorieën kunnen verdelen? Welke? 
 
Conclusie: Vandaag leren we over verschillende beroepen. We bekijken hoe 
beroepen veranderd zijn, hoe beroepen gewaardeerd worden enz.    

 
 
 
 
 
Beroepen: vroeger en nu  

De leerlingen bekijken per twee de foto’s van oude, verdwenen beroepen in hun 
werkbundel. Ze proberen bij elke foto de naam van het beroep te achterhalen en 
noteren deze bij oefening 1. Daarnaast overleggen ze ook al eens waarom het 
beroep verdwenen zou kunnen zijn. Wanneer de leerlingen klaar zijn, overloopt de 
leerkracht de foto’s samen met hen en noteren ze de oorzaken bij de foto’s.  
 
Beroepen:  
• Foto 1: voorlezer in de fabriek: Om het eentonige werk in de fabriek wat 
aangenamer te maken las de voorlezer de krant of een spannend verhaal voor. 
Dat was natuurlijk voor de uitvinding van de radio, cd-speler, mp3-speler en 
tablet.  

• Foto 2: leeuwentemmer: Een beroep kan ook verdwijnen door nieuwe regels. 
Zo mocht men in de vorige eeuw nog leeuwen temmen, maar zijn wilde dieren 
in het circus nu verboden.  

• Foto 3: hoge hoedenmaker: In sommige gevallen houdt de markt voor het 
beroep op te bestaan. Zo verdween de hoge hoed uit het straatbeeld. Dat 
betekende het einde van de hoedenmaker.  

• Foto 4: letterzetter: De uitvinding van machines en dus de automatisering 
kan eveneens het einde van sommige beroepen betekenen. Dit lot is 
bijvoorbeeld de letterzetter overkomen. Deze grafische vormgever van de 
krant stelde de teksten van de journalisten samen uit losse lettertjes die hij 
vervolgens in de pers moest leggen.  
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Richtvragen:  
• Om welke reden is dit beroep verdwenen?  
• Ken je nog andere beroepen die om die reden verdwenen zijn? Geef een 
voorbeeld.  

 
Conclusie: Veel oude beroepen zijn verdwenen. Dit kent verschillende oorzaken. 
Er zijn bijvoorbeeld verschillende uitvindingen en machines die de taak van de 
mens hebben overgenomen. Daarnaast kunnen beroepen ook verdwijnen omdat 
de markt of regels veranderen. Wat denk je: is een juf of meester vervangbaar? 

 
 
Beroepen: mannen en vrouwen  

De leerlingen maken oefening 2 individueel. Daarna worden de antwoorden 
besproken in een klasgesprek. De leerlingen en leerkracht komen tot het besluit 
dat alle beroepen op de foto’s zowel door mannen als vrouwen kunnen worden 
uitgeoefend en gaan daar verder op in. Nadien maken de leerlingen oefening 3 
per twee. Ze overleggen welk beroep bij welke staaf van het diagram hoort. 
Hierop volgt een onderwijsleergesprek. 
 
Richtvragen:  
• Welke beroepen mogen alleen door mannen of door vrouwen worden 
uitgeoefend?  

• Hoe komt het dat sommige beroepen bijna uitsluitend door mannen worden 
uitgeoefend, sommige bijna uitsluitend door vrouwen?  

• Wat zou er gebeuren als de beroepen die je op de afbeeldingen ziet niet meer 
worden uitgeoefend? Wat kan je daaruit besluiten?  

 
Conclusie: Alle beroepen kunnen door zowel mannen als vrouwen worden 
uitgeoefend. Toch worden sommige beroepen bijna uitsluitend door mannen of 
andere door vrouwen uitgevoerd. Zo zijn er bij sommige beroepen fysiek hoge 
eisen gesteld waardoor die misschien een groter obstakel vormen voor vrouwen 
dan voor mannen. Ook het verleden en de opvoeding spelen een rol. Traditioneel 
zijn er bijvoorbeeld meer kleuterleidsters dan kleuterleiders. Veel meisjes zijn 
van nature meer ingesteld op verzorgen dan jongens. Meisjes werden vroeger 
ook vaker opgevoed met het idee dat verzorgen belangrijk is, terwijl jongens te 
horen kregen (en soms nog altijd krijgen) dat bijvoorbeeld technische beroepen 
het meest geschikt voor hen zijn. Toch staat één ding vast: alle beroepen hebben 
hun belang en kunnen zowel door mannen als door vrouwen uitgevoerd worden. 

 
 
Werknemers en werkgevers  

De leerlingen bekijken het filmpje ‘Karrewiet: wat doet een vakbond?’. Na het 
bekijken van dit filmpje volgt er een onderwijsleergesprek over het verschil 
tussen een werkgever en een werknemer. De leerkracht legt vervolgens het begrip 
‘zelfstandige’ uit. Uiteindelijk vullen de leerlingen samen de kader bij oefening 4 
in.  
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Filmpje: https://onderwijs.hetarchief.be/media/karrewiet-wat-doet-een-
vakbond/R2FUWaBDGIQjYURcbTMboREv  
 
Richtvragen:  
• Vertel eens in eigen woorden wat een werkgever en een werknemer precies is.  
• Wat krijgt een werknemer in ruil voor zijn werk?  
• Welke taken heeft een werkgever nog naast het uitbetalen van een loon? 
• Hoe noem je het inkomen dat een werkgever krijgt in ruil voor zijn werk?  
• Wie zou de werkgever van politieagenten of leerkrachten zijn?  
• Een werkgever is meestal een zelfstandige. Maar er zijn ook zelfstandigen die 
geen werknemers in dienst hebben of wiens inkomen geen winst is. Een 
voorbeeld daarvan is een dokter. Geef nog een ander voorbeeld.    

 
Conclusie: Werknemers werken voor een werkgever. In ruil voor dit werk krijgen 
ze een vergoeding: het loon. Werkgevers zorgen bovendien ook voor goede 
werktijden, veilige werkplaatsen en degelijke werkomstandigheden. Soms kan 
de werkgever ook de overheid zijn. Veel mensen werken niet voor een 
werkgever, maar zijn hun eigen baas. Binnen deze groep zelfstandigen kunnen 
we een onderscheid maken: de handelaars (bv. kruidenier) of ambachtsmannen 
(bv. loodgieter) die winst maken als verloning van hun werk en de vrije beroepen 
(bv. dokter) die een honorarium of ereloon krijgen.  

 
 
 
 
 
Later word ik…  

Enkele leerlingen vertellen wat ze later willen worden. De leerkracht stelt een 
aantal bijkomende vragen. Wanneer een paar leerlingen aan de beurt zijn geweest, 
voeren de leerlingen dezelfde opdracht per twee uit. De leerkracht noteert de 
vragen eventueel op het bord.  
 
Richtvragen:  
• Wat wil je later worden?  
• Bestaat dat beroep al lang?  
• Ben je dan een werknemer of een werkgever?  
• Welk soort inkomen krijg je dan? 
• Wordt het beroep vooral door mannen of door vrouwen uitgevoerd?  
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Leergebied(en): wereldoriëntatie en wiskunde  
Domein(en): maatschappij   
Onderwerp(en): prijsbepaling   
Lesduur: 75 minuten  
 
Focusdoel: De leerlingen kunnen illustreren hoe de prijs van een product op 
basis van verschillende factoren tot stand komt.     

 
Lesdoelen  

o De leerlingen kunnen met een eigen voorbeeld uitleggen hoe de prijs van een 
product tot stand komt, rekening houdende met vraag en aanbod.  

o De leerlingen kunnen met een eigen voorbeeld uitleggen hoe de prijs van een 
product tot stand komt, rekening houdende met concurrentie.  

o De leerlingen kunnen met een eigen voorbeeld uitleggen hoe de prijs van een 
product tot stand komt, rekening houdende met de productiekosten.  

o De leerlingen kunnen in eigen woorden uitleggen wat winst en verlies maken 
is en hoe dit de prijs van een product kan doen wijzigen.  

o De leerlingen kunnen de productiekosten bij het produceren en de winst of 
het verlies bij het verkopen van een product berkenen.  

o De leerlingen kunnen een lijngrafiek opstellen en gegevens aflezen.  

 
Eindtermen   
o ET MM MA 2.1 De leerlingen kunnen met een zelf gekozen voorbeeld 

illustreren hoe de prijs van een product tot stand komt.  
o ET WIS ST 4.2 De leerlingen zijn in staat om de geleerde begrippen, 

inzichten, procedures, met betrekking tot getallen, meten 
en meetkunde, zoals in de respectievelijke eindtermen 
vermeld, efficiënt te hanteren in betekenisvolle 
toepassingssituaties, zowel binnen als buiten de klas.  

o ET WIS ST 4.3 De leerlingen kunnen met concrete voorbeelden uit hun 
leefwereld aangeven welke de rol en het praktisch nut van 
wiskunde is in de maatschappij.  
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Doelen OVSG   
o WO-MAA-SEV-17a De leerlingen kunnen met een zelfgekozen voorbeeld 

illustreren hoe de prijs van een product tot stand komt, 
rekening houdende met winst.   

o WO-MAA-SEV-17b De leerlingen kunnen met een zelfgekozen voorbeeld 
illustreren hoe de prijs van een product tot stand komt, 
rekening houdende met vraag en aanbod.  

o WO-MAA-SEV-17c De leerlingen kunnen met een zelfgekozen voorbeeld 
illustreren hoe de prijs van een product tot stand komt, 
rekening houdende met productiekosten.  

o WI-BEW.TAB.22 De leerlingen kunnen van een lijngrafiek kwalitatieve 
gegevens aflezen en met deze gegevens eenvoudige 
bewerkingen uitvoeren.    

o WI-BEW.TAB.23 De leerlingen kunnen een lijngrafiek samenstellen.  
o WI-ME.GELD.2.2 De leerlingen ervaren en beseffen dat geld een ruilmiddel 

is. Ze hanteren daarbij de begrippen: winst en verlies.  
 
Doelen GO!    
o 3.1.4   9 Uitleggen dat een producent, een groothandel, een 

winkelier, winst proberen te maken op de verkoop van een 
product.   

o 3.1.4   10 Uitleggen met een eigen voorbeeld wat winst en verlies zijn 
en hoe die de prijs van een product kunnen wijzigen.  

o 3.1.4   11 Met een eigen voorbeeld illustreren dat de prijs van 
grondstoffen en productiekosten de verkoopprijs kunnen 
wijzigen.  

o 3.1.4   12 Illustreren met eigen voorbeelden dat de prijs van een 
product afhankelijk is van concurrentie, vraag en aanbod.  

o 2.2.25 De volgende begrippen en hun onderlinge relaties kunnen 
gebruiken: inkoopprijs, verkoopprijs, winst/verlies.   

o 3.4.03 Het kunnen hanteren van algemeen bruikbare 
oplossingsmethodes en houdingen, waarvan de 
toepassingsmogelijkheden niet beperkt blijven tot de 
wiskunde.  
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Doelen ZILL      
o OWsa3 Ervaren, onderzoeken, vaststellen en uitdrukken hoe 

mensen goederen en diensten produceren, verhandelen en 
consumeren en hoe dit hun leven beïnvloedt.  
10-12j: Illustreren wat winst en verlies inhouden, hoe de 
prijs van een product tot stand komt.    

o WDIw3 Wiskundige problemen oplossen in betekenisvolle situaties 
binnen en buiten de klas en de redeneringen daarbij 
onderbouwen, vergelijken, bijsturen, weergeven en 
beoordelen. 
9-12j: Typevraagstukken over winst-verlies oplossen en 
deze begrippen aan de hand van betekenisvolle 
voorbeelden illustreren.     

o WDIw5 Wiskundige gegevens correct en nauwkeurig interpreteren 
en wiskundige redeneringen op verschillende manieren 
weergeven.  
4-12j: Grafische voorstellingen: Gegevens kritisch lezen en 
interpreteren uit tabellen, diagrammen en grafieken.  
4-12j: Grafische voorstellingen: Eenvoudige grafische 
voorstellingen zoals een tabel of diagram opstellen.   

o WDrv3 De rekenmachine met inzicht gebruiken.  
10-12j: De rekenmachine gebruiken om: in betekenisvolle 
situaties grootheden zoals winst, verlies, korting te 
berekenen.    

