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Serie bijeenkomsten over budgetteren 
Met het programma Tel je Geld en de Budgetplanner op 
Oefenen.nl 
 

              
 
Bijna elke dag hebben we te maken met geld. Het online oefenprogramma Tel je Geld op 
Oefenen.nl geeft deelnemers overzicht en inzicht in hun inkomsten en uitgaven. Hoe ga 
je verstandig om met geld? Hoe moet je budgetteren? Hoe houd je overzicht? De online 
Budgetplanner is daarbij een handig hulpmiddel.  
 
Zes bijeenkomsten 
In dit document worden 6 bijeenkomsten beschreven, met praktische aanwijzingen 
voor de begeleider en informatie over de hoofdstukken van Tel je Geld en andere 
materialen die erbij gebruikt worden. De onderwerpen van de zes bijeenkomsten zijn: 

1 Introductie  
2 Uitgaven 
3 Inkomsten 
4 Overzicht houden 
5 Hulp vragen 
6 Sparen en lenen en veranderingen in je situatie 

 
Duur 
6 wekelijkse bijeenkomsten van een uur. Tijdens de bijeenkomsten worden de 
onderwerpen ingeleid en worden deelnemers wegwijs gemaakt in het programma Tel 
je Geld en de Budgetplanner. Het is de bedoeling dat ze thuis zelfstandig verder 
werken met de programma’s.  
Als het wenselijk is om meer onder begeleiding aan het programma te werken, dan 
kunnen het ook 6 bijeenkomsten van 2 uur zijn, met een pauze. 
Het is ook mogelijk om tijdens de serie bijeenkomsten een inloopspreekuur over 
Budgetteren in te stellen, waar deelnemers tussendoor terecht kunnen. 
 
Doel 
In 6 bijeenkomsten biedt deze lessenserie deelnemers hulp om goed met hun geld om 
te gaan en om schulden te voorkomen. Ze krijgen inzicht in hun financiën. Ze leren 
welke uitgaven je altijd hebt, wat goedkoper kan en dat je keuzes kunt maken in je 
uitgaven. Ze werken aan kennis, taal- en rekenvaardigheden en digitale 
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vaardigheden. Ook is er veel aandacht voor reflectie op de eigen situatie. 
 
Voor wie 
Voor iedereen die meer greep op zijn financiën wil krijgen. De serie bijeenkomsten 
helpt niet bij schulden, maar is nadrukkelijk preventief bedoeld. 
 
Aantal deelnemers 
Het aantal deelnemers hangt af van de grootte van het computerlokaal. Het is 
belangrijk dat er voor iedere deelnemer een computer is. Geld is een gevoelig 
onderwerp, dus deelnemers moeten zich ook zich veilig kunnen voelen in de groep. 
Daarnaast vragen deelnemers vaak veel individuele aandacht. Een groep van 5-10 
deelnemers is daarom het mooist. 
 
Begeleiding 
Bij een kleine groep is één begeleider voldoende; bij een grotere groep kan het handig 
zijn een extra begeleider te vragen voor individuele hulp.  
 
Deskundigen 
Geld en schulden zijn een gevoelig thema. Bereid de bijeenkomsten voor met 
deskundigen, die specifieke informatie hebben over de thema’s in het programma. 
Denk aan een medewerker van Humanitas, een schuldhulpverlener van de gemeente, 
iemand van het juridisch loket, een financieel adviseur van een bank of een vrijwilliger 
die mensen helpt bij hun administratie.  
 
Gastspreker  
Vraag deze deskundigen eventueel ook als gast bij een of meer bijeenkomsten, om 
informatie te geven of deelnemers te helpen met specifieke vragen. 
 
Faciliteiten 
Een computerlokaal met wifi, met voor iedere deelnemer een computer en 
koptelefoon, en een computer met beamer en scherm of digibord. Het is fijn als het 
een afgesloten ruimte of een aparte afdeling is, zodat deelnemers zich veilig voelen 
om over geldzaken te praten.  
 
