
  
 
  

Kasboekje van Nederland in 
de klas 
Sparen voor later 
 

Leeftijd: 13-15 jaar  
Niveau:  VO-onderbouw 
 
Samengevat 
Het is voor ouderen lastig om alleen rond 
te komen van hun pensioen en de AOW. 
Daarom sparen veel werkende mensen nu 
al voor later, zodat ze in de toekomst niet 
afhankelijk hoeven te zijn van hun 
kinderen. Waaruit bestaat  je 
oudedagsvoorziening eigenlijk? En welke 
mogelijkheden zijn er om te sparen?  
 
Vakgebied 
Economie 
 
Kernbegrippen 
Pensioen, AOW, beleggen, sparen, 
cryptomunt 
 
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: ‘Koopgedrag’.  
 
Antwoorden 
1a Algemene Ouderdomswet. b Een  
financiële basisvoorziening voor ouderen 
die meestijgt met het prijspeil. c Dat zij 
niet meer afhankelijk zijn van hun 
kinderen, maar voor zichzelf kunnen 
zorgen. 2a € 518.400,-. b 1) AOW 2) 
Pensioen 3) Eigen vermogen, zoals een 
koophuis. 3 B. 4a Zij konden beleggen met 
geleend geld. b Als het goed ging met de 
beurzen behaalden ze een hoog 
rendement. Hiervan konden ze de lening 
aflossen en de winst konden ze zelf 
houden. Maar als de koersen daalden 
konden ze alle inzet verliezen. Dan moeten 
ze het geleende bedrag uit eigen zak 
terugbetalen. 5a De bitcoin. b De munt is 
zeer instabiel en hij vindt dat sparen voor 
later stabiel moet zijn. 6 Eigen antwoord. 

Kijkvragen 
 

1 In 1957 werd de AOW geïntroduceerd. 
a Waar staat AOW voor? 
b Wat is de AOW? 
c Wat betekent de AOW voor veel ouderen? 
 

 
 
2 Henk gaat op 70-jarige leeftijd met 
pensioen en hij blijft nog 18 jaar leven. Per 
maand heeft hij  
€ 2.400,- nodig om van te leven.  
a Hoeveel geld heeft hij in totaal nodig? 
b Op welke drie manieren krijgt Henk geld 
na zijn pensioen? 
 
3 Welke stelling geldt voor de meeste 
mensen? 
A Het pensioen is 70% van het 
laatstverdiende loon. 
B Het pensioen is 70% van het gemiddeld 
verdiende salaris. 
C Het pensioen is 70% van het 
eerstverdiende loon. 
 
4 Halverwege de jaren 90 begonnen 
mensen met beleggen. Hoewel niet iedereen 
hier geld voor had, kon iedereen wel 
beginnen met beleggen. 
a Hoe konden mensen met weinig geld toch 
beleggen? 
b Wat was het grootste risico daarvan? 
 
5 Ron van Veldhuijzen gelooft in de 
cryptomunt.  
a Wat is de bekendste cryptomunt? 
b Eric Smit is niet overtuigd van de 
cryptomunt. Waarom? 
 
Verdiepingsvraag 
 
6 Ben jij door de video anders gaan kijken 
naar je financiele toekomst? Leg je 
antwoord uit. Vergelijk je antwoorden met 
je klasgenoten. 
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Docentenversie 

http://www.schooltv.nl/
https://schooltv.nl/video/kasboekje-van-nederland-in-de-klas-sparen-voor-later
https://schooltv.nl/programma/kasboekje-van-nederland-in-de-klas/
https://schooltv.nl/video/kasboekje-van-nederland-in-de-klas-koopgedrag/


  

Kasboekje van Nederland in 
de klas 
Sparen voor later 
 

Leeftijd: 13-15 jaar 
Niveau:  VO-onderbouw 
 
Samengevat 
Het is voor ouderen lastig om alleen rond 
te komen van hun pensioen en de AOW. 
Daarom sparen veel werkende mensen nu 
al voor later, zodat ze in de toekomst niet 
afhankelijk hoeven te zijn van hun 
kinderen. Waar bestaat je AOW en 
pensioen eigenlijk uit? En welke 
mogelijkheden zijn er om te sparen?  
 
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: ‘Koopgedrag’. 
 
Profielwerkstuk 
Vind je dit een interessant onderwerp en 
wil je dit gebruiken voor je 
profielwerkstuk? 
Het thema sparen en pensioen 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 (wo) 
Accountancy (hbo) 
Finance and Control (hbo) 
Bedrijfskunde (wo) 
Fiscaal Recht & Economie (hbo) 
Bedrijfsadministrateur (mbo) 

Kijkvragen 
 

1 In 1957 werd de AOW geïntroduceerd. 
a Waar staat AOW voor? 
b Wat is de AOW? 
c Wat betekent de AOW voor veel ouderen? 
 

 
 
2 Henk gaat op 70-jarige leeftijd met 
pensioen en hij blijft nog 18 jaar leven. Per 
maand heeft hij  
€ 2.400,- nodig om van te leven.  
a Hoeveel geld heeft hij in totaal nodig? 
b Op welke drie manieren krijgt Henk geld 
na zijn pensioen? 
 
3 Welke stelling geldt voor de meeste 
mensen? 
A Het pensioen is 70% van het 
laatstverdiende loon. 
B Het pensioen is 70% van het gemiddeld 
verdiende salaris. 
C Het pensioen is 70% van het 
eerstverdiende loon. 
 
4 Halverwege de jaren 90 begonnen 
mensen met beleggen. Hoewel niet iedereen 
hier geld voor had, kon iedereen wel 
beginnen met beleggen. 
a Hoe konden mensen met weinig geld toch 
beleggen? 
b Wat was het grootste risico daarvan? 
 
5 Ron van Veldhuijzen gelooft in de 
cryptomunt.  
a Wat is de bekendste cryptomunt? 
b Eric Smit is niet overtuigd van de 
cryptomunt. Waarom? 
 
Verdiepingsvraag 
 
6 Ben jij door de video anders gaan kijken 
naar je financiele toekomst? Leg je 
antwoord uit. Vergelijk je antwoorden met 
je klasgenoten. 
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http://www.schooltv.nl/
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