 
 

Materiaal  
Voor de leerkracht:  Voor elke leerling:  
• digibord 
• PowerPoint prijs  
• Chromebooks of iPads (per twee)  
• Filmpje ‘Rush op handgels en 

mondmaskers door Coronavirus’   
• Filmpje ‘Hoe supermarktketen Jumbo 

concurrent Albert Heijn het vuur aan de 
schenen legt (en dat ook in België wil doen)’ 

• Filmpje ‘Wat is winst?’  
• Filmpje ‘Wat is prijsbepaling?’  
• zakrekenmachines  

• werkbundel pagina 11 t.e.m. 19 
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Hoge of lage prijs 

De leerkracht opent de PowerPoint en toont zo een afbeelding van een product. 
De leerlingen gaan achteraan in de klas staan. Na het bekijken van het product 
gaan ze afhankelijk van de prijs (van het product) links (hoge prijs) of rechts (lage 
prijs) in de klas staan. Ze krijgen hier enkele seconden bedenktijd voor en 
verplaatsen zich vervolgens op het signaal van de leerkracht. Nadien vraagt de 
leerkracht kort waarom dit product een hoge of lage prijs heeft. Dit principe wordt 
enkele keren herhaald.  
 
Producten + oorzaken: 
• Tandpasta: LAAG: Je hebt het dagelijks nodig.  
• Bruidstaart: HOOG: Er is veel werk aan om het te maken.  
• Juwelen: HOOG: Het wordt gemaakt van dure materialen/grondstoffen.  
• Melk: LAAG: Het is overvloedig te verkrijgen.   
• Exotisch fruit: HOOG: Er zijn hoge transportkosten.  
• iPhones: HOOG: Omwille van het merk.  
• Sjaal: LAAG: Je kan het ook makkelijk zelf maken.  
 
Richtvragen:  
• Heeft het product op de afbeelding een hoge of een lage prijs?  
• Hoe komt het dat het product hoog of laag geprijsd is?  
 
Conclusie: Er zijn heel wat factoren die de prijs mee bepalen. Deze factoren gaan 
we deze les verder onderzoeken.  

 

 
  



 30 

 
 
 
Hoekenwerk 

De leerlingen worden in vier groepen verdeeld. Na een korte instructie voeren ze 
een hoekenwerk uit. Elke groep werkt dus een tiental minuten in één hoek (rond 
een bepaald facet dat de prijs van een product beïnvloedt). In hun werkbundel 
vinden ze de instructies van de betreffende hoek terug. Wanneer ze klaar zijn, 
halen ze de correctiesleutel bij de leekracht. Na ongeveer vijftien minuten wordt 
er doorgeschoven. Op die manier voeren de leerlinen de vier verschillende hoeken 
uit. Wie tijd over heeft, mag werken aan de snel-klaar-opdracht.  
 
Hoek 1 – vraag en aanbod: De leerlingen maken een aantal oefeningen waaruit 
blijkt dat de prijs van een product afhankelijk is van de vraag en het aanbod. De 
leerlingen oefenen ondertussen ook op het tekenen en aflezen van een 
lijngrafiek.   
 
Filmpje: https://www.tvl.be/nieuws/coronavirus-doet-omzet-van-looise-online-
apotheek-stijgen-93975  
 
Materiaal: Chromebook/iPad, werkbundel  
 
Hoek 2 – concurrentie: De leerlingen bekijken een filmpje waaruit blijkt dat 
concurrentie invloed heeft op de prijs van een product. De leerlingen gaan 
vervolgens op zoek naar concurrenten voor bepaalde winkels, producten enz.  
 
Filmpje: https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2019/11/05/in-cijfers-hoe-
supermarktketen-jumbo-concurrent-albert-heijn-he/   
 
Materiaal: Chromebook/iPad, werkbundel  
 
Hoek 3 – productiekosten: De leerlingen maken een aantal oefeningen waaruit 
blijkt dat de prijs van een product afhankelijk is van de productiekosten. De 
leerlingen oefenen ondertussen ook het berekenen van de productiekosten in.  
 
Materiaal: werkbundel, zakrekenmachine  
 
Hoek 4 – winst: De leerlingen bekijken een filmpje waaruit blijkt dat de winst de 
prijs van een product kan doen wijzigen. Vervolgens gaan ze aan de slag met 
een aantal oefeningen waarbij ze zelf de winst of het verlies moeten berekenen. 
Wie een uitdaging zoekt, mag oefening 6 maken. Leerlingen die het moeilijk 
hebben, kunnen het instructiefilmpje (met extra uitleg) bekijken.  
 
Filmpje: https://schooltv.nl/video/wat-is-winst-omzet-min-kosten/#q=winst  
 
Materiaal: Chromebook/iPad, werkbundel, zakrekenmachine  
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Factoren die de prijs bepalen   

De leerlingen bekijken een samenvattend filmpje. Tot slot herhalen ze in een kort 
onderwijsleergesprek de factoren die de prijs bepalen uit deze les.    
 
Filmpje: https://schooltv.nl/video/wat-is-prijsbepaling-hoe-hoger-de-marge-
hoe-meer-winst/#q=prijsbepaling  
 
Richtvragen:  
• Welke factoren die de prijs bepalen hebben we vandaag geleerd en kwamen in 
het filmpje aan bod?  

 
Conclusie: Er zijn heel wat factoren die de prijs mee bepalen. Vandaag leerden 
we onder andere dat de prijs afhankelijk is van vraag en aanbod, van de 
concurrentie, van de productiekosten en van het maken van winst.  
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Leergebied(en): wereldoriëntatie, media en sociale vaardigheden  
Domein(en): maatschappij en mens   
Onderwerp(en): koopgedrag en verkooppunten  
Lesduur: 50 minuten  
 
Focusdoel: De leerlingen kunnen hun eigen koopgedrag in kaart brengen en 
op basis daarvan beredeneerd kiezen voor een bepaald verkooppunt.    

 
Lesdoelen  

o De leerlingen kunnen nadenken en een eigen mening vormen over hun 
koopgedrag.  

o De leerlingen kunnen verschillende verkooppunten opsommen en een aantal 
voor- en nadelen geven.  

o De leerlingen kunnen verschillende informatiebronnen hanteren.  
o De leerlingen kunnen in eigen woorden vertellen dat er organisaties bestaan 

die het belang van consumenten verdedigen en er een voorbeeld van geven.   

 
Eindtermen   
o ET SOVA REL 6 De leerlingen kunnen kritisch zijn en een eigen mening 

formuleren.  
o ET MM BR 5.1 De leerlingen kunnen op hun niveau verschillende 

informatiebronnen raadplegen.  

o ET ICT DOM 6 De leerlingen kunnen met behulp van ict voor hen bestemde 
digitale informatie opzoeken, verwerken en bewaren.  

o ET MM ME 1.2 De leerlingen kunnen beschrijven wat ze voelen en wat ze 
doen in een concrete situatie en kunnen illustreren dat 
zowel hun gedrag als hun gevoelens situatiegebonden zijn.   

 
Doelen OVSG   
o WO-MNS-SC-1.1.7 De leerlingen kunnen beschrijven wat ze doen in een 

concrete situatie en kunnen illustreren dat hun gevoelens 
situatiegebonden zijn.  

o WO-MNS-SC-1.2.7 De leerlingen kunnen een situatie, een handeling vanuit 
verschillende gezichtspunten bekijken en beoordelen.    

o WO-MNS-SC-2.4.2 De leerlingen kunnen en durven voor hun eigen meningen 
en wensen op een begrijpbare en aanvaardbare wijze 
opkomen.  

o WO-MNS-SV-2.8.3 De leerlingen durven voor hun mening op een aanvaardbare 
manier opkomen.  

o WO-MAA-SEV-34 De leerlingen weten dat er organisaties bestaan die het 
belang van consumenten verdedigen.  
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Doelen GO!    
o 3.1.1   29 Beschrijven wat ze voelen en wat ze doen in een concrete 

situatie en kunnen illustreren dat zowel hun gedrag als hun 
gevoelens situatiegebonden zijn.  

o 3.1.4   7 Beredeneerd prijzen vergelijken voor een aankoop.    

o 3.1.4   14  Beredeneerd de kwaliteit van producten vergelijken a.d.h.v. 
zelf opgestelde criteria (prijs, kwaliteit, duurzaamheid, 
gezondheid…) n.a.v. een geplande aankoop.   

o 7.3.7 Informatie in aangereikte bronnen zoeken.  
o 7.3.8 Met behulp van media informatie vinden door een 

zoekstrategie te gebruiken.  
 
Doelen ZILL      
o IKid1 Basisvertrouwen ontwikkelen  

5-12j: Zich afhankelijk of onafhankelijk van anderen 
kunnen opstellen – een eigen mening uitdrukken.   

o IVoc5 Informatiebronnen hanteren  
5-12j: Relevante bronnen selecteren – op hun niveau 
verschillende informatiebronnen zelfstandig gebruiken.    

o MEva3 Digitale informatievaardigheden ontwikkelen  
8-12j: Een website-adres (URL) invoeren – in een voor hen 
bestemde omgeving (op het internet zoeken) via een 
zoekrobot en daarbij aangepaste en/of zelfgekozen 
zoektermen gebruiken – kritisch waarderen van URL’s.  

o IVds5 Bewust omgaan met consumeren 
10-12j: Kritische vragen stellen bij consumptiegedrag – 
zulke situaties analyseren met oog voor de verschillende 
aspecten ervan en de betrokkenen.  
10-12j: Zonder over elkaar te oordelen in dialoog gaan over 
consumeren en de consumptiemaatschappij en wat men 
daar vanuit het eigen perspectief bij beleeft.   

 
 

Materiaal  
Voor de leerkracht:  Voor elke leerling:  
• digibord 
• Chromebooks of iPads (per twee)  
• PowerPoint plaats 

• werkbundel pagina 20 t.e.m. 27 
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Enquête: waar koop ik…  

De leerlingen vullen individueel een enquête (oefening 1 in hun werkbundel) 
over de verschillende plaatsen waar ze producten kopen in. Na het invullen van de 
enquête bekijken ze welk soort koper ze zijn. Hierover volgt een kort 
klasgesprek.  
 
Richtvragen:  
• Welk soort koper ben jij volgens de enquête?  
• Ga je akkoord met dat resultaat? Waarom wel/niet?  
• Welke verkooppunten vind je in de enquête terug?  
• Wat speelt bij jou een rol om precies die verkooppunten te kiezen? Geef een 
argument dat bepaalt waar jij een bepaald product koopt.  

• Geef een definitie voor het begrip ‘verkooppunt’.  
 
Conclusie: Een verkooppunt is de plaats waar een handelaar/verkoper zijn 
producten aanbiedt. Je hebt uiteraard verschillende soorten verkooppunten.  

 
 
 
 
 
Verkooppunten: pro’s en contra’s  

De leerlingen krijgen per twee een Chromebook of iPad. Ze krijgen de opdracht 
om op zoek te gaan naar een Samsung Galaxy A51 in verschillende 
verkooppunten. Ondertussen vullen ze oefening 2 in hun werkbundel in. Tot slot 
maken ze een keuze voor een verkooppunt bij oefening 3.   
 
Websites: 
• warenhuis: https://www.collishop.be/e/nl/cs  
• speciaalzaak: https://www.mediamarkt.be/nl/  
• internet: https://www.google.com/ 
 
Richtvragen:  
• Welke soort verkooppunten ken jij?  
• Welke voordelen kan een bepaald verkooppunt hebben?   
• Wat zouden de nadelen van een bepaald verkooppunten kunnen zijn?  
 
Conclusie: De keuze voor een bepaald verkooppunt hangt van persoon tot 
persoon af.  Argumenten daarvoor kunnen de prijs, het assortiment, de service, 
de bereikbarheid, de openingstijden enz. zijn.  
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Andere verkooppunten  

De leerlingen maken per twee oefening 4 in hun werkbundel. Bij deze opdracht 
leren ze nog andere verkooppunten kennen. Dit doen ze door de juiste definitie 
van de verschillende verkooppunten met de overeenstemmende benaming te 
combineren.  
 
Richtvragen:  
• Welk verkooppunt kende je nog niet?  
• Geef eens een voorbeeld van een … (bepaald verkooppunt).  
• In welk verkooppunt zou je nooit iets kopen? Waarom niet?  
 
Conclusie: Zoals jullie kunnen zien zijn er zeer veel plaatsen waar verkopers hun 
producten kunnen aanbieden.  

 
 
Actualiteit: online boodschappen 

De leerlingen lezen individueel een krantenartikel over een verkooppunt dat 
aan populariteit won tijdens de Coronacrisis. Na het lezen van het artikel volgt er 
kort klasgesprek. Op die manier linken ze de actuatliteit aan de leerstof van deze 
les. Ze vullen oefening 5 ook in.  
 
Richtvragen:  
• Welke manier van kopen won volgens het artikel aan populariteit de afgelopen 
maanden?  

• Waarom won deze manier van kopen aan populariteit?  
• Begrijp je waarom mensen plots veel online bestelden? Waarom wel/waarom 
niet?   

 
Conclusie: Bepaalde manieren van kopen en verkooppunten kunnen plots aan 
populariteit winnen. Zo bestelden veel mensen hun boodschappen plots online 
tijdens de Coronacrisis omdat ze liever niet naar de winkel wilden.   

