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MIJN DOELEN, 
MIJN DROMEN

De puberteit is de overgang van kind naar volwassenheid – een 
overgang die voor niemand makkelijk is. Het is ook een spannende 
tijd, omdat je het gevoel hebt op het punt te staan om ‘met je leven 
te beginnen’ nu je geleidelijk meer verantwoordelijkheden krijgt en 
meer beslissingen over je toekomst neemt.

Hoewel niemand verwacht dat je alles van tevoren in je leven 
uitstippelt, helpt deze sessie de deelnemers om doelen te stellen en 
stappen vast te stellen om deze doelen te bereiken. De deelnemers 
bereiden zich hiermee voor op de volgende modules en het vraagt 
hen na te denken over geld, werk, en ondernemen.

LEERDOELEN

Aan het eind van deze sessie kunnen de deelnemers:

1. De verschillen beschrijven tussen doelen en dromen.

2. Eén realistisch doel noemen en drie concrete stappen om dat doel te bereiken.

3. Beschrijven hoe geld, en vooral sparen, investeren en lenen, bepalend is voor het behalen van hun doelen.

4. Een werkgerelateerd doel stellen, bijvoorbeeld een baan vinden, een bedrijfje starten of een opleiding volgen.

LEERRESULTATEN

• Een doel is wat we hopen te bereiken op het gebied van werk, opleiding, gezondheid of familie.

• Dromen zijn belangrijk, maar ze zijn vergelijkbaar met fantasieën die meestal geen werkelijkheid worden.

• Zorgvuldige planning is nodig om onze doelen te bereiken. We moeten realistische doelen stellen en de stappen 
identificeren die nodig zijn om ze te verwezenlijken.

• We moeten weten welke invloed geld op onze doelen heeft en plannen hoe we het geld bij elkaar zullen krijgen 
om ze te bereiken.

1.7
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VERKENNEN EN NADENKEN    

Start: Scenario’s

Aanpak

1. Lees de volgende twee scenario’s voor aan de groep en vraag de groepen na elk scenario te 
laten weten welk advies ze elke persoon zouden geven:

Isiah is een 17-jarige jongen die accountant wil worden (zijn doel). Hij doet het goed op school, 
maar zijn familie heeft niet veel geld en wil dat hij snel in de zaak van zijn ouders komt helpen of 
een baan vindt en bijdraagt aan de kosten voor het huishouden. Hij is erg doelgericht en bereid om 
dingen op te geven om zijn doel te bereiken.

De zestienjarige Thandi wil verpleegkundige worden en heeft net het MBO afgerond. Nu wil ze 
doorstuderen op het HBO om zich te specialiseren. Haar familie vindt het belangrijker dat ze nu geld 
gaat verdienen en op eigen benen staat, dan dat ze doorstudeert. Wat moet ze doen?

ONDERZOEKEN EN HANDELEN

Kies een van de volgende twee activiteiten:

Optie 1: Groepsdiscussie over doelen

Opmerking: Het hardop uitspreken van onze doelen versterkt onze verantwoordelijkheid om ze ook 
te bereiken. Moedig de deelnemers aan elkaar in de komende weken en maanden te vragen hoe het 
gaat met het nastreven van hun doelen.

Benodigde materialen

• Optie 1: Een voorbeeld van iemand die zijn/haar doel heeft bereikt (zie hieronder), voorbeelden 
van doelen en dromen (zie hieronder).

• Optie 2: Activiteitenvelletjes voor ‘Ga voor je doelen’, foto van de deelnemers uit een andere 
Aflateengroep die een van de ‘Ga voor je doelen’-activiteiten uitvoert.

• Reflectie: Kopieën van het blad voor het in kaart brengen van doelen (of een flipovervel met 
een voorbeeld), foto van een deelnemer die aan het in kaart brengen van doelen werkt. 

Informatie voor de facilitator

• Optie 1: Bereid een voorbeeld voor van iemand uit je gemeenschap die zijn/haar doel heeft 
weten te bereiken. Kies daarbij voor iemand met een achtergrond die vergelijkbaar is met die 
van de deelnemers. Je kunt ook je eigen ervaringen delen.

• Optie 1: Bereid relevante voorbeelden voor van doelen en dromen. Het is bijvoorbeeld een 
droom om een profvoetballer te worden, en het is een doel om sportjournalist te worden die 
over voetbal schrijft of een lokale voetbalcoach.

• Optie 2: Bereid voor de sessie de activiteitenvelletjes voor (zie instructies hieronder).

• Reflectie: Werk het blad om doelen in kaart te brengen uit met je eigen doelen om als 
voorbeeld te laten zien.
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Aanpak

1. Lees eerst je voorbeeld voor over een lokaal persoon die zijn/haar doel heeft bereikt en de 
relevante voorbeelden van ‘doelen’ en van ‘dromen’.

2. Vraag de groep om zich op te splitsen in subgroepjes van 4 tot 6 deelnemers, en geef elk 
groepje een pen en twee vellen papier (een voor ‘doelen’ en een voor ‘dromen’).