Leerroute Budgetteren 
Bij deze serie bijeenkomsten is een speciale leerroute Budgetteren beschikbaar, die in 
het Volgsysteem van Oefenen.nl voor de deelnemers kan worden klaargezet. Als de 
deelnemers inloggen op Oefenen.nl, kunnen ze op de leerroute klikken en per 
bijeenkomst werken aan de onderdelen die erbijhoren. De inhoud van de leerroute 
staat achterin dit document. 
In de Wegwijzer achterin staat hoe je in het Volgsysteem deelnemers aanmaakt, hoe 
je de leerroute voor ze klaarzet en hoe je de resultaten kunt bekijken.  
De OBA en Bibliotheek Den Haag kunnen zelf filmpjes toevoegen aan de leerroute. 
(Zie de Wegwijzer.) 
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Communicatie/pr 
Maak voor de activiteit een communicatieplannetje. Hoe maak je het bekend? Langs 
welke kanalen? Wat is de follow-up? Maak een foto om de buitenwereld kennis te 
laten maken met de activiteit(en). 
Oefenen.nl ontvangt graag feedback en communiceert successen ook via diverse 
kanalen. Stuur die foto daarom ook naar Oefenen.nl: info@oefenen.nl.  
Let op: houd rekening met privacy van deelnemers. Vraag eventueel toestemming 
vooraf voor een foto en maak duidelijk waar deze voor wordt gebruikt. 
 
Wegwijzer 
Achterin dit document is een wegwijzer opgenomen met alle materialen die gebruikt 
kunnen worden bij de bijeenkomsten Budgetteren. Ook wordt uitgelegd waar en hoe 
ze zijn te vinden.  
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Bijeenkomst 1 Introductie (Tel je Geld, H1) 
 
Samen 

• Laat zien hoe je inlogt op Oefenen.nl en laat de promo van Tel je Geld zien. 
• Bespreek de promo.  
• Inventariseer welke vragen deelnemers kunnen hebben (de nummers 

verwijzen naar de hoofdstukken): 
1. Hoe krijg ik inzicht in mijn inkomsten en uitgaven? 
2. Welke uitgaven heb ik elke week? 
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? 

• Laat van H1 de eerste oefening met het filmpje zien. 
• Gebruik de film om het gesprek op gang te brengen. Stel bijvoorbeeld vragen 

als: Hoe is dit bij jullie? Hoe kijken jullie hier tegenaan? 
• Vertel waar het hoofdstuk over gaat:  

 
Hoofdstuk 1 Introductie 
In het eerste hoofdstuk wordt duidelijk wat het belangrijkste doel is van 
het programma: inzicht krijgen in je eigen inkomsten en uitgaven. Je 
ziet drie belangrijke tips over omgaan met geld en je reflecteert op je 
eigen geldsituatie. Je oefent met inloggen op een (fictieve) 
internetrekening en de Budgetplanner wordt geïntroduceerd. 

 
• Doe nog een paar oefeningen samen. 

 
Individueel 

• Laat iedereen zelfstandig nog even verdergaan met hoofdstuk 1. 
• Help zo nodig met inloggen en met de bediening. 

 
Samen 

• Laat de promo van de Budgetplanner zien. 
• Licht toe wat de Budgetplanner is: 

 
De Budgetplanner is een online tool waar de deelnemer zijn inkomsten en 
uitgaven kan invullen. Hij ziet dan snel of hij uitkomt met zijn geld of niet. De 
Budgetplanner is te vinden op Oefenen.nl. In hoofdstuk 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 en 12 
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van het programma Tel je Geld staan filmpjes en oefeningen over het gebruik 
van de Budgetplanner.  
 
In Tel je Geld werkt de deelnemer met de Budgetplanner, maar de 
Budgetplanner is ook als losse tool te gebruiken voor iedereen. Voor de 
Budgetplanner wordt vanuit privacyoverwegingen nog een aparte inlogcode 
gebruikt. 

 
Individueel 

• Laat iedereen zelfstandig naar de Budgetplanner gaan. 
• Help zo nodig met aanmelden en inloggen. 

 
Samen 

• Deel de werkbladen van H1 uit en laat deelnemers in groepjes in gesprek gaan 
over hun eigen situatie. 