 
 
Consumentenorganisatie 

De leerkracht vraagt via een onderwijsleergesprek of de leerlingen Test 
Aankoop kennen. Daarna vertelt ze kort wat deze consumentenorganisatie precies 
doet. De leerlingen gaan op de website van Test Aankoop op zoek naar de 
klachten waarmee Test Aankoop je kan helpen. Ze vullen twee voorbeelden in bij 
oefening 6.  
 
Website: https://www.test-aankoop.be/klagen/publieke-klachten  
 
Richtvragen:  
• Wie kent de consumentenorganisatie Test Aankoop? Wat doet Test Aankoop 
precies?  

• Geef eens een voorbeeld van een conflict waarbij Test Aankoop je als 
consument kan helpen.  
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Conclusie: Consumenten worden beschermd door een consumentenorganisatie 
als Test Aankoop. Dat is belangrijk omdat de consument een zwakke positie 
heeft ten opzichte van bedrijven. Bedrijven kunnen bij een conflict gebruik 
maken van advocaten. Een individuele klant heeft daar minder geld voor. 
Daardoor kunnen bedrijven een rechtszaak langer volhouden. Maar als veel 
consumenten samenkomen staan ze sterker en kunnen ze beter voor hun 
rechten opkomen. Ze kunnen bijvoorbeeld met z’n allen een advocaat inhuren 
en de strijd aangaan met het grote bedrijf. 

 
 
 
 
 
Fotoronde: verkooppunten  

De leerkracht opent de PowerPoint met afbeeldingen van verschillende 
verkooppunten. Het is de bedoeling dat de leerlingen het verkooppunt benoemen 
en eventueel een voor- en nadeel geven.  
 
Verkooppunten: markt, speciaalzaak, homeparty, supermarkt, internetwinkel 
 
Richtvragen:  
• Welk verkooppunt herken je op de foto?  
• Geef een voor- en nadeel van het verkooppunt.   
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Leergebied(en): wereldoriëntatie, muvo (drama) en sociale vaardigheden  
Domein(en): maatschappij en mens  
Onderwerp(en): reclame   
Lesduur: 100 minuten  
 
Focusdoel: De leerlingen leren het mechanisme achter reclame kennen en 
beseffen dat ze (onrechtstreeks) beïnvloed worden.    

 
Lesdoelen  

o De leerlingen kunnen met een eigen voorbeeld illustreren dat reclame fopt en 
valse beloftes doet.  

o De leerlingen kunnen met enkele voorbeelden uitleggen dat de wetgeving 
reclame onder bepaalde vormen en voor bepaalde producten verbiedt.   

o De leerlingen kunnen verklaren dat zonder reclame een aantal evenementen 
niet of in minder mate zouden kunnen plaatsvinden.   

o De leerlingen kunnen reclameboodschappen analyseren en ze kritisch 
beoordelen.   

o De leerlingen kunnen een reclameboodschap maken waarin ze een voorwerp 
aanprijzen. Hierin gebruiken ze de aangeleerde reclametechnieken.  

o De leerlingen ontwikkelen speeldurf en kunnen expressief omgaan met woord 
en lichaamstaal.  

 
Eindtermen   
o ET MM MA 2.5 De leerlingen beseffen dat hun gedrag beïnvloed wordt door 

de reclame en de media. 
o ET MUVO DR 3.5 De leerlingen kunnen ervaringen, gevoelens, ideeën, 

fantasieën uiten in een spel.  
o ET MUVO DR 3.6 De leerlingen kunnen een aan de speelsituatie aangepaste 

en aangename spreektechniek ontwikkelen (articulatie, 
adembeheersing, tempo, toonhoogte) en verschillende 
verbale en non-verbale spelvormen improviseren.  

o ET SOVA SAM 1 De leerlingen kunnen samenwerken, zonder onderscheid 
van sociale achtergrond, geslacht of etnische origine.  
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Doelen OVSG   
o WO-MAA-SEV-29 De leerlingen weten dat reclame in het straatbeeld en in de 

media een vaste plaats en functie verworven heeft.  
o WO-MAA-SEV-30 De leerlingen beseffen dat hun gedrag beïnvloed wordt door 

reclame en media.  
o WO-MAA-SEV-32 De leerlingen weten dat wetgeving reclame onder bepaalde 

vormen en voor bepaalde producten verbiedt.  
o WO-MAA-SEV-33 De leerlingen weten dat zonder reclame een aantal 

evenementen niet of in mindere mate zouden kunnen 
plaatsvinden.  

o WO-MAA-SEV-35 De leerlingen kunnen reclameboodschappen analyseren en 
kritisch beoordelen.  

o WO-DRA-BV-1.3 De leerlingen overwinnen hun drempelvrees en 
schuchterheid door regelmatig iets in de kring naar voren te 
brengen. (durf en concentratie)  

o WO-DRA-BV-2.12 De leerlingen kunnen samen een eenvoudig dramatisch spel 
opbouwen. (wie, wat, waar, wanneer, hoe en waarom?)   

o WO-MNS-SC-1.3.2 De leerlingen begrijpen dat samenwerken noodzakelijk kan 
zijn om een bepaald doel te bereiken.  

 
Doelen GO!    
o 3.1.5   13 Een kritische en weerbare houding innemen t.o.v. reclame.  
o 4.3.2.15 De aandacht van het publiek op een andere speler of plaats 

richten.  
o 4.3.2.26 Een spelvorm kiezen en gebruiken in functie van de 

spelsituatie/onderwerp/boodschap die ze willen uitbeelden.   
o 3.1.2   2 Samenwerken met anderen in de groep, zonder onderscheid 

van sociale achtergrond, geslacht of etnische origine.   
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Doelen ZILL      
o OWsa3 Ervaren onderzoeken, vaststellen en uitdrukken hoe 

mensen goederen en diensten produceren, verhandelen en 
consumeren en hoe dit hun leven beïnvloedt.  
10-12j: Ervaren, onderzoeken illustreren: hoe koopgedrag 
beïnvloed wordt door reclame.    

o OWsa5 De ongelijke verdeling van welvaart en onderscheid tussen 
welvaart en welzijn onderzoeken en illustreren en 
solidariteit waarderen.  
7-12j: Ervaren, exploreren, vaststellen en uitdrukken: hoe 
behoeften kunstmatig worden opgewekt door reclame, 
groepsdruk…     

o IVds5 Bewust omgaan met consumeren  
7-12j: Geleidelijk aan beseffen hoe consumptiegedrag 
bepaald wordt door factoren zoals: economische factoren, 
sociale achtergrond, groepsdruk, reclame, eigen keuzes… - 
ervaren hoe de wijze van consumeren ook iets vertelt over 
wie men is.  

o MEmw3 Media doordacht en zorgzaam aanwenden  
2,5-12j: Beseffen dat gedrag beïnvloed wordt door reclame 
en media.   

o MUgr2 Durven fantaseren en verbeelden  
10-12j: Plezier blijven beleven aan het verbeelden van 
diverse contexten – ongewone verbanden durven zien en 
leggen, durven fantasievol improviseren en vormgeven.    

o MUva3 De technische en expressieve vaardigheden die nodig zijn 
om zich muzisch uit te drukken in beeld, muziek, dans en 
drama verfijnen  
10-12j: Drama – verbaal drama: Variëren in stem- en 
lichaamsgebruik, dit verfijnen – experimenteren met het 
geven van eenvoudige regieaanwijzingen aan andere 
kinderen – afspraken maken in de scène (wie – wat – waar 
– wanneer – waarom) – oefenen in het creatief spelen met 
tekst tijdens het improviseren (met andere kinderen) – 
bewust de sfeer van poëzie versterken met passend stem- 
en lichaamsgebruik.  

o SErv3 Samenwerken met anderen en zo bijdragen aan het 
realiseren van een gemeenschappelijk doel.  
5-12j: Meewerken aan een grotere groepsopdracht – 
kunnen samenwerken met anderen rond een 
gemeenschappelijk idee of doel – samenwerken met 
anderen ondanks verschillen.  
9-12j: Zich samen verantwoordelijk voelen voor iets – 
gezamenlijke doelen bepalen en nastreven – groep vormen 
en blijven, ook bij eventuele strubbelingen – bij de 
samenwerking gedrag en taal op elkaar afstemmen. 

 
 
 
 
 



 58 

Materiaal  
Voor de leerkracht:  Voor elke leerling:  
• reclameslogans  
• Chromebooks/iPads 
• cornflakes (3 soorten)  
• filmpje ‘Volt: reclametest tandpasta Signal’  
• filmpje ‘Journaal: verbod op tabaksreclame’ 
• fototoestel  
• voorwerpen 
• papiertjes logo’s 
• grote flap (met het woord ‘reclame’) 

• werkbundel pagina 28 t.e.m. 37 
 

 
 
 
 
 
Reclameslogans  

De leerlingen krijgen een papiertje met een aantal producten, bedrijven, winkels… 
en hun logo. Verspreid doorheen de klas hangen een aantal reclameslogans (met 
een nummer) op. Het is de bedoeling dat de leerlingen de logo’s en de 
reclameslogans koppelen. Wie klaar is, gaat op zijn plaats zitten. Als alle leerlingen 
op hun plaats zitten, overloopt de leerkracht de antwoorden. Tot slot volgt er een 
kort klasgesprek.  
 
Bedrijven, winkels, producten en hun reclameslogan:  
• Kruidvat: ‘Steeds verrassend, altijd voordelig!’  
• Gamma: ‘Hoe maakt u het?’  
• Vanden Borre: ‘U heeft goed gekozen.’ 
• Fun speelgoedwinkel: ‘Daar begint de pret.’  
• McDonald’s: ‘I’m lovin it!’ 
• Quick: ‘Je gaat voor z’n smaak.’ 
• Dash: ‘Wast witter dan wit.’ 
• MediaMarkt: ‘Jawadde dadde!’  
• Zeeman: ‘Zo eenvoudig kan het zijn.’  
• Nike: ‘Just do it.’  
 
Richtvragen:  
• Welk soort slogans hangen er eigenlijk op in de klas?  
• Hoe komt het dat je deze reclameslogans zo goed kent?  
• Geef nog enkele voorbeelden van andere soorten reclame.  
• Op welke plaatsen vind je allemaal reclame?  
• Wat is de bedoeling van reclame?  
• Is reclame nuttig? Waarom wel/niet?  
 
Conclusie: Reclame moet ervoor zorgen dat een product bekend wordt. Het is 
dus de bedoeling dat mensen beïnvloed worden en worden aangezet tot het 
kopen van een bepaald product. Toch kan reclame ook nuttig zijn.  
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Hoekenwerk  

De leerlingen worden in vijf groepen verdeeld. Na een korte instructie voeren ze 
een hoekenwerk uit. Elke groep werkt dus een tiental minuten in één hoek (rond 
een bepaald facet van de reclame). In hun werkbundel vinden ze de instructies 
van de betreffende hoek terug. Wanneer ze klaar zijn, halen ze de correctiesleutel 
bij de leerkracht. Na ongeveer tien minuten wordt er doorgeschoven. Op die 
manier voeren de leerlingen de vijf verschillende hoeken uit. Wie tijd over heeft, 
mag werken aan de snel-klaar-opdracht.  
 
Hoek 1 – reclamestrategieën: De leerlingen voeren eerst een proefje uit waarbij 
ze 3 dozen gelijkaardige cornflakes moeten proeven. Nadien noteren ze hun 
vaststellingen in hun werkbundel (met behulp van enkele vraagjes). Vervolgens 
bekijken ze een filmpje over een reclametest van het programma Volt. Ze 
noteren kort wat ze daaruit geleerd hebben. Tot slot gaan zelf op zoek naar 
producten die niet doen wat ze beloven.    
 
Filmpje: https://onderwijs.hetarchief.be/media/volt-reclametest-tandpasta-
signal-white-now/w1CfUJJsTvPkXiGkMRvDfJLK  
 
Materiaal: Chromebook/iPad, cornflakes (3 soorten), werkbundel  
 
Hoek 2 – reclameregels: De leerlingen bekijken een filmpje over verboden 
reclame. Op die manier leren ze dat de overheid regels en beperkingen voor 
reclame kan opleggen. Na het lezen van een samenvattend tekstje bekijken ze 
een aantal reclames. Ze duiden aan of deze verboden zijn of niet. Tot slot voeren 
ze een kort gesprek over de opgelegde regels.   
 
Filmpje: https://onderwijs.hetarchief.be/media/journaal-verbod-op-
tabaksreclame/QNIFEP6e2TlXSGKOEjLzTgYa  
 
Materiaal: Chromebook/iPad, werkbundel  
 
Hoek 3 – reclame maken kost geld: De leerlingen bekijken enkele afbeeldingen. 
Op deze afbeeldingen moeten ze de reclame aanduiden. Hierna lezen ze in een 
tekstje dat een bedrijf geld betaalt om reclame te mogen maken. Vervolgens 
proberen de leerlingen aan de hand van een verbindoefening te achterhalen wat 
clubs, tv-zenders, tijdschriften doen met het geld dat op die manier bij hen 
terechtkomt. Tot slot leren ze dat reclame (als sponsoring) ook fungeert om 
evenementen te bekostigen.   
 
