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Oefenen.nl bij groepsbezoek in de Bibliotheek  
Tel je Geld en Budgetplanner 
 
 
Informatie over het programma Tel je Geld en de Budgetplanner van Oefenen.nl, om te gebruiken bij 
groepsbezoeken zoals beschreven in Maak werk van Oefenen.nl : handleiding voor de Bibliotheek bij 
groepsbezoek van ProBiblio.  
 

Tel je Geld 
Tel je Geld is een programma voor mensen die minder geld uit 
moeten of willen geven en mensen die overzicht/inzicht willen 
hebben in hun inkomsten en uitgaven. Het programma wil die 
hulp bieden die nodig is om (grote) schulden te voorkomen. Er 
wordt gewerkt aan kennis, taal- en rekenvaardigheden en 
digitale vaardigheden.  

Meer in de flyer op oefenen.nl/over_ons/projecten/Flyers.  
 
Budgetplanner 
Met de Budgetplanner krijgen mensen inzicht in hun inkomsten 
en uitgaven. Wanneer zij hun inkomsten en uitgaven hebben 
ingevuld, zien ze een jaaroverzicht. In het programma Tel je Geld 
leren zij hoe de Budgetplanner werkt. De Budgetplanner is ook 
los van het programma te gebruiken.  

Meer in de flyer op oefenen.nl/over_ons/projecten/Flyers.  
 
Voorbereiden 

• Op Oefenen.nl staat een Materialenoverzicht. Dit biedt meer informatie per programma op 
Oefenen.nl. Klik op ‘Over ons’, vervolgens op ‘Begeleiders’ en ‘Meer over programma’s’. 

• In het Volgsysteem van Oefenen.nl staat bij ‘Extra materiaal’ bij elk programma een handleiding.  

• In het Volgsysteem kun je ook deelnemers aanmaken, een leerroute voor hen klaarzetten en hun 
resultaten volgen. Voor Tel je Geld is er een kant-en-klare leerroute voor zes lessen beschikbaar. 
Klik voor instructie op een van de ‘Instructievideo’s’ of op ‘Handleiding volgsysteem’. 

• Inlogcodes voor de Beheeromgeving van Oefenen.nl zijn verkrijgbaar via Karin Ottenhoff van de 
KB, e-mail basisvaardigheden@kb.nl of telefoon 06 21 98 40 84. 

• Meer weten over omgaan met geld? Raadpleeg iemand van Humanitas, het Juridisch Loket, de 
schuldhulpverlening of een andere organisatie over slim budgetteren. 

• Hierna volgt hoe je het programma kunt laten zien in de groep. Ook is er een wegwijzer met alle 
materialen die je erbij kunt gebruiken en de plekken waar ze zijn te vinden.  

 
In de bijlagen vind je algemene tips voor het begeleiden van deelnemers op Oefenen.nl. 
 
 
 

Tel je Geld en de Budgetplanner laten zien in de groep 
 
Introductie 

• Laat de promo van Tel je Geld zien: log in op www.oefenen.nl, klik op ‘Programma’s’ en zoek Tel 
je Geld, klik op ‘Promo’. Klik op het kruisje om de promo af te sluiten. 

• Inventariseer met elkaar vragen bij Tel je Geld, bijvoorbeeld: 
1. Hoe krijg ik inzicht in mijn inkomsten en uitgaven? 
2. Welke uitgaven heb ik elke week? 

http://www.bibliotheekenbasisvaardigheden.nl/dam/bestanden/algemeen/Oefenen.nl_handleiding_groepsbezoek.pdf
http://www.bibliotheekenbasisvaardigheden.nl/dam/bestanden/algemeen/Oefenen.nl_handleiding_groepsbezoek.pdf
https://oefenen.nl/over_ons/projecten/Flyers
https://oefenen.nl/over_ons/projecten/Flyers
mailto:basisvaardigheden@kb.nl
http://www.oefenen.nl/
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3. Welke uitgaven heb ik elke maand? 
4. Wat moet ik nog meer betalen? 
5. Hoeveel geld komt er binnen? 
6. Kom ik uit met mijn geld? 
7. Hoe krijg ik mijn post op orde? 
8. Hoe houd ik overzicht op mijn inkomsten en uitgaven? 
9. Waar kan ik op besparen? 
10. Hoe los ik mijn schulden op? 
11. Kan ik beter sparen of lenen? 
12. Waardoor kunnen mijn inkomsten veranderen? 

 
 

 
 
 
Tel je Geld 

• Klik op ‘Start’ en laat de inhoudsopgave zien.  

• Laat naar aanleiding van de vragen bij de introductie een hoofdstuk kiezen (de nummers voor de 
vragen hierboven geven de hoofdstukken aan) en klik op dat hoofdstuk. 

• Laat oefening 1 met het introductiefilmpje zien en eventueel nog 1 of 2 oefeningen. Klik op de 
menuknop om terug te gaan.  

• Klik op de papierknop en laat zien wat daar te vinden is: kasboekje en werkbladen. Klik op de 
menuknop om terug te gaan. 

• Klik op de resultatenknop en laat zien dat je daar per hoofdstuk en per oefening je resultaten 
kunt zien en dat je direct naar een oefening kunt om hem te verbeteren. Klik linksonder op het 
Oefenen.nl-logo om terug te gaan naar de programma’s. 

• Klik bij Tel je Geld nog eens op ‘Promo’ en vertel dat daar het promofilmpje is te vinden dat ze 
zojuist hebben gezien. Klik op het kruisje om de promo af te sluiten. 

• Klik op ‘Demo’ en vertel dat je daar zonder in te loggen een hoofdstuk kunt proberen. Klik 
linksonder op het Oefenen.nl-logo om terug te gaan. 