3. Laat de groepjes de woorden ‘doelen’ en ‘dromen’ in hun eigen woorden beschrijven en deze 
definities op de vellen papier schrijven.

4. Vraag de groepjes vervolgens om een lijst te maken met minstens één doel en één droom voor 
elke deelnemer. Moedig hen aan te vertellen waarom deze dromen en doelen belangrijk voor 
hen zijn.

5. Vraag elk groepje na 15 minuten om hun definities en hun doelen en dromen te delen.

Optie 2: Ga voor je doelen

Opmerking: Bereid voor de sessie de activiteitenvelletjes voor. Beschrijf vijf groepsactiviteiten die 
in moeilijkheidsgraad toenemen, elk op een velletje papier. Mogelijke activiteiten zijn:

• Sorteer jezelf in de groep naar leeftijd zonder met elkaar te praten.

• Maak een lijst van alle landen/steden die je hebt bezocht.

• Zing samen een lied (het hele lied).

• Maak een papieren vliegtuigje dat minstens vijf meter kan vliegen.

• Breng als groep een stuk papier van de ene naar de andere kant van de ruimte zonder handen 
te gebruiken. Zorg dat iedere deelnemer het papier minstens één keer aanraakt.

• Deel de deelnemers bij grotere groepen op in kleinere teams.

Aanpak

1. Verdeel de vijf activiteitenvelletjes voor ‘Ga voor je doelen’ op gelijke afstand in de ruimte. 
Begin met het makkelijkste doel en eindig, oplopend in moeilijkheidsgraad, met het moeilijkste.

2. Vraag de deelnemers om ieder een doel te noemen dat ze voor de toekomst hebben.

3. Leg uit dat het bereiken van dat doel wordt voorgesteld door het bereiken van de andere kant 
van de ruimte. Om hun doelen te bereiken, moeten ze een serie activiteiten uitvoeren voordat 
ze verder kunnen gaan.

4. Wijs een deelnemer aan die elk activiteitenvelletje voor gaat lezen.

5. Moedig de deelnemers aan om als team samen te werken en vooral creatief te zijn bij het 
uitvoeren van de activiteiten. Zorg ervoor dat alle deelnemers bij de activiteit betrokken zijn en 
de activiteit volledig is afgerond voordat ze doorgaan naar de volgende activiteit.

6. Bespreek aan het eind de obstakels die de deelnemers tegenkwamen bij het nastreven van hun 
doelen in dit spel, en vraag hoe ze daarmee om zijn gegaan.

Mogelijke vragen na de activiteiten

• Wat is het verschil tussen doelen en dromen? Waarom is het belangrijk om zowel doelen als 
dromen te hebben?

• Welke obstakels kun je tegenkomen bij het nastreven van doelen? Hoe ben je van plan 
daarmee om te gaan?

• Hebben mensen geld nodig om hun doelen te bereiken? Waarom, of waarom juist niet?

• Welke mensen kunnen je helpen je doel(en) te bereiken? Welke mensen kunnen voorkomen dat 
je je doel(en) bereikt?



48

REFLECTIE

Aanpak 

1. Geef elke deelnemer een pen en een exemplaar van het vel voor in kaart brengen van doelen 
– of laat de deelnemers daar een voorbeeld van zien op een flipover of een schoolbord om te 
kunnen kopiëren. 

2. Vraag de deelnemers om een doel te kiezen dat met werk te maken heeft en dit in de 
rechterbovenhoek op het vel te schrijven. Dit doel kan te maken hebben met het vinden van 
een baan, het starten van een bedrijfje of het volgen van een studie. Laat als voorbeeld je eigen 
vel zien voor het in kaart brengen van doelen.

3. Vertel de deelnemers dat ze vier te nemen stappen moeten onderscheiden om hun doel te 
bereiken. Moedig hen aan om bij elke stap vast te stellen of er geld voor nodig is.

4. Geef hen een aantal minuten voor deze activiteit en houd daarna een discussie aan de hand van 
enkele van de onderstaande vragen:

• Wat betekent het om een ‘realistisch’ doel te stellen?

• Welke stappen kun je meteen nemen die je helpen je doel te bereiken? Welke stappen kun je 
over een jaar nemen? En over vijf jaar?

• Voor welke stappen is geld nodig?

• Hoe ben je van plan geld te verdienen of te sparen om je doel te bereiken?

• Waar ben je van plan geld te lenen of te investeren om je doel te bereiken?

• Welke middelen zijn er beschikbaar (overheidsbeurzen, studiefondsen, stages, leningen, 
enzovoort) om je te helpen je doel te bereiken?

• Wat kun je zelf opgeven om je doel te bereiken?

5. Deelnemers kunnen de papieren van deze sessie het best op een plaats bewaren waar ze ze 
regelmatig kunnen bekijken, zodat ze herinnerd worden aan hun doel en de stappen die ze 
moeten nemen om het te bereiken.

6. Neem 10 minuten voor deze activiteit en besteed daarna ongeveer 5 minuten om te kijken naar 
wat er in deze sessie is geleerd.

• Een doel is wat we hopen te bereiken op het gebied van werk, opleiding, gezondheid of 
familie.