Materiaal: werkbundel  
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Hoek 4 – reclame in ons straatbeeld: De leerlingen gaan via een brainstorm op 
zoek naar de plaatsen waar ze allemaal reclame vinden. Nadat ze deze 
brainstorm kort besproken hebben, mogen ze (met een fototoestel) op pad 
doorheen de school. Ze gaan dus op zoek naar reclame in de school en leggen 
deze vast op beeld. Wanneer er nog tijd over is, maken ze kennis met niet-
commerciële reclame. In een oefening proberen deze te onderscheiden van de 
commerciële. 
 
Materiaal: grote flap, fototoestel, werkbundel 
 
Hoek 5 – reclame analyseren: De leerlingen maken proefondervindelijk kennis 
met een veelgebruikte reclametruc. Vervolgens bekijken ze een aantal 
reclamefilmpjes. In deze reclamefilmpjes gaan ze op zoek naar andere 
reclametrucs. Tot slot reflecteren de leerlingen samen over reclame. 
 
Materiaal: Chromebook/iPad, fototoestel, werkbundel 

 
 
Reclamespot (maakopdracht)  

De leerlingen behouden de vijf groepen uit het hoekenwerk. Ieder groepje krijgt 
eenzelfde voorwerp. Dit kan een voorwerp uit de ruimte zijn of een, door de 
leerkracht, meegebracht voorwerp. De groepjes maken een reclamespot, waarin 
ze het voorwerp aanprijzen. Hiervoor gebruiken ze een van de reclametechnieken 
die ze tijdens het hoekenwerk gezien hebben. Een groepje dat het moeilijk heeft, 
krijgt een extra ondersteuningsopdracht (zie werkbundel). De leerlingen krijgen 
uiteindelijk een vijftien minuten voorbereidingstijd. Hierna worden de scènes aan 
elkaar gepresenteerd.  
 
Stappenplan:  
• Kies een reclamestrategie/-truc die je gaat inzetten (humor, valse beloftes…).   
• Ga op zoek naar een goede slogan.  
• Probeer een scenario te maken.  
• Maak afspraken (wie, wat, waar, wanneer, waarom). 
• Oefen je reclamespot in. Durf luid te praten en grote bewegingen te maken.  
 
Aandachtspunten:  
• Trek de aandacht van het publiek.  
• Benoem de positieve aandachtspunten van het voorwerp.  
• Gebruik veel beelden.  
• Zet tekst bewust in.   
• De scène mag maximaal anderhalve minuut duren.  
 
Extra hulp (niveaudifferentiatie):  
• Voer een kort gesprek over het voorwerp en noteer de belangrijkste 
bevindingen.  

• Maak een korte tekst van maximaal vijf zinnen met deze bevindingen.  
• Gebruik deze vijf zinnen als vertrekpunt voor je reclamespot en ga met de 
andere stappen aan de slag.  
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Bespreken reclamespots 

De leerkracht leidt een klasgesprek over de gemaakte reclamespots. In dat 
klasgesprek bespreken de leerlingen verschillende elementen van de dramatische 
expressie. Daarnaast bespreken ze de reclamespot ook in functie van de geleerde 
reclametrucs.  
 
Richtvragen:  
• Wat vond je van het verhaal/scenario?  
• Wat vond je goed aan de uitvoering van de personages?  
• Hebben ze de ruimte goed gebruikt? Waarom wel/niet?  
• Welke tips zou je kunnen geven?  
• Welke reclametruc heeft de groep gebruikt in zijn reclamespot?  
• Zou je het voorwerp na het bekijken van de reclamespot kopen? Waarom?  
• Hoe is het uitvoeren van deze opdracht verlopen? (vraag voor de uitvoerders)   
 
Conclusie: Na deze les kunnen we besluiten dat je overal reclame vindt. Op tv, 
in het straatbeeld, in kranten en tijdschriften… En reclame tref je in alle vormen 
aan: reclameaffiches, sponsoring, reclamespotjes… Via zulke reclame worden 
gevoelens losgemaakt waardoor je je wel eens laat meeslepen. Geloof dus niet 
zomaar wat je ziet of hoort in reclameboodschappen en vraag je altijd af of je 
die spulletjes echt nodig hebt.  
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Leergebied(en): wereldoriëntatie en Nederlands  
Domein(en): maatschappij en tijd  
Onderwerp(en): betaalmiddelen, reclame, de bank, koopgedrag   
Lesduur: 100 minuten  
 
Focusdoel: De leerlingen kunnen een goed evenwicht vinden tussen kopen 
enerzijds en sparen anderzijds.  

 
Lesdoelen  

o De leerlingen kunnen een kritische houding aannemen ten opzichte van 
reclame.  

o De leerlingen kunnen beredeneerd prijzen vergelijken bij een aankoop.  
o De leerlingen kunnen beredeneerd de kwaliteit van producten vergelijken aan 

de hand van zelf opgestelde criteria (prijs, kwaliteit, duurzaamheid…) bij een 
aankoop.  

o De leerlingen leren zinvol met zakgeld omspringen: budget bepalen, sparen, 
impulsaankopen vermijden of beperken, grote aankopen ‘plannen’.  

o De leerlingen kunnen in eigen woorden uitleggen wat de begrippen sparen, 
lenen, rente en schuld betekenen.   

o De leerlingen kunnen een bankkaart gebruiken.  
o De leerlingen kunnen enkele betaalmiddelen geven en hun voor- en nadelen 

opsommen.  
o De leerlingen kunnen de evolutie in de betaalmiddelen kort schetsen.   
o De leerlingen kunnen een informatieve tekst lezen en de gewenste informatie 

eruit afleiden.  
 
Eindtermen   
o ET MM MA 2.5 De leerlingen beseffen dat hun gedrag beïnvloed wordt door 

de reclame en de media. 
o ET MM TI 3.8 De leerlingen kunnen aan de hand van een voorbeeld 

illustreren dat een actuele toestand, die voor kinderen 
herkenbaar is, en die door de geschiedenis beïnvloed werd, 
vroeger anders was en in de loop der tijden evolueert. 

o ET NED LE 3.4 De leerlingen kunnen (verwerkingsniveau = structureren) 
de informatie ordenen die voorkomt in voor hen bestemde 
school- en studieteksten en instructies bij 
schoolopdrachten. 

o ET NED STR 5.2 De leerlingen kunnen bij de eindtermen luisteren, lezen, 
spreken en schrijven de volgende strategieën inzetten= hun 
manier van luisteren, lezen, spreken en schrijven 
afstemmen op het luister-, lees-, spreek- of schrijfdoel, en 
voor spreken en schrijven ook op de luisteraar of lezer.  
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Doelen OVSG   

o WO-MAA-SEV-15 De leerlingen weten dat geld verschillende vormen kent 
zoals bankkaart, cheque…   

o WO-MAA-SEV-16 De leerlingen weten dat ze in bepaalde situaties iets kunnen 
verwerven door nu te lenen en later terug te betalen met 
interest.  

o WO-MAA-SEV-35 De leerlingen kunnen reclameboodschappen analyseren en 
kritisch beoordelen.  

o WO-TIJD-52d De leerlingen kunnen illustreren dat een herkenbare actuele 
toestand door de geschiedenis beïnvloed werd en in de loop 
der tijden evolueerde over situaties i.v.m. de ruimere leef- 
en beleefwereld. 

o NL-LEZ-DV-D02-05 De leerlingen kunnen, indien een aantal teksten en een 
aantal vragen zijn gegeven, zo vlug mogelijk uitzoeken op 
welke plaatsen welke antwoorden worden beantwoord.  

o NL-LEZ-DV-D03-06-08 De leerlingen kunnen de hoofdgedachte afleiden in 
informatieve teksten die handelen over één thema en 
waarin alle zinnen betrekking hebben op dat thema. Ze 
kunnen de hoofdgedachte in één zin formuleren en de 
minder belangrijke zinnen aanduiden. 

 
Doelen GO!    
o 3.1.4   3 Verschillende betalingswijzen opsommen.  
o 3.1.4   4 Globaal uitleggen wat de functie en de werking van de bank 

is.  
o 3.1.4   5 Uitleggen wat de begrippen sparen, lenen, rente en schuld 

betekenen.  
o 3.1.4   7 Beredeneerd prijzen vergelijken voor een aankoop.  
o 3.1.4   14 Beredeneerd de kwaliteit van producten vergelijken a.d.h.v. 

zelf opgestelde criteria (prijs, kwaliteit, duurzaamheid, 
gezondheid…) n.a.v. een geplande aankoop.   

o 3.1.5   13 Een kritische en weerbare houding innemen t.o.v. reclame.  
o 3.4.5   25 Enkele actuele toestanden en gebeurtenissen relateren aan 

het verleden.  
o 1.2.2   99 Op een doelbewuste en efficiënte manier informatie in 

verschillende bronnen zoeken, selecteren en verwerken. 
o 1.2.2.  122  Op basis voor hen bestemde informatieve teksten: de 

gewenste informatie afleiden, de hoofdgedachte afleiden, 
conclusies formuleren…  

o 1.2.2   124 Bij herlezen van (digitale) informatieve teksten nauwkeurig 
lezen zinvol afwisselen met scannend lezen.  

 
  



 74 

Doelen ZILL      
o OWsa3 Ervaren, onderzoeken, vaststellen en uitdrukken hoe 

mensen goederen en diensten produceren, verhandelen en 
consumeren en hoe dit hun leven beïnvloedt. 
10-12j: Ervaren, onderzoeken en illustreren: hoe 
koopgedrag beïnvloed wordt door reclame.  
10-12j: Kritisch nadenken over het beheer en de besteding 
van zakgeld.  

o IVds5 Bewust omgaan met consumeren  
7-12j: Geleidelijk aan beseffen hoe consumptiegedrag 
bepaald wordt door aspecten zoals: economische factoren, 
sociale achtergrond, groepsdruk, reclame, eigen keuzes … - 
ervaren hoe de wijze van consumeren ook iets vertelt over 
wie men is.  
10-12j: Kritische vragen stellen bij consumptiegedrag zulke 
situaties analyseren met oog voor verschillende aspecten 
ervan en betrokkenen.  
10-12j: Zonder over elkaar te oordelen in dialoog gaan over 
consumeren en de consumptiemaatschappij en wat men 
daar vanuit het eigen perspectief bij beleeft.  

o OWti5 Ervaren, onderzoeken, vaststellen en uitdrukken hoe de 
werkelijkheid verandert en de kennis erover evolueert in de 
tijd.  
7-12j: Waarnemen, onderzoeken en illustreren hoe 
dagelijkse gebruiksvoorwerpen, technische systemen, 
kleding, gebouwen… evolueren in de tijd.  

o TOsn1 Een schriftelijke boodschap verwerken: Informatie ordenen, 
verbinden of samenvatten (uit verhalen en informatieve 
teksten uit kinderliteratuur, schoolboeken en andere 
media). 
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Materiaal  
Voor de leerkracht:  Voor elke leerling:  
• digibord   
• PowerPoint Budget Retteketet  
• spelbord 
• spelkaartjes 
• spelbladen  
• munten en biljetten  
• pionnen  
• naamkaartjes  
• kans- en pechkaarten 
• dobbelsteen 
• krasbiljetten 
• lottoformulieren  
• bingospel  
• gsm-factuur 
• oefening Bancontact  
• filmpje ‘De geschiedenis van geld’ 
• filmpje ‘Wat is internetbankieren eigenlijk?’ 
• filmpje ‘Vincent Kompany & Gillette’  
• filmpje ‘Volt: reclametest Coca-cola Zero’  
• filmpje ‘Payconiq’ 

• werkbundel pagina 38 t.e.m. 44  

 
 
 
 
 
Stappen voor aanvang van het spel  

De leerkracht zorgt ervoor dat het spelbord, het bijhorende materiaal 
(spelkaartjes, munten en biljetten, spelbladen) en de PowerPoint klaarstaan. Het 
is daarbij de bedoeling dat het spelbord zich centraal in de klas bevindt. Vooraleer 
het spel kan beginnen, verdeelt de leerkracht de klas in vier groepen. Elke groep 
neemt plaats aan een hoek van het spelbord. Tot slot kiezen de groepen een 
groepsnaam. Deze wordt door de leerlingen op het voorziene naamkaartje (zie 
bijlage geschreven).  
 
Verhaal Max en Marie  

De leerkracht opent de PowerPoint en vertelt aan de hand van deze PowerPoint 
het verhaal van Max en Marie. Na het verhaal krijgen de leerlingen de 
mogelijkheid om even kort te reageren.  
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Vandaag staat onze les in teken van 
alles wat met geld te maken heeft. Om 
hier meer over te weten te komen, 
gaan we straks het spel ‘Budget 
Retteketet’ spelen. Jullie gaan zeker en 
vast ook dingen kunnen gebruiken die 
we de afgelopen week geleerd hebben.  

