
  
 
  

Kasboekje van Nederland in 
de klas 
Inkomsten en uitgaven in 
balans 
 

Leeftijd: 13-15 jaar  
Niveau:  VO-onderbouw 
 
Samengevat 
Een van de manieren om grip op je leven 
te krijgen is door grip te krijgen op je 
geld. Vroeger hielden mensen een fysiek 
kasboekje bij, tegenwoordig kan dat 
digitaal. Wat is het nut van zo’n 
kasboekje?  
 
Vakgebied 
Economie 
 
Kernbegrippen 
Kasboekje, balans, inkomsten, uitgaven, 
winst, lening, hypotheek 
 
Kerndoelen 
Deze video sluit aan bij het volgende 
kerndoel: Mens en Maatschappij: 42. 
  
Verdieping 
Deze video is onderdeel van de serie 
‘Kasboekje van Nederland in de klas’. Op 
Schooltv.nl vind je meer video’s uit deze 
serie, zoals: ‘Eigen Huis’.  
 
Antwoorden 
1 In een kasboekje worden alle uitgaven 
bijgehouden. Iemand die inzicht in de 
uitgaven heeft, weet hoeveel geld er 
uitgegeven kan worden. Als je precies 
uitgeeft wat je hebt, dan krijg je geen 
schulden. 2a 20% b Het besef dat geld 
niet oneindig uit de muur getrokken kan 
worden, maar dat geld ook op kan raken. 
Ook moeten jongeren beseffen waar ze 
geld aan willen en kunnen uitgeven. 3a De 
wederopbouw b Er wordt hard gewerkt 
tegen lage lonen en waar mogelijk dragen 
alle gezinsleden bij aan het inkomen. 4a 
De jaren 60 b Zodat kinderen leren hoe ze 
met geld om moeten gaan. 5 Het geld dat 
je leent moet je uiteindelijk terugbetalen. 
Het geld is dus niet van jou. 6 Eigen 
antwoord. 

Kijkvragen 
 

1 “Een kasboekje bijhouden geeft 
overzicht. Je kunt immers alleen uitgeven 
wat je hebt.”  
Leg uit wat er met deze uitspraak wordt 
bedoeld. 
 

 
 
2 Niet alleen ouderen hebben schulden. Ook 
jongeren kunnen vroeg in de financiële 
problemen raken. 
a Hoeveel procent van de jongeren heeft 
schulden? 
b Een van de redenen is dat jongeren nog 
niet over (genoeg) financiële 
bewustwording beschikken. Wat wordt 
hiermee bedoeld? 
 
3 De schaarste van de oorlogsjaren werkt 
door in de jaren 50. 
a Hoe wordt deze periode ook wel 
genoemd? 
b Hoe merk je deze schaarste op financieel 
gebied?  
 
4 Als de economie in Nederland weer 
langzaam aantrekt, hebben mensen meer 
geld en dus ruimte om te sparen. 
a Over welke periode gaat dit? 
b De overheid stimuleert het sparen met 
campagnes en gunstige premies. Waarom? 
 
5 Geld lenen klinkt heel aantrekkelijk. Eric 
Smit vergelijkt lenen met het uitgeven van 
geld dat je niet hebt. Leg dit eens uit. 
 
Verdiepingsvraag 
 
6 Vind jij dat je financieel bewust bent? 
Waarom wel? Of waarom niet en wat zou je 
dan nog graag willen leren om financieel 
bewuster te worden? 
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Kasboekje van Nederland in 
de klas 
Inkomsten en uitgaven in 
balans 
 

Leeftijd: 13-15 jaar 
Niveau:  VO-onderbouw 
 
Samengevat 
Een van de manieren om grip op je leven 
te krijgen is door grip te krijgen op je 
geld. Vroeger hielden mensen een fysiek 
kasboekje bij, tegenwoordig gebeurt dat 
digitaal. Wat is het nut van zo’n 
kasboekje?  
 
Vakgebied 
Economie 
 
Verdieping 
Deze video is onderdeel van de serie 
‘Kasboekje van Nederland in de klas’. Op 
Schooltv.nl vind je meer video’s uit deze 
serie, zoals: ‘Eigen Huis’.  
 
Profielwerkstuk 
Vind je dit een interessant onderwerp en 
wil je dit gebruiken voor je 
profielwerkstuk? 
Het thema inkomsten en uitgaven in 
balans is te gebruiken als onderwerp voor 
je profielwerkstuk bij de vakken 
economie en M&O.  
 
Studiekeuze 
Ben je benieuwd welke studies passen bij 
de beroepen uit de video? Je zou 
bijvoorbeeld het volgende kunnen 
studeren: 
 
Business Administration 
Accountancy 
Finance and Control 
Bedrijfseconomie 
Fiscaal Recht & Economie 
Schuldhulpverlening 

Kijkvragen 
 

1 “Een kasboekje bijhouden geeft 
overzicht. Je kunt immers alleen uitgeven 
wat je hebt.”  
Leg uit wat er met deze uitspraak wordt 
bedoeld. 
 

 
 
2 Niet alleen ouderen hebben schulden. Ook 
jongeren kunnen vroeg in de financiële 
problemen raken. 
a Hoeveel procent van de jongeren heeft 
schulden? 
b Een van de redenen is dat jongeren nog 
niet over (genoeg) financiële 
bewustwording beschikken. Wat wordt 
hiermee bedoeld? 
 
3 De schaarste van de oorlogsjaren werkt 
door in de jaren 50. 
a Hoe wordt deze periode ook wel 
genoemd? 
b Hoe merk je deze schaarste op financieel 
gebied?  
 
4 Als de economie in Nederland weer 
langzaam aantrekt, hebben mensen meer 
geld en dus ruimte om te sparen. 
a Over welke periode gaat dit? 
b De overheid stimuleert het sparen met 
campagnes en gunstige premies. Waarom? 
 
5 Geld lenen klinkt heel aantrekkelijk. Eric 
Smit vergelijkt lenen met het uitgeven van 
geld dat je niet hebt. Leg dit eens uit. 
 
Verdiepingsvraag 
 
6 Vind jij dat je financieel bewust bent? 
Waarom wel? Of waarom niet en wat zou je 
dan nog graag willen leren om financieel 
bewuster te worden? 
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