• Klik op ‘Boek’ en laat zien dat er twee leesboekjes zijn, die je kunt bestellen via Oefenen.nl of – 
indien aanwezig – lenen bij de Bibliotheek: Klem; Katja en Udo in de schulden en klik op ‘Bestel 
ook: Over schulden gesproken; verhalen uit de praktijk’. Sluit het tabblad om terug te gaan. 
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Budgetplanner 

• Leg uit dat je in Tel je Geld ook leert omgaan met een handig hulpmiddel om je geldzaken op 
orde te houden: de Budgetplanner. Ga in de lijst programma’s naar de Budgetplanner.  

• Klik op ‘Promo’ en laat de promo van de Budgetplanner zien. Vertel dat de Budgetplanner geen 
oefenprogramma is maar een hulpmiddel en vertel dat je je er om privacyredenen apart moet 
aanmelden en met een aparte inlogcode moet inloggen. Klik op het kruisje om de promo af te 
sluiten. 

 
Individueel aan de slag 

• Laat deelnemers zelf rondkijken in het programma Tel je Geld en in de Budgetplanner. 
 
De app Samen Leren 

• Laat de app Samen Leren zien op je smartphone of tablet en vertel dat die een leuke introductie 
op het programma is, maar ook leuk is om samen te spelen ter afwisseling van het programma. 

• Laat eventueel de deelnemers op hun eigen smartphone of tablet de app installeren en in 
groepjes van twee tot vier personen Tel je Geld spelen. Ze kunnen dezelfde inlogcode gebruiken 
als voor Oefenen.nl. 

 
 
 

Wegwijzer bij Tel je Geld en de Budgetplanner 
 
In deze wegwijzer zijn alle materialen opgenomen die je kunt gebruiken bij de demonstratie van Tel 
je Geld. Ook wordt uitgelegd waar en hoe ze zijn te vinden.  
 
App Samen Leren 

• De app Samen Leren is gratis te downloaden in de Apple Store en in de Google Play Store. 
 
Budgetplanner 

• Ga naar www.oefenen.nl. 

• Klik bovenaan op de knop ‘Programma’s’. 

• Zoek ‘Budgetplanner’ en klik op ‘Start’. 

• Meld je aan en log in. (Hier is een aparte inlogcode voor 
nodig in verband met de privacy.) 

  
Handleiding 

• Ga naar www.oefenen.nl/volgsysteem. 

• Log in met je code. 

• Kies in het scrollmenu bij Programma’s 'Tel je Geld'. 

• Klik op ‘Handleiding’. 
 
Leesboekjes 

• Ga naar www.oefenen.nl. 

• Klik bovenaan op de knop ‘Programma’s’. 

• Zoek ‘Tel je Geld’ en klik op ‘Boek’ (Klem, Katja en Udo in de schulden). 

• Klik op de regel: ‘Bestel ook’ (Over schulden gesproken; Verhalen uit de praktijk). 

• Of ga rechtstreeks naar www.eenvoudigcommuniceren.nl/klem-katja-en-udo-in-de-schulden. 

• En: www.eenvoudigcommuniceren.nl/over-schulden-gesproken. 

• Of kijk of ze bij de Bibliotheek aanwezig zijn. 
 

http://www.oefenen.nl/
http://www.oefenen.nl/volgsysteem
http://www.oefenen.nl/
http://www.eenvoudigcommuniceren.nl/klem-katja-en-udo-in-de-schulden
http://www.eenvoudigcommuniceren.nl/over-schulden-gesproken
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Promo Budgetplanner 

• Ga naar www.oefenen.nl. 

• Klik bovenaan op de knop ‘Programma’s’. 

• Zoek ‘Budgetplanner’ en klik op ‘Promo’. 

• Of ga rechtstreeks naar: www.youtube.com/watch?v=C93gtvztEAc. 
 
Promo Tel je Geld 

• Ga naar www.oefenen.nl. 

• Klik bovenaan op de knop ‘Programma’s’. 

• Zoek ‘Tel je Geld’ en klik op ‘Promo’. 

• Of ga rechtstreeks naar: www.youtube.com/watch?v=dZTk22uw_9A. 
 
Tel je Geld  

• Ga naar www.oefenen.nl. 

• Klik bovenaan op de knop ‘Programma’s’. 

• Zoek ‘Tel je Geld’ en klik op ‘Start’. 

• Klik op een hoofdstuk.   
 
 
 
Bijlagen 
 

• Deelnemers stimuleren om zo veel mogelijk en doorlopend te oefenen met Oefenen.nl 

• Gestructureerd en niveauverhogend werken met taalmaterialen van Oefenen.nl 

• Werken aan taalvaardigheden met Oefenen.nl 

• Werken aan digivaardigheden met Oefenen.nl 

http://www.oefenen.nl/
https://www.youtube.com/watch?v=C93gtvztEAc
http://www.oefenen.nl/
https://www.youtube.com/watch?v=dZTk22uw_9A
http://www.oefenen.nl/
http://www.bibliotheekenbasisvaardigheden.nl/dam/bestanden/algemeen/oefenen-nl_deelnemers-stimuleren-te-werken-met-oefenen-nl.pdf
http://www.bibliotheekenbasisvaardigheden.nl/dam/bestanden/algemeen/oefenen-nl_gestructureerd-en-niveauverhogend-werken-met-material.pdf
http://www.bibliotheekenbasisvaardigheden.nl/dam/bestanden/algemeen/oefenen-nl_werken-aan-taalvaardigheden-met-oefenen-nl.pdf
http://www.bibliotheekenbasisvaardigheden.nl/dam/bestanden/algemeen/oefenen-nl_werken-aan-digivaardigheden-met-oefenen-nl.pdf