 

Dit zijn Max en Marie, twee leerlingen 
die net zo oud zijn als jullie.   

 

Omdat het weekend was, besloten ze 
oma eens een bezoekje te brengen.  

 

Eens bij oma aangekomen, praatten ze 
wat bij. Naderhand kreeg oma de 
ingeving om nog eens wat oude 
fotoboeken boven te halen.  

 

Terwijl ze in de fotoboeken aan het 
snuisteren waren, stuitten ze op de 
volgende briefjes. Wat voor briefjes 
zijn dat? (Belgische franken)  
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Met deze munten en biljetten 
betaalden we vooraleer we de euro 
hadden (Toon eventueel oude munten 
en biljetten).  

 

Door al dat oude geld vroegen Max en 
Marie zich plots af hoe we heel vroeger 
betaalden. Ze surften wat op het 
internet en vonden daar het volgende 
filmpje. 

 

Hoe werd er vroeger betaald? (Eerst 
met allerlei producten zoals zout, 
schelpen, dieren… Naderhand met 
echte gouden munten) Na al deze 
informatie hadden Max en Marie de 
volgende vragen: ‘Hoe kom je aan 
geld?’ en ‘Wat kan je allemaal doen 
met geld?’  

 
Filmpje: https://schooltv.nl/video/popup/de-geschiedenis-van-geld-geld-als-
modern-ruilmiddel/#autoplay  
 
Materiaal: PowerPoint Budget Retteketet, spelbord, spelkaartjes, spelbladen, 
munten en biljetten, pionnen, naamkaartjes 
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Speluitleg Budget Retteketet 

Bij aanvang van het spel geeft de leerkracht eerst en vooral de speluitleg. Op die 
manier worden het spelbord en de spelregels uitgelegd.  
 

 

Elk groepje begint het spel op het vakje start. 
Op het vakje zelf zie je een fabriek staan. Het 
vakje stelt dan ook je job voor. Telkens je er 
langs passeert, ontvang je dus een loon van 250 
euro.  

 

De gele vakjes stellen allerlei winkels voor. 
Wanneer je op zo’n winkel belandt, kan je een 
aankoop verrichten. Natuurlijk moet je goed 
nadenken of je al dan niet iets koopt.  

 

De blauwe vakjes stellen een loterij of een 
krasbiljet voor. De bedoeling van zo’n vakje 
wordt tijdens het spel verder uitgelegd.  

 

De groen vakjes zijn vaste kosten. Dat zijn dus 
kosten die je ouders maandelijks of na een 
bepaalde periode moeten betalen. Enkele 
voorbeelden daarvan zijn elektriciteit, water, 
belastingen. Wanneer je op zo’n vakje belandt, 
moet je een groot bedrag betalen. Als je er 
gewoon passeert, moet je een klein bedrag 
betalen.  
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De lachende varkentjes zijn de kansvakjes. 
Wanneer je op zo’n vakje belandt, gebeurt er 
iets positiefs met je budget (geld). Je zal dus op 
de één of andere manier geld ontvangen.   

 

De boze varkentjes zijn de pechvakjes. Wanneer 
je op zo’n vakje belandt, gebeurt er iets 
negatiefs met je budget (geld). Je zal dus om de 
één of andere reden geld moeten afgeven. 

 

Wanneer je op het spaarvarkentje belandt, heb 
je dit jaar goed gespaard. Je hebt met andere 
woorden heel wat geld aan de kant gezet. 
Hiervoor ontvang je 5 euro van de bank.  

 

Wanneer je op het vakje met het rustende 
mannetje belandt, kan er je helemaal niets 
overkomen. Je kan dus geen geld verliezen of 
winnen.  
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Wanneer je op het vakje met het geldhuisje 
belandt, ben je dit jaar heel wat leningen 
aangegaan. Deze leningen moet je natuurlijk 
ook terugbetalen. Bovendien moet je ook extra 
rente betalen. Het komt erop neer dat je dus 
een bedrag van 10 euro moet betalen.    

 

Spelregels:  

spelregel 1 Elk groepje start met een budget van 1000 euro.  

spelregel 2 

Wanneer er een groepje op het vakje ‘loterij’ belandt, moet 
elke groep minimum 5 euro inzetten. Elke groep kiest dan 
enkele geluksnummers en noteert deze op het voorziene biljet 
(zie bijlage). De groep die het juiste nummertje raadt, krijgt 
de inzet.  

spelregel 3 

Wanneer er een groepje op het vakje ‘krasbiljet’ strandt, moet 
deze groep 10 euro betalen. Naderhand mogen ze een kaartje 
trekken. Heeft het groepje geluk, dan krijgen ze het 
geldbedrag dat op het krasbiljet staat.  

spelregel 4 
Wanneer er en groepje op ‘kans’ of ‘pech’ belandt, mogen ze 
een kans- of pechkaart trekken. Hier hangt eventueel wat 
extra informatie (zie verder) aan vast.  

spelregel 5 Wanneer een groepje geen geld meer heeft, moeten ze hun 
bezittingen verkopen. Dit natuurlijk tegen veel lagere prijzen.  

spelregel 6 Een groepje dat te veel lawaai maakt of niet naar een ander 
groepje luistert, moet een boete van 20 euro betalen.  

spelregel 7 
Het doel van het spel is een evenwicht vinden tussen kopen en 
sparen. Het is dus zeker niet de bedoeling dat je al je geld 
uitgeeft of dat je helemaal niets koopt.  

  
 
 
Begeleiden en spelen van het spel  

Wanneer het spelbord is uitgelegd en de spelregels zijn meegedeeld, kan er van 
start gegaan worden. De leerkracht begeleidt het volledige spel en bewaakt de 
spelregels. Bij kans- en pechkaarten heeft hij/zij nog een extra taak. De leerlingen 
moeten dan immers begeleid worden in het verwerven van extra kennis. Hieronder 
staan de kans- en pechkaarten opgesomd. Er wordt duidelijk aangegeven bij 
welke kans- en pechkaarten er zulke informatie voorzien is. Op het spelbord zijn 
deze kans- en pechkaarten voorzien van een roze kleur.  
 
Kanskaarten:  

Kaart 1 Ga naar start.  
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Kaart 2 Je bent jarig. Je krijgt heel wat geld voor je verjaardag van je 
familie en vrienden. In totaal ontvang je 100 euro.  

Kaart 3 Tijdens de solden koop je een trui, die je al erg lang wou 
hebben, aan 50% korting. Hierdoor bespaar je 25 euro.  

Kaart 4 

Omdat je net 11 jaar bent geworden, krijg je van je ouders 
eindelijk een bankkaart. De bank doet je hiervoor 5 euro 
cadeau.  
 
Richtvragen:  
• Wat kan je allemaal doen met je bankkaart in het 
bankkantoor?  

• Wat moet je daarvoor steeds ingeven?  
• Waar kan je nog bankverrichtingen doen?  
• Wat heb je precies nodig om te kunnen bankieren via je pc?  
 
Filmpje: https://youtu.be/gjMqSO9TghI  
 
Conclusie: Met een bankkaart kan je geld afhalen, je saldo 
bekijken… Om van deze toepassingen gebruik te kunnen 
maken, moet je steeds je pincode ingeven. Deze houd je dan 
ook geheim. Je bankverrichtingen kan je niet alleen op het 
bankkantoor, maar ook via je pc op het internet doen. Om te 
kunnen internetbankieren heb je sowieso een kaartlezer nodig. 
Toch moet je er heel voorzichtig mee zijn. Zo mag je 
bijvoorbeeld nooit reageren op e-mails die naar persoonlijke 
gegevens zoals je pincode vragen.   

Kaart 5 Vandaag is het je verjaardag. Daarom krijg je van elke groep 5 
euro cadeau.  

Kaart 6 Je hebt 5000 punten op je klantenkaart staan. Hierdoor ontvang 
je 5 euro korting op je aankoop.  

Kaart 7 Je hebt vorig jaar geïnvesteerd in zonnepanelen. Hierdoor 
bespaar je dit jaar 400 euro op je elektriciteitsfactuur.  

Kaart 8 Je maakt gebruik van het openbaar vervoer en laat de auto dus 
aan de kant staan. Dit levert je op jaarbasis 750 euro op.  

Kaart 9 Je koopt 3 T-shirts in de H&M in plaats van in de Superdry. 
Hierdoor bespaar je 100 euro.  

Kaart 10  Je vrienden betalen je een lening van 50 euro terug.  

Kaart 11 Je wordt ‘de voetballer van het jaar’. Hiervoor krijg je een prijs 
ter waarde van 100 euro.  

Kaart 12 Je mag op je nichtjes en neefjes gaan passen. Je ontvangt 
hiervoor 25 euro van je tante.  

Kaart 13 Omdat het bedrijf waarin je werkt dit jaar veel winst gemaakt 
heeft, ontvang je een bonus. Deze bonus bedraagt 250 euro.  
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Kaart 14 

Een deel van je dokterskosten worden terugbetaald (15 euro).  
 
Richtvragen: 
• Wat zou een collectieve voorziening zijn?  
• Geef eens enkele voorbeelden van collectieve voorzieningen 
in het onderwijs, de gezondheidszorg en je vrije tijd.  

 
Conclusie: Het terugbetalen van je dokterskosten is een 
collectieve voorziening. Dit wil dus zeggen dat de overheid 
ervoor zorgt dat iedereen in de samenleving dit kan bekomen. 
Andere voorbeelden van zulke voorzieningen zijn: het bouwen 
van scholen, het terugbetalen van schoolmateriaal, het bouwen 
van ziekenhuizen, het aanleggen van voetbalvelden…  

Kaart 15 

Omdat je geld aan een goed doel (Unicef) hebt geschonken, 
moet je minder belastingen betalen. Dit levert je 10 euro op.  
 
Richtvragen:  
• Wat voor een organisatie is Unicef?  
• Ken je zelf nog andere hulporganisaties? Welke?  
 
Conclusie: Omdat de welvaart ongelijk verdeeld is, bestaan er 
hulporganisaties zoals Unicef. Zij zorgen dus voor wereldwijde 
hulp. Zo helpt Unicef wereldwijd kinderen in situaties van 
armoede, ziekte, geweld en discriminatie. Ze laten deze 
kinderen dus naar school gaan, enten ze in tegen ziektes en 
zorgen voor voedsel. Andere hulporganisaties zijn: WWF, Rode 
Kruis, Artsen Zonder Grenzen…  

Kaart 16 Je koopt twee broeken voor de prijs van één. Hierdoor bespaar 
je 30 euro.  

Kaart 17 

Omdat je je budget (geldbedrag dat jij mag besteden) goed 
beheerd hebt, hou je op het eind van de maand nog 20 euro 
over die je kan sparen.  
 
Richtvragen:  
• Waaraan geef je zoal geld uit?  
• Wat doe je als je toch iets wil kopen en je geld op is?  
• Wat denk je dat de beste keuze is?  
 
Conclusie: Je kan niet altijd kopen wat je wil. In dat geval kan 
je ervoor opteren om te sparen, geld bij te vragen, na te 
denken… Je kan er ook voor kiezen om te gaan lenen. Maar geld 
lenen kost geld (rentes). Dat is dus zeker en vast niet de beste 
keuze.  

Kaart 18 
Je koopt enkele producten in de ‘Wereldwinkel’. Hierdoor krijgen 
de boeren uit de derdewereldlanden een eerlijke prijs voor hun 
grondstoffen. Voor dit initiatief ontvang je 10 euro.  

Kaart 19 
Je hebt online een goede koop gedaan. Je koopt een 
splinternieuwe gsm aan de helft van de prijs. Je steekt dus 100 
euro in je zak.  
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Kaart 20 
Je helpt je grootouders met enkele klusjes: grasmaaien, 
poetsen, naar de winkel gaan… Hiervoor krijg je 10 euro van 
hen.   

Kaart 21 Je komt thuis met een schitterend rapport. Hiervoor krijg je van 
je ouders 10 euro extra zakgeld. 

Kaart 22 Je koopt een Playstationspel aan de helft van de prijs in een 
tweedehandswinkel. Hierdoor bespaar je eigenlijk 30 euro.  

Kaart 23 
Enkele maanden voor je wil vertrekken, boek je een midweek 
Centerparcs. Hiervoor krijg je een vroegboekkorting van 20% 
oftewel 150 euro.  

Kaart 24 
Je probeert zoveel mogelijk elektriciteit aan nachttarief te 
verbruiken. Je wasmachine, afwasmachine, droogkast… zet je 
dan ook ’s avonds pas op. Op jaarbasis levert dit je 15 euro op.  