• Introduceer de app Samen Leren en vertel erbij dat de deelnemers hiervoor 
dezelfde inlogcodes kunnen gebruiken als voor Oefenen.nl: 

 
De app Samen leren biedt aanvullende oefeningen waarmee maximaal vier 
deelnemers samen aan oefeningen werken. Elke deelnemers gebruikt hiervoor 
zijn eigen telefoon of tablet. Het idee achter de oefeningen is dat de 
opdrachten het gesprek op gang brengen en dat deelnemers met elkaar 
kunnen samenwerken, ervaringen kunnen uitwisselen, kennis kunnen toetsen 
en/of kunnen doorgeven aan elkaar. Het werken met de app voegt een 
speelser element toe aan het programma en nodigt uit om samen te praten en 
elkaar te helpen. De oefeningen zijn kort en voorzien van beeldmateriaal. 

 
• Laat in groepjes van 2-4 de oefeningen bij Tel je Geld in de app Samen Leren 

doen. Laat mensen zonder smartphone of tablet samen spelen met anderen. 
 
Vooruitblik 

• Geef aan dat het de volgende keer over uitgaven gaat en vertel al iets over H2, 
3 en 4 (zie Inhoud van de hoofdstukken). 

• Wijs op de Leesboekjes: Klem, Katja en Udo in de schulden en Over schulden 
gesproken, Verhalen uit de praktijk. Kijk of ze in de bibliotheek aanwezig zijn of 
bestel ze via Oefenen.nl (zie de Wegwijzer). 

• Geef als huiswerk:  
o Ga verder met H1 en oefen met de Budgetplanner (Leerroute, les 1)  
o Kijk alvast eens naar H2, 3 of 4 (Leerroute, les 2, wijs ook op de 

rekenhulp uit Lees & Schrijf! Geld en rekenen) 
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Bijeenkomst 2 Uitgaven (Tel je Geld, H2, 3, 4) 
 
Samen 

• Kom terug op de vorige keer. 
• Bespreek evt. vragen bij H1. 
• Kom terug op de vragen van de vorige bijeenkomst en vraag wie er al naar H2, 

3 of 4 heeft gekeken.  
• Vertel waar de hoofdstukken over gaan: 
 

Hoofdstuk 2 Hoeveel kost mijn week? 
Hoofdstuk 2 gaat over uitgaven die je in een week doet: wat koop je, 
hoeveel geld kost dat en hoe hou je overzicht? Je ziet welke soorten 
uitgaven je in een week doet en hoe je een kasboekje bijhoudt. Je denkt 
na over je eigen uitgaven in de week en oefent met het optellen en 
schatten van bedragen. Tot slot oefen je met het invullen van uitgaven 
die je in een week doet in de Budgetplanner. 
 
Hoofdstuk 3 Hoeveel kost mijn maand? 
In hoofdstuk 3 komen vaste lasten aan bod. Je leert wat vaste lasten zijn 
en wat de meest voorkomende vaste lasten zijn. Je oefent met het 
optellen van vaste lasten en je denkt na over welke vaste lasten je zelf 
hebt. Tot slot oefen je met het opzoeken van vaste lasten op je 
internetrekening en met het invullen van je vaste lasten in de 
Budgetplanner. 
 
Hoofdstuk 4 Wat moet ik nog meer betalen? 
Het vierde hoofdstuk gaat in op extra uitgaven: (grote) uitgaven die je 
af en toe doet. Je ziet wat de meest voorkomende extra uitgaven zijn 
en hoe je je kunt voorbereiden op verwachte én onverwachte extra 
uitgaven. Je denkt na over welke extra uitgaven je zelf verwacht en hoe 
je omgaat met onverwachte extra uitgaven. Je oefent met het optellen 
van extra uitgaven per jaar en met het berekenen van het gemiddelde 
bedrag per maand. Tot slot oefen je met het betalen van rekeningen via 
je internetbankrekening en met het invullen van extra uitgaven in de 
Budgetplanner. 

 
• Laat naar keuze van H2, 3 of 4 de eerste oefening met het filmpje zien. 
• Gebruik de film om het gesprek op gang te brengen. Stel bijvoorbeeld vragen 

als: Hoe is dit bij jullie? Hoe kijken jullie hier tegenaan? 
• Doe nog een paar oefeningen samen. 

 
Individueel 

• Laat iedereen zelfstandig nog even verdergaan met naar keuze hoofdstuk 2, 3 
of 4 en/of de Budgetplanner. 
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• Help individueel. 
 
Samen 

• Deel werkbladen uit bij H2, 3 of 4 en laat deelnemers met elkaar in gesprek 
gaan over hun eigen situatie. 

• Laat in groepjes van 2-4 de oefeningen bij Tel je Geld in de app Samen Leren 
doen.  

 
Vooruitblik 

• Geef aan dat het de volgende keer gaat over inkomsten en vertel al iets over 
H5 en 6 (zie Inhoud van de hoofdstukken). 

• Geef als huiswerk:  
o Ga verder met H2, 3 of 4 en oefen met de Budgetplanner (Leerroute, les 

2) 
o Kijk alvast eens naar H5 of 6 (Leerroute, les 3, wijs ook op de rekenhulp 

uit Lees & Schrijf! Geld en rekenen) 
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Bijeenkomst 3 Inkomsten (Tel je Geld, H5 en 6) 
 
Samen 

• Kom terug op de vorige keer. 
• Bespreek eventueel. vragen bij H2, 3 en 4. 
• Kom terug op de vragen van de vorige bijeenkomst en vraag wie er al naar H5 

of 6 heeft gekeken.  
• Vertel waar de hoofdstukken over gaan: 
 

Hoofdstuk 5 Hoeveel komt er binnen? 
Hoofdstuk 5 gaat over inkomsten. Je ziet wat de belangrijkste soorten 
inkomsten zijn en je denkt na over welke inkomsten je zelf allemaal 
krijgt. Je leert wat het verschil is tussen bruto en netto en wat toeslagen 
en kinderbijslag zijn. Je oefent met het bekijken van je inkomsten op je 
internetbankrekening en met het optellen van inkomsten in een jaar en 
het berekenen van gemiddelde inkomsten in een maand. Tot slot oefen 
je met het invullen van je inkomsten in de Budgetplanner. 
 
Hoofdstuk 6 Kom je uit met je geld? 
Hoofdstuk 6 gaat over de balans tussen inkomsten en uitgaven: kom je 
uit met je geld? Je oefent met het bekijken van je inkomsten en 
uitgaven in een maand en een jaar in de Budgetplanner. Je leert wat de 
begrippen rood staan en saldo betekenen en hoe je kunt zien dat je 
rood staat. Je leert hoe je een spaarrekening kunt openen zodat je beter 
voorbereid bent op (onverwachte) extra uitgaven en je denkt na over 
hoe je er zelf voor zorgt dat je niet meer geld uitgeeft dan je hebt. 

 
• Laat naar keuze van H5 of 6 de eerste oefening met het filmpje zien. 
• Gebruik de film om het gesprek op gang te brengen. Stel bijvoorbeeld vragen 

als: Hoe is dit bij jullie? Hoe kijken jullie hier tegenaan? 
• Doe nog een paar oefeningen samen. 

 
Individueel 

• Laat iedereen zelfstandig nog even verdergaan met naar keuze hoofdstuk 5 of 
6 en/of de Budgetplanner. 

• Help individueel. 
 
Samen 

• Deel werkbladen uit bij H5 of 6 en laat deelnemers met elkaar in gesprek gaan 
over hun eigen situatie. 

• Laat in groepjes van 2-4 oefeningen bij Tel je Geld in de app Samen Leren doen.  
 
Vooruitblik 
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• Geef aan dat het de volgende keer gaat over overzicht houden en vertel al iets 
over H7, 8 en 9 (zie Inhoud van de hoofdstukken). 