Kaart 25 

De overheid geeft premies voor energiebesparende 
maatregelen. Ook jij profiteert hiervan mee. Voor het opwekken 
van groene stroom met je zonnepanelen, ontvang je dit jaar 
100 euro van de overheid.  

 
Pechkaarten:  

Kaart 1 

Je bent je bankkaart verloren, maar vergeet Card Stop te bellen. 
Ondertussen is er 100 euro van je rekening gehaald.  
 
Opdracht: De leerlingen gaan via het digibord, een Chromebook 
of een iPad op zoek naar het nummer van Card Stop. Vervolgens 
proberen ze ook de bedoeling uit te leggen.  
 
Conclusie: Wanneer je je bankkaart bent verloren, bel je Card 
Stop (070 344 344) best zo snel mogelijk. Zij blokkeren je 
bankkaart meteen zodat er niemand nog verrichtingen mee kan 
uitvoeren.  

Kaart 2 

Je laat je verleiden door de reclame van Gillette en koopt een 
scheermesje voor 20 euro voor je papa.  
 
Richtvragen:  
• Welke reclametruc gebruiken de reclamemakers in dit filmpje?  
• Ken je nog reclamefilmpjes met bekende personen?  
• Koop je zelf ooit producten omdat je ze op tv hebt gezien?  
 
Filmpje: https://youtu.be/v2iXFQclZhc  
 
Conclusie: Heel wat bedrijven maken gebruik van reclametrucs 
om hun producten te verkopen. Afgelopen les zagen we er een 
heel aantal.  
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Kaart 3 

Je vergeet je gsm-factuur (zie bijlage) te betalen. Daarom moet 
je bovenop het normale factuurbedrag van 15 euro ook nog 5 
euro extra kosten betalen.  
 
 Richtvragen:  
• Welke extra kosten moet je betalen omdat je je factuur niet 
op tijd betaald hebt?  

• Wanneer zou je nog moeten bijbetalen? 
 
Conclusie: Wanneer je een factuur niet op tijd betaalt, moet je 
herinneringskosten betalen. Deze kosten kunnen snel oplopen. 
Daarnaast kan het ook zijn dat je moet bijbetalen omdat je je 
limieten overschrijdt.  

Kaart 4 

Je hebt geen cash geld op zak. Hierdoor betaal je 15 euro met 
je bankkaart via Bancontact.  
 
Opdracht: De leerlingen krijgen een opdracht uitgedeeld (één 
per groepje) waarin ze te weten komen hoe een betaling met 
Bancontact precies verloopt. Ze krijgen dus een aantal kaartjes 
met informatie. Dit zijn de stappen in een betaling. Ze lezen 
deze kaartjes en proberen ze nadien in de juiste volgorde te 
leggen. Als extra hulp kunnen ze naar de afbeelding kijken. 
Wanneer ze de stappen in de juiste volgorde hebben gelegd, 
ontvangen ze 20 euro (zie bijlage).  

Kaart 5 

Na het zien van het reclamefilmpje over Coca-Cola, ga je 
meteen zes flessen kopen. Helaas lust je de Coca-Cola Zero toch 
niet. Hierdoor heb je 10 euro voor niets uitgegeven.  
 
Richtvragen: 
• Wat doet de frisdrankgigant eigenlijk in het reclamefilmpje 
van Coca-Cola Zero?  

• Welke trucs van reclamemakers ken je nog zoal?  
 
Filmpje: https://onderwijs.hetarchief.be/media/volt-
reclametest-coca-cola-zero/t2LIfeliPQG3UP7GbUqpjs4Q  
 
Conclusie: De frisdrankgigant vervalst de reclame om het 
product extra aan te prijzen. Uiteraard zijn er nog heel wat 
andere trucs zoals: promoties, inspelen op verzamelwoede…  

Kaart 6 Je hebt je boeken te laat in de bibliotheek binnengebracht. Je 
moet dan ook 5 euro boete betalen.  

Kaart 7  

Je bestelt enkele spulletjes online. Jammer genoeg blijkt dit een 
onbetrouwbare site te zijn. Je spulletjes komen nooit aan. Op 
die manier heb je 25 euro verloren.  
 
Richtvragen: 
• Waarop moet je dus letten bij het online winkelen?  
• Kun je enkele voorbeelden van betrouwbare sites geven?  
 
Conclusie: Bij het online winkelen moet je op voorhand goed 
bekijken of eens site te vertrouwen is. Dit kan je bijvoorbeeld 
checken door een aantal webwinkelkeurmerken.   
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Kaart 8 

Je koopt een gsm bij Vanden Borre, maar je hebt de prijs niet 
vergeleken met andere winkels. Hierdoor betaal je 10 euro 
meer.  
 
Richtvragen: 
• Waarom worden dezelfde producten op hetzelfde moment 
toch aan verschillende prijzen verkocht?  

• Wat leer je daaruit?  
 
Conclusie: Een product kan verschillende prijzen hebben. Dit 
kan afhangen van promoties, de winstmarge enz. Je vergelijkt 
dan ook best de prijzen in verschillende winkels vooraleer je een 
product koopt.  

Kaart 9  

Delhaize geeft gratis spelkaarten per aankoopschijf van vijf euro 
weg. Omdat je deze kaarten heel leuk vindt en ze allemaal wil 
verzamelen, koop je voor 10 euro meer dan normaal.  
 
Richtvragen: 
• Welke reclametruc gebruikt Delhaize hier?  
• Ken je nog bedrijven die dit doen?  
 
Conclusie: Bedrijven spelen vaak in op de verzamelwoede van 
kinderen en ouders. Een ander voorbeeld daarvan is McDonald’s 
met zijn Coca-Cola-glazen.  

Kaart 10  Omdat je je niet lekker voelt, ga je bij de dokter langs. Het 
doktersbezoek en de medicatie kosten je in totaal 45 euro.  

Kaart 11 
Het bedrijf waar je werkt, sluit definitief zijn deuren. Hierdoor 
krijg je een werkloosheidsuitkering. Je moet het nu met 500 
euro minder stellen.  

Kaart 12 

Je gaat shoppen en laat je verleiden tot de aankoop van een 
nieuwe jas (die je eigenlijk niet nodig hebt). Hierdoor ben je 50 
euro zakgeld kwijt.  
 
Richtvragen: 
• Aan welke eisen moet een nieuwe jas voor jou voldoen?  
• In welk soort winkel koop je je kleding? 
 
Conclusie: Vooraleer je een product koopt, kan je best de 
kwaliteit van producten vergelijken aan de hand van enkele zelf 
opgestelde criteria zoals de prijs, het uitzicht…  

Kaart 13 

Je verlies je ‘papieren’ klantenkaart. Hierdoor ontloop je een 
korting van 10 euro.  
 
Richtvragen: 
• Waarom werken winkels met klantenkaarten?  
 
Conclusie: Winkels werken met een klantenkaart om nieuwe 
klanten te lokken en oude klanten te houden. Dat noemt men 
dus klantenbinding.  
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Kaart 14  Er breekt een nieuw voetbalseizoen aan. Je moet je 
voetbalabonnement dus vernieuwen. Dit kost je 100 euro.   

Kaart 15 Je koopt tickets voor het concert van #LikeMe, maar helaas kan 
je niet gaan. Dit heeft je 50 euro gekost.   

Kaart 16 

Rond de feestdagen koop je een Nintendo Switch-spel voor 60 
euro. Enkele maanden eerder kostte dit spel nog 45 euro. Je 
geeft dus 15 euro meer uit.   
 
Richtvragen: 
• Waarom slaan sommige prijzen naar de feestdagen toe op?  
• Waarom tonen winkeliers dan toch zulke afprijzingen?  
 
Conclusie: Omdat er tijdens de feestdagen meer vraag is, slaan 
de winkeliers de prijzen op.  

Kaart 17 

Je doet mee aan het sportweddenschappenspel van de 
Nationale Loterij ‘Scooore!’ Helaas gok je helemaal fout. Je 
verliest dus 20 euro.  
 
Richtvragen: 
• Hoe oud moet je zijn om deel te nemen aan kansspelen? (Zoek 
dit op op het digibord, de Chromebook of de iPad)  

• Wat leer je daaruit?  
 
Conclusie: Om aan kansspelen deel te nemen moet je minimaal 
18 en voor een aantal kansspelen zelfs 21 jaar oud zijn. Hier 
leer je uit dat gokken gevaarlijk kan zijn. Je kan verslaafd 
geraken en hierdoor veel geld verliezen.   

Kaart 18 
Je koopt op tweedehands.be een smartphone. Deze is stukken 
goedkoper dan normaal, maar blijkt bij aflevering niet te 
werken. Je hebt dus 100 euro voor niets uitgegeven.  

Kaart 19 Je laat je gloednieuwe iPhone op de grond vallen. De herstelling 
van het scherm kost je 100 euro.  

Kaart 20 
Je boekt last minute een vliegtuigticket naar de zon. Helaas kost 
je vliegtuigticket nu wel 100 euro meer dan enkele maanden 
geleden. 

Kaart 21 Voor korte afstanden neem je steeds de auto in plaats van de 
fiets. Dit kost je zeker 250 euro per jaar.  

Kaart 22 
Je hebt nog steeds enkel glas in je huis in plaats van dubbel 
glas. Je geeft dus veel meer geld uit aan verwarmingskosten. 
Op jaarbasis kost dit je zelfs 200 euro.  

Kaart 23 
Vlak voor je op skivakantie vertrekt, breek je je been. Helaas 
heb je geen annulatieverzekering genomen. Je 600 euro ben je 
dus kwijt.  
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Kaart 24 

Je hebt geld geleend bij je broers en zussen. Uiteindelijk moet 
je hen in totaal nog 250 euro terugbetalen.  
 
Richtvragen: 
• Wat leer je hieruit in verband met je aankopen?  
• Wat kan je dus best doen? 
 
Conclusie: Je moet goed nadenken vooraleer je iets aankoopt. 
Wanneer je het geld niet hebt, kan je best sparen.  

Kaart 25 
Je hebt een cadeaubon gekregen die één jaar geldig is. Helaas 
vergeet je hem te gebruiken. Hierdoor verlies je 30 euro.    

 
Materiaal: PowerPoint Budget Retteketet, digibord, spelbord, spelkaartjes, 
kans- en pechkaarten, spelbladen, munten en biljetten, pionnen, krasbiljetten, 
lottoformulieren, bingospel, gsm-factuur, oefening Bancontact  

 
 
Winnaar bepalen en onderwijsleergesprek spelgebeuren  

De spelduur bepaalt de leerkracht zelf. Wanneer het spel wordt stopgezet, zoekt 
de leerkracht het groepje dat het beste evenwicht heeft gevonden tussen kopen 
en sparen. Dit groepje is dan ook de uiteindelijke winnaar. Het kan dus het geval 
zijn dat meerdere groepjes winnen. Na het bepalen van de winnaar volgt er ook 
een onderwijsleergesprek.  
 
Richtvragen:  
• Wat heb je allemaal geleerd uit het spel?   
• Wat is je het meest bijgebleven?  
 
Conclusie: Wanneer je in de toekomst met geld, kopen, sparen… te maken hebt, 
moet je hier nog maar eens aan terugdenken.  

 
 
 
 
 
Verhaal Max en Marie  

Ook tijdens het slot gebruikt de leerkracht de PowerPoint om een verhaal te 
vertellen.  
 

 

Na al die verhalen over het huidige 
betaalverkeer en dat van vroeger, zit 
oma toch ook nog met een belangrijke 
vraag. Zij vraagt zich namelijk af hoe 
wij in de toekomst zullen betalen.   
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Daar weten Max en Marie natuurlijk 
meer over. Ze vertellen dan ook het 
hele verhaal aan oma. In plaats van het 
volledige verhaal ook aan jullie te 
vertellen, mogen jullie zelf aan de slag 
gaan.  

 
 
Financiële nieuwigheden  

De leerlingen bekijken eerst het filmpje over het mobiel betalen via de Payconiq 
by Bancontact-app. Daarna lezen ze zelfstandig drie teksten over financiële 
nieuwigheden in hun werkbundel. Zo vullen de leerlingen het schema in de 
werkbundel aan. Tot slot overlopen de leerkracht en de leerlingen het schema en 
vindt er een onderwijsleergesprek plaats.  
 
Filmpje: https://www.payconiq.be/nl/particulier/betalen-in-de-winkel  
 
Richtvragen:  
• Heb je al ooit zelf met één van deze financiële nieuwigheden betaald?  
• Heb je jouw ouders al ooit met één van deze financiële nieuwigheden zien 
betalen?  

• Wat is het verschil tussen mobiel en contactloos betalen?  
• Denk je dat oude betaalmiddelen zoals cash geld ooit zullen verdwijnen?  
 