• Geef als huiswerk:  
o Ga verder met 5 of 6 en oefen met de Budgetplanner (Leerroute, les 3) 
o Kijk alvast eens naar H7, 8 of 9 (Leerroute, les 4, wijs ook op de 

computerhulp uit Klik & Tik. De Basis en de rekenhulp uit Lees & Schrijf! 
Geld en rekenen) 
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Bijeenkomst 4 Overzicht houden (Tel je Geld, H7, 8 en 9) 
 
Samen 

• Kom terug op de vorige keer. 
• Bespreek eventueel vragen bij H5 en 6. 
• Kom terug op de vragen van de vorige bijeenkomst en vraag wie er al naar H7, 

8 of 9 heeft gekeken.  
• Vertel waar de hoofdstukken over gaan: 

 
Hoofdstuk 7 Bewaar belangrijke post 
In hoofdstuk 7 krijg je tips om je post te ordenen. Je leert hoe je snel 
kunt zien welke (digitale) post belangrijk is en je denkt na over hoe je 
zelf omgaat met belangrijke post. Je ziet hoe je voorkomt dat je in de 
problemen komt door onbetrouwbare e-mails en je leert hoe je 
papieren en digitale post kunt bewaren. Tot slot leer je dat je altijd om 
hulp kunt vragen bij het organiseren van je post en denk je na over wie 
jij om hulp kunt vragen. 
 
Hoofdstuk 8 Houd overzicht 
In hoofdstuk 8 leer je een aantal manieren om overzicht te houden over 
je inkomsten en uitgaven en je denkt na hoe je zelf overzicht houdt. Je 
ziet dat het helpt om elke week op een vast moment rekeningen te 
betalen en je bankrekening te controleren en je oefent met het betalen 
van rekeningen op je internetbankrekening. Tot slot oefen je met het 
zoeken van hulp bij thuisadministratie op de websites van Humanitas 
en van het Netwerk thuisadministratie. 
 
Hoofdstuk 9 Het kan misschien goedkoper 
In het negende hoofdstuk zoek je uit waar je geld op kunt besparen. Je 
denkt na over hoe je omgaat met besparen onder sociale druk. Je ziet 
dat aanbiedingen een manier zijn om geld te besparen, maar alleen als 
je dingen koopt die je echt nodig hebt. Je leert dat je jezelf altijd twee 
vragen kunt stellen als je iets wilt kopen: heb ik dit echt nodig en kan 
het goedkoper? Je krijgt tips om minder geld uit te geven en je denkt na 
over waar je zelf op kunt besparen. Je oefent met het gebruiken van 
internet om geld te besparen, bijvoorbeeld door tweedehands spullen 
te zoeken of door tips te zoeken om gratis cadeautjes te maken. Tot 
slot zie je hoe je in de Budgetplanner kunt zien waar je op zou kunnen 
besparen. 

 
• Laat naar keuze van H7, 8 of 9 de eerste oefening met het filmpje zien. 
• Gebruik de film om het gesprek op gang te brengen. Stel bijvoorbeeld vragen 

als: Hoe is dit bij jullie? Hoe kijken jullie hier tegenaan? 
• Doe nog een paar oefeningen samen. 
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Individueel 
• Laat iedereen zelfstandig nog even verdergaan met naar keuze hoofdstuk 7, 8 

of 9 en/of de Budgetplanner. 
• Help individueel. 

 
Samen 

• Deel werkbladen uit bij H7, 8 of 9 en laat deelnemers met elkaar in gesprek 
gaan over hun eigen situatie. 

• Laat in groepjes van 2-4 oefeningen bij Tel je Geld in de app Samen Leren doen.  
 
Vooruitblik 

• Geef aan dat het de volgende keer gaat over overzicht houden en vertel al iets 
over H10 (zie Inhoud van de hoofdstukken). 

• Geef als huiswerk:  
o Ga verder met H7, 8 of 9 en oefen met de Budgetplanner (Leerroute, les 

4)  
o Kijk alvast eens naar H10 (Leerroute, les 5) 
o Wijs ook op de tv-serie Schuldig (de link staat in de Wegwijzer). 
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Bijeenkomst 5 Hulp vragen (Tel je Geld, H10) 
 
Samen 

• Kom terug op de vorige keer. 
• Nodig eventueel iemand uit die iets kan vertellen over hulp die mensen lokaal 

kunnen krijgen. 
• Bespreek eventueel. vragen bij H7, 8 en 9. 
• Kom terug op de vragen van de vorige bijeenkomst en vraag wie er al naar H10 

heeft gekeken.  
• Vertel waar het hoofdstuk over gaat: 

 
Hoofdstuk 10 Tekort? Aktie! 
In hoofdstuk 10 zoek je uit hoe schulden ontstaan en wat je er aan kunt 
doen. Je ziet wat de belangrijkste oorzaken van schulden zijn en je 
denkt na over wat bij jou het grootste risico is om in de schulden te 
komen. Je ziet welke stappen je moet nemen als je schulden hebt en je 
denkt na over of je zelf geldzorgen hebt en wat je daaraan kunt doen. Je 
oefent met het zoeken van hulp op de website van je gemeente en van 
het Juridisch Loket en op de websites ‘Uit de schulden’, ‘Bereken uw 
recht’ en ‘Bereken uw recht plus’. Tot slot leer je wat schuldsanering is 
en reken je uit hoe snel een schuld op kan lopen als je een paar 
maanden je vaste lasten niet betaalt. 

 
• Laat van H10 de eerste oefening met het filmpje zien. 
• Gebruik de film om het gesprek op gang te brengen. Stel bijvoorbeeld vragen 

als: Hoe is dit bij jullie? Hoe kijken jullie hier tegenaan? 
• Doe nog een paar oefeningen samen. 

 
Individueel 

• Laat iedereen zelfstandig nog even verdergaan met hoofdstuk 10. 
• Help individueel. 

 
Samen 

• Deel werkbladen uit bij H10 en laat deelnemers met elkaar in gesprek gaan 
over hun eigen situatie. 

• Ga met elkaar in gesprek over motivatie om door te gaan met het bereiken van 
je doel. Stel bijvoorbeeld de volgende vragen: Wat helpt jou als je het niet 
meer ziet zitten? Wat zou je anderen aanraden om te doen? Hoe lukt het jou 
om door te zetten? Wie vind jij een echte doorzetter en waarom? 

• Maak met elkaar een top 5 van beste ideeën. 
• Maak eventueel tweetallen of kleine groepjes die elkaar extra ondersteunen en 

motiveren. Dit laatste kan ook tussen de bijeenkomsten door gebeuren 
(bijvoorbeeld via WhatsApp). 
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• In het programma staan diverse organisaties en websites genoemd die hulp 
kunnen bieden. Bespreek met elkaar ervaringen met deze organisaties en 
websites. Vraag deelnemers om de beurt om kort iets te vertellen over één van 
de organisaties of websites: Wat doet deze organisatie? Waarom is deze 
organisatie belangrijk voor mij? Wat zijn mijn ervaringen met deze 
organisatie? 

• Ga met elkaar in gesprek over het vragen en krijgen van hulp in je eigen 
omgeving. Stel bijvoorbeeld de volgende vragen: Van wie in jouw 
familie/vriendenkring krijg jij steun? Wat helpt jou? Hoe kun je steun 
organiseren? 

 
Vooruitblik 

• Geef aan dat het de volgende keer gaat over Sparen en lenen (H11) en 
Veranderingen in je financiën (H12, zie Inhoud van de hoofdstukken). 

• Geef als huiswerk:  
o Ga verder met H10 en oefen met de Budgetplanner (Leerroute, les 5)  
o Kijk alvast eens naar H11 of 12 (Leerroute, les 6, wijs ook op de 

rekenhulp uit Lees & Schrijf! Geld en rekenen). 
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Bijeenkomst 6 Sparen en lenen en veranderingen in je situatie 
(Tel je Geld, H11 en 12) 
 
Samen 

• Kom terug op de vorige keer. 
• Bespreek eventueel vragen bij H10. 
• Kom terug op de vragen van de vorige bijeenkomst en vraag wie er al naar H11 

of 12 heeft gekeken.  
• Vertel waar de hoofdstukken over gaan: 

 
Hoofdstuk 11 Sparen en lenen 
Hoofdstuk 11 gaat over de verschillen tussen sparen en lenen. Je denkt 
zelf na waar je voor wilt sparen en of je zou willen lenen. Je ziet wat 
rente is en dat de rente die je moet betalen bij een lening meestal veel 
hoger is dan de rente die je krijgt bij sparen. Je leert wat de nadelen zijn 
van lenen en je leert vier vragen die je jezelf kunt stellen als je iets wilt 
lenen: heb ik het geld echt nodig, heb ik het geld nu nodig, hoeveel 
rente moet ik betalen en heb ik genoeg geld om de lening terug te 
betalen? Je rekent uit hoelang je moet sparen om iets te kunnen 
betalen en je rekent uit hoeveel rente je moet betalen als je een bepaald 
bedrag leent. Tot slot oefen je met het lezen van advertenties voor 
leningen. 
 