Conclusie: Tegenwoordig wordt er steeds meer contactloos met de bankkaart of 
met de smartphone en mobiel betaald. Het grote verschil tussen deze twee is 
dat je bij mobiel betalen via een app betaalt die een bevestiging en identificatie 
vraagt. Daarnaast bestaat er ook een prepaid betaalkaart. Deze wordt minder 
gebruikt. Dat is vrij logisch omdat deze veel kosten met zich meebrengt.  
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Leergebied(en): bewegingsopvoeding   
Onderwerp(en): economie  
Lesduur: 5 à 10 minuten per bewegingstussendoortje  
 
Focusdoel: De leerlingen nemen met plezier deel en beleven voldoening aan 
een korte bewegingsactiviteit. 

 
Lesdoelen  

o De leerlingen kunnen ervaren dat bewegen ontspannend werkt.  
o De leerlingen kunnen hun concentratie terug optimaliseren en hun 

leerprestaties verbeteren.  
o De leerlingen kunnen hun lichaamsmogelijkheden ontdekken in een 

aangenaam kader.  
o De leerlingen kunnen hun creativiteit stimuleren.  

 
Eindtermen   
o ET LO GVL 2.3* De leerlingen beleven voldoening aan fysieke inspanning en 

kennen ook het langetermijneffect ervan.  
o ET LO ZSF 3.5* De leerlingen tonen spontaniteit, expressiviteit en echtheid 

op een sociaal aanvaarde wijze.  
 
Doelen OVSG   

o LA-FG-57.1 De leerlingen bewegen graag en veelvuldig op een speelse 
manier.    

o LA-FG-62.3 De leerlingen passen op alle vlakken de sociale 
gedragsregels bij (sport)activiteiten toe, o.a. fair play.  

o LA-ZSF-78.3 De leerlingen respecteren, op gelijk welk ogenblik, de sport- 
en gedragscodes en bespreken waarom dit zo hoort.  

 
Doelen GO!  

o 6.1.1.7 Zijn geconcentreerd bezig met een bewegingsprobleem of – 
taak.  

o 6.1.1.18 Communiceren in een spel op een sociaal aanvaarde wijze.  

o 6.1.2.12 Geven aan dat beweging een gunstig effect heeft op de 
gezondheid, zowel op korte als op lange termijn.  
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Doelen ZILL  

o IVgv1 Zorg dragen voor de eigen mentale, sociale en fysieke 
gezondheid en veiligheid en die van anderen en daarbij 
aandacht hebben voor: Beweging, houding, sedentair 
gedrag, rust en slaap.   

 
Materiaal  

Voor de leerkracht:  Voor elke leerling:  
• digibord   
• kaartjes begrippen en verklaringen   

/ 
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Prijs, product, promotie, plaats, personeel 

De leerlingen gaan achter hun stoel staan. De leerkracht noemt één van de 
thema’s die in het lespakket aan bod komen. Bij elk thema past een beweging. De 
leerlingen voeren de juiste beweging zo snel mogelijk uit. Een leerling die een 
foutje maakt, moet gaan zitten.  
 
Bewegingen:  
• Prijs: Naar voor en terug naar achter springen. 
• Product: Toertje ronddraaien.  
• Promotie: De grond tikken en in de lucht springen.  
• Plaats: De armen drie keer voor- en drie keer achterwaarts draaien.  
• Personeel: Eén ‘burpee’ uitvoeren.  
 
 
Raden maar...  

Eén van de leerlingen houdt een beroep in gedachten. De andere leerlingen mogen 
vragen stellen om achter het gezochte beroep te komen. De vragen mogen echter 
alleen met ‘ja’ of ‘nee’ beantwoord worden. De winnaar mag een ander beroep in 
gedachten nemen. Het spel herhaalt zich dan.  
 
 
Wie ben ik?  

De leerkracht geeft een aantal situaties. De leerlingen proberen dit zo goed 
mogelijk uit te beelden:  
 
Enkele situaties:  
• Je bent een marktkramer die op de wekelijkse markt producten verkoopt.  
• Je komt je grote concurrent tegen.  
• Je betaalt je producten aan de kassa.  
• Je toont hoe goederen/producten kunnen getransporteerd worden.  
 
 
Cooking Class  

De leerlingen voeren leuke bewegingsoefeningen in het thema ‘beroepen’ uit. Deze 
bewegingen imiteren ze van een filmpje dat getoond wordt op het digibord:  
 
Beroepen:  
• Kok: https://youtu.be/u-F7JL9JBIU  
• Poetsvrouw: https://youtu.be/_LB1DveMqeM  
• Astronaut: https://youtu.be/RcsNvmDsDlg  
• Duiker: https://youtu.be/bXXT4tiYLys  
 
 
Begrippenmemory  

De leerlingen krijgen elk een kaartje met een kernbegrip of een woordverklaring 
op. Wanneer de muziek speelt, stappen de leerlingen door de klas en wisselen ze 
hun kaartje. Wanneer de muziek stopt, zoeken de leerlingen zo snel mogelijk de 
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leerling met het passende kernbegrip of de passende verklaring. Hebben ze/hem 
haar gevonden, gaan ze naast elkaar op de grond zitten.  
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Canada Nederland 

  

Spanje Brazilië 

 

 

 
 

China Nieuw-Zeeland 

  

Griekenland Madagaskar 
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VOETBALLER 
 

 

VISSER 
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BOUWVAKKER 
 

 

SCHOONHEIDSSPECIALISTE 
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KASSIÈRE 
 

 

MIJNWERKER 
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MOLENAAR 
 

 

LEERKRACHT 
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Kruidvat Gamma Vanden Borre Fun McDonald’s 
     

  

 

 
 

Quick Dash MediaMarkt Zeeman Nike 
     

 
 
 
 

  
  

 

Kruidvat Gamma Vanden Borre Fun McDonald’s 
     

  

 

 
 

Quick Dash MediaMarkt Zeeman Nike 
     

 
  



 107 

1 
Just Do it!  

 

2 Je gaat voor z’n 
smaak!   

 

3 
Jawadde dadde!   

 

4 
Just Do it!  
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5 Steeds verrassend, 
altijd voordelig!   

 

6 
I’m lovin it!   

 

7 U heeft goed 
gekozen!   

 

8 Daar begint de 
pret!   
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9 Hoe maakt u 
het?   

 

10 Zo eenvoudig kan 
het zijn!   
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Spelbord 
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Spelbladen + spelkaartjes (winkels) 

Apple 

Pencil  iPhone 8  iPad mini 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
€ 100 

  
€ 550,00 

  
€ 350,00 

 
iTunes kaart  Apple EarPods   Apple AirPods 

 

 

 

 

 
 

 
€ 50,00 

  
€ 30,00 

  
€ 150,00 
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Krëfel 

Samsung Galaxy 
A51  Polar Vantage M 

 
 Fitbit Charge 3 

 

 

 

 

 
 

 
€ 310,00 

  
€ 270,00 

  
€ 110,00 

 
Fujifilm instax 

mini 9 
 Fujifilm instax 

mini vellen 
 Huwawei Psmart+ 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
€ 70,00 

  
€ 20,00 

  
€ 170,00 
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Dierenwinkel 

Hond  Kat  Vis 

 

 

 

 

 

 
€ 500,00 

  
€ 150,00 

  
€ 5,00 

 
Hamster  Konijn  Parkiet 

 

 

 

 

 

 
€ 10,00 

  
€ 10,00 

  
€ 10,00 
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Standaard Boekhandel 

Strip F.C. De  
Kampioenen 

 Strip 
Jommeke  

 DVD  
The lion king 

 

 

 

 

 
 

 
€ 5,00 

  
€ 5,00 

  
€ 10,00 

 
Cupcakes boek 

box 
 Pizza recepten- 

boek 
 Harry Potter  

8-film-collectie 

 

 

 

 

 
 

 
€ 10,00  

  
€ 10,00 

  
€ 200,00 
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Dreamland 

Oilily 
geschenkset  

 Rugzak Eastpak  Quizspel F.C. De 
Kampioenen 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
€ 30,00 

  
€ 70,00 

  
€ 15,00 

 
Twister  Fiets  Inlineskates 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
€ 20,00 

  
€ 430,00 

  
€ 40,00 
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Decathlon 

Voetbaldoel 
 

 Badmintonnet 
 

 Voetbal 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
€ 50,00 

  
€ 30,00 

  
€ 35,00 

 
Trampoline  Turnpak  Voetbalshirt 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
€ 300,00 

  
€ 40,00 

  
€ 50,00 
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Game Mania 

FIFA 20  Playstation 4 Pro  Playstation 4 

 
 

 

 
 

 

 

 
€ 45,00 

  
€ 400,00 

  
€ 150,00 

 
Nintendo Switch  Just Dance 2020 

 
 Wireless 

controller 

 
 

 

 
 

 

 

 
€ 330,00 

  
€ 30,00 

  
€60,00 
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JBC 

Rokje  Onesie  Kleedje 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
€ 20,00 

  
€ 30,00 

  
€ 25,00 

 
Trui  T-shirt  Short 

 
 

  

 

 

 
 

 
€ 25,00 

  
€ 15,00 

  
€ 25,00 
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H&M 

Bikini  Jeanssalopette  Sportlegging 

 
 

 

 
 

 

 

 
€ 20,00 

  
€ 30,00 

  
€ 20,00 

 
Short  Zwemshort  Trui 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
€ 15,00 

  
€ 15,00 

  
€ 15,00 
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Kinepolis 

Mulan  The Spongebob 
Movie 

 F.C. De 
Kampioenen 4 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
€ 10,00 

  
€ 10,00 

  
€ 10,00 

 
Cola en popcorn 

(groot) 
 Cola en popcorn  

(klein) 
 Filmdoosje 

 

    

 
€ 10,00 

  
€ 5,00 

  
€ 15,00 
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Kermis 

Achtbaan  Botsauto’s 
(2 jetons) 

 Breakdance 

 

 

 

 

 

 
€ 5,00 

  
€ 5,00 

  
€ 5,00 

 
Lunapark 

(10 muntjes) 
 Botsauto’s 

(5 jetons) 
 Lunapark 

(25 muntjes) 

 

 

 

 

 

 
€ 10,00 

  
€ 10,00 

  
€ 20,00 
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Zalando 

Adidas Stan 
Smith 

 Nike sportshirt  Trui Ellesse 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
€ 65,00 

  
€ 25,00 

  
€ 40,00 

 
Vest Nike  Nike Air Force 1  T-shirt Adidas 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
€ 70,00 

  
€ 80,00 

  
€ 20,00 
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Kruidvat 

Nagellak Cartrice 
(2 stuks) 

 Hello Kitty 
geschenkset 

 Beltegoed 
Proximus 

 

 

 

 

 
 

 
€ 5,00 

  
€ 10,00 

  
€ 50,00 

 
Draagbare  
dvd-speler 

 Fotoboek  Cacharel  
Amor Amor  

 

 

 

 

 

 
€ 70,00 

  
€ 20,00 

  
€ 30,00 
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Tickets bestellen 

Ticket  
Bobbejaanland 

 Ticket 
Bellewaerde 

 Ticket Disneyland  
Parijs 

 

 

 

 

 

 
€ 30,00 

  
€ 30,00 

  
€ 70,00 

 
Ticket Walibi  Ticket  

Moviepark 
 Ticket Efteling 

 

 

 

 

 

 
€ 35,00 

  
€ 35,00 

  
€ 30,00 
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MediaMarkt 

Fototoestel 
Canon 

 Fototoestel 
Sony 

 Stijltang Babyliss 

 
 

 

 
 

 

 
 
 

 
€ 270,00 

  
€ 90,00 

  
€ 80,00 

 
Grand Theft 

Auto V 
 Samsung Galaxy 

A51 
 Smart-TV Philips” 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
€ 20,00 

  
€ 320,00 

  
€ 300,00 
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SIX 

Juwelenhouder  Juwelenhouder  Oorbellen 

 

 

 

 

 
 

 
€ 10,00 

  
€ 15,00 

  
€ 5,00 

 
Sjaal  Sjaal  Ketting  

 

 

 

 

 

 
€ 15,00 

  
€ 15,00 

  
€ 5,00 
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Torfs 

Zwarte UGGS  Bruine laarzen  Pantoffels Scapa 

 

 

 

 

 

 
€ 120,00 

  
€ 100,00 

  
€ 35,00 

 
All Stars  Timberland 

schoenen 
 Pantoffels Angry 

Birds 

 

 

 

 

 

 
€ 70,00 

  
€ 80,00 

  
€ 20,00 
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VANS 

VANS rood  VANS blauw  VANS zwart 

 

 

 

 

 

 
€ 45,00 

  
€ 45,00 

  
€ 45,00 

 
VANS speciaal  Sleutelhanger 

VANS 
 Pet VANS 

 

 

 

 

 

 
€ 50,00 

  
€ 10,00 

  
€ 20,00 
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Achterkant spelkaartjes (winkels) 
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 136 

Spelkaartjes (vaste kosten) 

 

Op het vakje: 
€ 50,00 

 
Voorbij het vakje: 

€ 25,00 
 

 

 Op het vakje: 
€ 50,00 

 
Voorbij het vakje: 

€ 25,00 
 

 

 

 

 
 

Op het vakje: 
€ 75,00 

 
Voorbij het vakje: 

€ 25,00 

 
Op het vakje: 

€ 150,00 
 

Voorbij het vakje: 
€ 50,00 
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Spelkaartjes (krasbiljet) 

 
     

Helaas… 
Je hebt niets 

gewonnen. 
Volgende keer 

beter! 