Hoofdstuk 12 Veranderingen in je financiën 
In het laatste hoofdstuk zoek je uit wat je moet regelen als je 
werksituatie of je thuissituatie verandert. Je ziet wat je moet regelen als 
je kind 18 wordt of als je gaat trouwen of samenwonen. Je oefent met 
het zoeken van informatie over deze onderwerpen op de website Wijzer 
in geldzaken en met het inloggen op de website toeslagen.nl. Tot slot 
denk je na over wat er binnenkort in jouw situatie verandert en oefen je 
met het invoeren van veranderingen in de Budgetplanner. 

 
• Laat naar keuze van H11 of 12 de eerste oefening met het filmpje zien. 
• Gebruik de film om het gesprek op gang te brengen. Stel bijvoorbeeld vragen 

als: Hoe is dit bij jullie? Hoe kijken jullie hier tegenaan? 
• Doe nog een paar oefeningen samen. 

 
Individueel 

• Laat iedereen zelfstandig nog even verdergaan met hoofdstuk 11 of 12 en/of 
de Budgetplanner. 

• Help individueel. 
 
Samen 
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• Deel werkbladen uit bij H11 of 12 en laat deelnemers met elkaar in gesprek 
gaan over hun eigen situatie. 

 
Afsluiten 

• Geef als huiswerk:  
o Ga verder met H11 of 12 en oefen met de Budgetplanner (Leerroute, les 

6) . 
o Kijk nog eens terug in eerdere hoofdstukken. 

• Bespreek wat ze aan de bijeenkomsten hebben gehad en wat ze nog meer 
willen leren. 

• Sluit af met een fragment uit de serie Schuldig (de link staat in de Wegwijzer). 
Geef de link mee, zodat de deelnemers de serie thuis zelf kunnen bekijken. 

 
  



	 16	

Wegwijzer  
 
In deze wegwijzer zijn alle materialen opgenomen die gebruikt kunnen worden bij de 
bijeenkomsten Budgetteren en 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. 
• Open de app. 
• Klik op ‘Registreren’.  
• Vul een gebruikersnaam en wachtwoord in en vul je e-mailadres in.  
• Ga akkoord met de voorwaarden en klik op ‘Registreren’. Er komt direct een e-

mail met de bevestiging van de naam en het wachtwoord.  
 
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 i.v.m. de privacy.) 
 
Filmpjes over voorzieningen in Amsterdam en Den Haag voor mensen met een laag 
inkomen: 
• Voor Amsterdam gaat het om de volgende 4 filmpjes: 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLcVpvCMCIaBqWHt18ucP-
eOQ0DxeM2917: 
• Financieel Spreekuur deel 1 
• Financieel Spreekuur deel 2 
• Voorzieningen 
• Stadspas 

• Voor Den Haag gaat het om 3 filmpjes:	
https://www.youtube.com/watch?v=hAQbw6opZos&list=PLcVpvCMCIaBreF4eYS
EEa7at3c_j-y-Mf  
• Hulp bij financiële problemen 
• Voorzieningen voor kinderen 
• Voorzieningen voor ouderen 

 
Flyers 
• Ga naar https://oefenen.nl/over_ons/projecten/Flyers. 
• Klik op:  

• Flyer app Samen Leren 
• Flyer Tel je Geld 
• Flyer Budgetplanner 
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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 http://www.eenvoudigcommuniceren.nl/klem-katja-en-

udo-in-de-schulden. 
• En: http://www.eenvoudigcommuniceren.nl/over-schulden-gesproken. 
• Of kijk of ze bij de bibliotheek aanwezig zijn. 
  
Promo Budgetplanner 
• Ga naar www.oefenen.nl. 
• Klik bovenaan op de knop ‘Programma’s’. 
• Zoek ‘Budgetplanner’ en klik op ‘Promo’. 
• Of ga rechtstreeks naar: https://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: https://www.youtube.com/watch?v=dZTk22uw_9A. 
 
Schuldig, tv-serie 
• Ga  www.npo.nl en zoek naar ‘Schuldig’.  
• Of ga rechtstreeks naar https://www.npo.nl/schuldig/14-11-

2016/VPWON_1250450. 
 
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. 
 
Volgsysteem 
• Ga naar www.oefenen.nl/volgsysteem. 
• Log in met je code (verkrijgbaar via Karin Ottenhoff van de KB, 06 21 98 40 84. 
• Dan kom je op de Home-pagina. 

• Deelnemers aanmaken: 
• Klik links in het menu op ‘Deelnemers’. 
• Klik op: ‘Nieuwe deelnemer’. 
• Kies een groep en voer de gegevens van de deelnemers in. 
• Klik op ‘Opslaan’. 
• Maak kaartjes met de inlogcodes of gebruik de voorbedrukte kaartjes van 
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Oefenen.nl (ook verkrijgbaar bij de KB). 
• Leerroute klaarzetten: 

• Klik links in het menu op ‘Leerroutes’.  
• Vul de naam in, bijv. ‘Budgetteren’. 
• Kies in het menu onder ‘Gebaseerd op arrangement’ voor: ‘Budgetteren’. 
• Vul de begin- en einddatum in. 
• Klik op ‘Opslaan’. Je komt dan weer op de pagina ‘Leerroutes’ en ziet dat je 

leerroute is toegevoegd aan het overzicht. 
• Klik op de naam van je leerroute om die te bekijken, aan te passen en toe te 

kennen aan deelnemers. 
• Klik op de knop ‘Aanpassen’ als je de titel, het aantal lessen, de 

introductietekst of de begin- en einddatum wilt veranderen. 
• Klik op de knop ‘Toekennen’ om de leerroute toe te wijzen aan één of meer 

deelnemers. De deelnemers zien nu de leerroute als ze zijn ingelogd op 
Oefenen.nl. 

• Klik op de knop ‘Resultaten’ om te zien hoe je deelnemers vorderen met de 
leerroute. 

• Meer weten over het volgsysteem: 
• Klik op een van de ‘Instructievideo’s’. 
• Of klik op ‘Handleiding volgsysteem’. 
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Inhoud leerroute Budgetteren 
 
Les 1 
• Omgaan met geld  

o Tel je Geld H1 Introductie 
o Budgetplanner 

 
Les 2  
• Tel je Geld 

o H2 Hoeveel kost mijn week? 
o H3 Hoeveel kost mijn maand? 
o H4 Wat moet ik nog meer betalen? 

• Rekenhulp 
o Lees & Schrijf! Geld en rekenen, Optellen 
o Lees & Schrijf! Geld en rekenen, Aftrekken 

• Uitgaven bijhouden 
o Budgetplanner 

 
Les 3  
• Tel je Geld 

o H5 Hoeveel komt er binnen? 
o H6 Kom je uit met je geld? 

• Rekenhulp 
o Lees & Schrijf! Geld en rekenen, Delen 
o Lees & Schrijf! Geld en rekenen, Vermenigvuldigen 

• Inkomsten bijhouden 
o Budgetplanner 

 
Les 4  
• Tel je Geld 

o H7 Bewaar belangrijke post 
o H8 Houd overzicht 
o H9 Het kan misschien goedkoper 

• Computerhulp 
o Klik & Tik. De basis H19 Een tekst bewaren, terugvinden en printen  

• Rekenhulp 
o Lees & Schrijf! Geld en rekenen, Procenten 
o Lees & Schrijf! Geld en rekenen, Korting 

• Houd overzicht 
o Budgetplanner 

 
Les 5  
• Tel je Geld 

o H10 Tekort? Actie! 
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• Zelf toevoegen voor Amsterdam en Den Haag: medialinks naar filmpjes over 
voorzieningen voor mensen met een laag inkomen  

 
Les 6  
• Tel je Geld 

o H11 Sparen en lenen 
o H12 Veranderingen in je financiën 

• Rekenhulp 
o Lees & Schrijf! Geld en rekenen, Kopen op afbetaling 
o Lees & Schrijf! Geld en rekenen, Sparen 

• Bijhouden 
o Budgetplanner 

 