 Helaas… 
Je hebt niets 

gewonnen. 
Volgende keer 

beter! 

 Helaas… 
Je hebt niets 

gewonnen. 
Volgende keer 

beter! 
     

 
     

Helaas… 
Je hebt niets 

gewonnen. 
Volgende keer 

beter! 

 Helaas… 
Je hebt niets 

gewonnen. 
Volgende keer 

beter! 

 Helaas… 
Je hebt niets 

gewonnen. 
Volgende keer 

beter! 
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Je hebt geluk! 
Je wint €50. 

 
Proficiat! 

 
Je hebt geluk! 
Je wint €20. 

 
Proficiat! 

 
Je hebt geluk! 
Je wint €100. 

 
Proficiat! 

     

 
     

Je hebt geluk! 
Je wint €150. 

 
Proficiat! 

 
Je hebt geluk! 
Je wint €200. 

 
Proficiat! 

 
Je hebt geluk! 
Je wint €20. 

 
Proficiat! 
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Achterkant spelkaartjes (krasbiljet) 
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Kanskaarten 

 

Ga naar start. 

 

Je bent jarig. 
Je krijgt heel 

wat geld voor je 
verjaardag van je 

familie en 
vrienden. In 
totaal ontvang 

je €100. 

 

Tijdens de solden 
koop je een trui, 
die je al erg lang 
wou hebben, aan 
50% korting. 

Hierdoor bespaar 
je €25. 

  

  

 

Vandaag is het  
je verjaardag.  

Daarom krijg je  
van elke groep  
€5 cadeau. 

 
Omdat je net 11 

jaar bent 
geworden, krijg 
je van je ouders 

eindelijk een 
bankkaart. De 
bank doet je 
hiervoor €5 

cadeau. 

 

Je hebt 5000 
punten op je 
klantenkaart 

staan. Hierdoor 
ontvang je €5 
korting op je 

aankoop. 
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Je hebt vorig 
jaar geïnvesteerd 
 in zonnepanelen. 
Hierdoor bespaar 
 je dit jaar €400 

 op je 
elektriciteits- 

factuur. 

 
Je maakt gebruik 
van het openbaar 
 vervoer en laat  
de auto dus aan  

de kant staan. Dit 
 levert je op  

jaarbasis €750 
 op. 

 

Je koopt 3 
T-shirts in de 
H&M in plaats 

van in de 
Superdry. 

Hierdoor bespaar 
je €100. 

  

  

 

Je vrienden  
betalen je een 

lening van €50  
terug. 

 

Je wordt ‘de  
voetballer van 

 het jaar’.  
Hiervoor krijg je 
een prijs ter  

waarde van €100. 

 

Je mag op je  
nichtjes en  

neefjes gaan  
babysitten. Je  

ontvangt hiervoor 
 €25 van je tante. 
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Omdat het 
bedrijf waarin je 
 werkt dit jaar  

veel winst  
gemaakt heeft, 
ontvang je een  
bonus. Deze 

 bonus bedraagt 
 €250. 

 

Een deel van je 
 dokterskosten 

 worden  
terugbetaald  

(€15).  

 

Omdat je geld 
aan een goed doel 

(Unicef) hebt 
geschonken, moet 

je minder 
belastingen 
betalen. Dit 

levert je €10 op. 

  

  

 

Je koopt 2  
broeken voor de 

prijs van 1.  
Hierdoor bespaar 

je €30. 

 
Omdat je je budget  

(geldbedrag dat 
 jij mag besteden)  

goed beheerd hebt,  
hou je op het  
eind van de  

maand nog €20 
over die je kan 

sparen.  

 Je koopt enkele 
producten in de  
‘Wereldwinkel’.  

Hierdoor krijgen de 
boeren uit de  

derdewereldlanden 
een eerlijke prijs  

voor hun  
grondstoffen. Voor 

 dit initiatief  
ontvang je €10. 
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Je hebt online 
een goede koop  

gedaan. Je koopt 
een  

splinternieuwe  
gsm aan de helft 
van de prijs. Je 
steekt dus €100 

 in je zak. 

 

Je helpt je  
grootouders met 
 enkele klusjes: 

 grasmaaien,  
poetsen, naar de 

 winkel gaan… 
Hiervoor krijg je 

 van hen €10. 

 

Je komt thuis  
met een  

schitterend  
rapport. Hiervoor 

 krijg je van je  
ouders €10 extra 

 zakgeld. 

  

  

 

Je koopt een  
Playstationspel  
aan de helft van 
de prijs in een  
tweedehands- 

winkel. Hierdoor 
 bespaar je €30. 

 Enkele maanden  
voor je wil  

vertrekken, boek  
je een midweek 
 Centerparcs.  

Hiervoor krijg je 
 een  

vroegboekkorting 
 van 20%, ofwel  

€150. 

 
Je probeert zoveel 

mogelijk  
elektriciteit aan  
nachttarief te  
verbruiken. Je  
wasmachine,  

afwasmachine,  
droogkast… zet je  
dan ook ’s avonds 

 pas op. Op jaarbasis 
 levert dit je €15 op. 
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De overheid geeft  
premies voor  

energiebesparende 
 maatregelen. Ook  

jij profiteert  
hiervan mee. Voor 
 het opwekken van  
groene stroom met 
 je zonnepanelen, 

 ontvang je dit jaar 
 €100. 
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Achterkant kanskaarten 
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Pechkaarten 

 

Je bent je  
bankkaart  

verloren, maar  
vergeet Cardstop 

 te bellen.  
Ondertussen is  
er €100 van je  

rekening gehaald. 

 

Je laat je 
verleiden door de 

reclame van  
Gillette en 
koopt een 

scheermesje van 
€20 voor je papa. 

 
Je vergeet je  

gsm-factuur te  
betalen. Daarom  
moet je bovenop 

het normale  
factuurbedrag 
van €15 ook nog 
€5 extra kosten  

betalen.  

  

  

 

Je hebt geen 
cash geld op zak. 
Hierdoor betaal 
je bij de bakker 
€14,50 + €0,50  

extra kosten met 
je bankkaart van 

Bancontact.  

 
Na het zien van 

het reclamefilmpje  
over Coca-Cola 

Zero ga je  
meteen 6 flessen 

kopen. Helaas  
lust je de Coca- 
Cola Zero niet.  

Hierdoor heb je  
€10 voor niets 

uitgegeven.  

 

Je koopt een gsm 
bij Vandenborre, 
maar je hebt de 

prijs niet  
vergeleken met 
andere winkels. 
Hierdoor betaal 

je €10 meer.  

  

  

 
  



 148 

Je hebt je 
boeken te laat in 
de bibliotheek 

binnengebracht. 
Je moet dan ook 
€5 boete betalen. 

 Je bestelt enkele 
spulletjes online. 
Jammer genoeg 
blijkt dit een  

onbetrouwbare 
site te zijn. Je  

spulletjes komen 
dus nooit aan. Op 
die manier ben je 

 €25 verloren.  

 
Delhaize geeft  

gratis  
spelkaarten per 

aankoopschijf van 
€5 weg. Omdat je 
deze kaarten erg 
leuk vindt en ze  

allemaal wil  
verzamelen, koop 
je voor €10 meer 

dan normaal.  

  

  

 

Omdat je je niet 
lekker voelt, ga 
je bij de dokter 

langs. Het  
doktersbezoek 
en de medicatie 

kosten je in  
totaal €40.   

 Het bedrijf waar  
je werkt, sluit 

definitief. 
Hierdoor krijg je 

nu een  
werkloosheids- 
uitkering. Je  

moet het nu met 
€500 minder 

stellen.  

 Je gaat shoppen 
en laat je  

verleiden tot de  
aankoop van een 

nieuwe jas (die je 
eigenlijk niet 
nodig hebt). 

Hierdoor ben je  
€50 van je 

zakgeld kwijt.  
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Je verlies je  
‘papieren’  

klantenkaart.  
Hierdoor ontloop 

je een korting  
van €10.  

 
Er breekt een  

nieuw  
voetbalseizoen 
aan. Je moet je  

voetbal- 
abonnement 

dus vernieuwen.  
Dit abonnement 

kost je €100. 

 

Je koopt tickets 
voor het concert 

van #LikeMe, 
maar  

je kan helaas niet 
gaan. Dit heeft 
je €50 gekost. 

  

  

 

Rond de 
feestdagen koop 
je een Nintendo 
Switch-spel voor 

€60. Enkele 
maanden eerder 
kostte dit spel 

nog €45. Je 
geeft dus €15 

meer uit. 

 

Je doet mee aan  
het sportwedden- 
schappenspel van 

de Nationale  
Loterij ‘Scooore!’. 

Helaas gok je  
helemaal fout. Je 
verliest dus €20.  

 
Je koopt op 

tweedehands.be een 
smartphone. Deze is  

stukken  
goedkoper dan  
normaal, maar  

blijkt bij  
aflevering niet te 
werken. Je hebt 
dus €100 voor 

niets uitgegeven. 
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Je laat je 
gloednieuwe 
iPhone op de 

grond vallen. De 
herstelling van 

het scherm kost 
je €100. 

 
Je boekt last  

minute een  
vliegtuigticket 
naar de zon.  

Helaas kost je  
vliegtuigticket nu  

wel €100 meer 
dan enkele  

maanden geleden. 

 

Voor korte  
afstanden neem 

je steeds de auto 
in plaats van de  

fiets. Dit kost je 
zeker €250 per  

jaar. 

  

  

 

Je hebt nog  
steeds enkel glas 

in je huis in  
plaats van  

dubbel glas. Je  
geeft dus veel  

meer geld uit aan 
verwarmings- 

kosten. Op  
jaarbasis kost 

dit je zelfs €200. 

 Vlak voor je op 
skivakantie  

vertrekt, breek  
je je been.  

Helaas heb je  
geen annulatie- 

verzekering  
genomen. Je  

€600 ben je dus  
kwijt. 

 

Je hebt geld 
 geleend bij je  

broers en zussen.  
Uiteindelijk  

moet je hen in  
totaal nog €250 
terugbetalen.  
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Je hebt een  
cadeaubon  

gekregen die één 
jaar geldig is.  

Helaas vergeet je 
hem te gebruiken. 
Hierdoor verlies 

 je €30. 
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Achterkant pechkaarten 

 
 

 

 

 



Naamkaartjes 

 

Groepsnaam:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bingokaarten 
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Gsm-factuur 
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Opdracht bankkaart 
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Verbetering opdracht bankkaart 
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aanbod  
De geproduceerde en te 

koop aangeboden producten 
bij een bepaalde prijs. 

 

belastingen  Een bedrag dat je aan de 
overheid moet betalen. 

 

budget  Geld waarover je beschikt. 
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collectieve 
voorziening 

 

Een voorziening waarvoor de 
overheid zorgt zodat iedereen 
in de samenleving deze kan 

ontvangen. 

 

concurrentie  
Wanneer twee of meerdere 

bedrijven strijden om een 
grotere positie op de markt. 

 

duurzaam 
ondernemen 

 

Wanneer een bedrijf bij het 
produceren rekening houdt 

met het milieu en sociale 
zaken (zoals de werknemers). 

 

invoeren  Goederen uit het buitenland 
naar je eigen land brengen. 

 
  



 160 

productiekosten  Kosten die ontstaan wanneer 
men een product maakt. 

 

rente  

Een vergoeding die je moet 
betalen door geld te lenen. 
Het is dus de prijs van een 

lening. 

 

sparen  Een gedeelte van je budget 
dat je niet uitgeeft. 

 

verlies  

Het verschil tussen de omzet 
(verkoopprijs) en de kosten 

(inkoopprijs) van een bedrijf, 
maar wel wanneer dat 

verschil negatief is. 
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vraag  
De producten die mensen 

willen aankopen tegen een 
bepaalde prijs. 

 

welvaart  

Het kunnen beschikken over 
voldoende geld om de eigen 

behoeftes te kunnen 
vervullen. 

 

winst  

Het verschil tussen de omzet 
(verkoopprijs) en kosten 

(inkoopprijs) van een bedrijf. 
De winst zorgt ook voor het 

inkomen van een zelfstandige. 

 

zelfstandige  Iemand met een eigen bedrijf 
of zelfstandig beroep. 
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