• Dromen zijn belangrijk, maar ze zijn vergelijkbaar met fantasieën die meestal geen 
werkelijkheid worden.

• Zorgvuldige planning is nodig om onze doelen te bereiken. We moeten realistische doelen 
stellen en de stappen identificeren die nodig zijn om ze te verwezenlijken.

• We moeten weten welke invloed geld op onze doelen heeft en plannen hoe we het geld bij 
elkaar zullen krijgen om ze te bereiken.

Explorerende vragen voor de volgende sessie

Vraag de deelnemers om hun vrienden en familie ter voorbereiding op de volgende sessie de 
onderstaande vragen voor te leggen: Mijn loopbaan

• Wat is je ideale baan en waarom?

• Wat is de grootste uitdaging bij het vinden van een goede baan?
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LEERDOELENEN

Aan het eind van deze sessie:

1. Kunnen de deelnemers prioriteiten voor uitgaven vaststellen en een onderscheid maken tussen uitgaven voor 
levensbehoeften (noodzakelijk) en voor wensen (optioneel).

2. Begrijpen de deelnemers wat ‘verantwoord uitgeven’ betekent.

3. Begrijpen de deelnemers dat een balans tussen inkomsten en uitgaven belangrijk is voor een effectief beheer 
van geld.

LEERRESULTATEN

• Onze financiële middelen staan vrijwel altijd onder druk en we moeten een onderscheid maken tussen uitgaven 
aan noodzakelijkheden om (levens)behoeften te vervullen en optionele uitgaven voor onze wensen.

• Prioriteiten stellen bij onze uitgaven is een belangrijke vaardigheid voor beter geldbeheer.
• Verantwoord geld uitgeven vergt verstandig omgaan met geld en rekening houden met andere mensen en met 

de planeet bij het maken van consumentenbeslissingen.
• Verantwoord geld uitgeven hangt af van het beschikbare inkomen. 

3.3
MEER
OVER UITGEVEN

Verantwoord geld uitgeven gaat hand in hand met sparen. Het 
is een vaardigheid die ook discipline en zorgvuldige planning 
vergt. Iedereen kent verhalen over vrienden en familieleden (en 
overheden en banken!) die te veel hebben uitgeven en op een te 
grote voet leven – met alle stress van dien. In deze sessie maken de 
deelnemers kennis met praktische stappen voor het verantwoord 
uitgeven van geld. Dit begint met nadenken over uitgaven 
om ‘wensen’ en ‘behoeften’ te vervullen. Ook wordt het idee 
geïntroduceerd dat verantwoord uitgeven rekening houdt met het 
welzijn van anderen en met de planeet.
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Benodigde materialen 

• Start: Wensen- en behoeftenkaarten (fig. 2.1).

• Optie 1: Blanco systeemkaarten in twee verschillende kleuren of vormen (instructies hieronder), 
een kleine prijs om uit te geven, stiften in verschillende kleuren.

• Optie 2: Uitgavenspel (fig. 3.2), 20 telbare voorwerpen voor elk van de deelnemers 
(bijvoorbeeld bonen, poppetjes, stenen), flipovervel met voorbeeld over uitgavenspel voor 
vervoer (fig. 3.3).

• Reflectie: Post-it notes

Informatie voor de facilitator 

• Je kunt de vragen die aan het einde van de sessie ‘Geld en welzijn’ (3.1) aan de orde kwamen op 
een flipovervel schrijven en in deze sessie bespreken.

• Bereid voorafgaand aan de sessie de sets met uitgaven aan levensbehoeften en aan wensen 
voor of laat de deelnemers zelf de kaarten uit de hand-outs knippen. Pas indien nodig de 
kaarten aan jouw context aan.

• Wees als facilitator voorbereid op potentieel negatieve antwoorden, bijvoorbeeld antwoorden 
die gevaarlijk werk noemen, en moedigen een openhartige discussie aan als dit bij de context 
en de groep past. Je kunt verwijzen naar de eerdere discussie over arbeidsrechten in de sessie 
‘Mijn loopbaan.’

VERKENNEN EN NADENKEN  

Start: Uitgaven aan wensen en behoeften

Met deze activiteit denken deelnemers na over hun welzijn en maken ze een onderscheid tussen 
essentiële en optionele uitgaven.

Aanpak

1. Herinner de deelnemers aan de vragen aan het einde van de vorige sessie die ze aan hun 
familie en vrienden zouden stellen: (het is wellicht handig als ze op een flipovervel staan als 
geheugensteuntje):

• Wat zijn de belangrijkste dingen waar volwassenen geld aan uitgeven?

• Waar geven jonge mensen geld aan uit?

• Wat betekent ‘verantwoord geld uitgeven’?

2. Geef de deelnemers een minuut (per vraag) om snel hun antwoorden op elke vraag te delen 
met degene naast hen.

3. Vraag na elke vraag om feedback en noteer hun antwoorden op het flipovervel.

4. Bespreek de overeenkomsten en verschillen tussen de bestedingspatronen van jongeren en van 
volwassenen.

5. Bespreek hun ideeën over wat verantwoord geld uitgeven betekent. Hebben ze aan zorgvuldig 
geld uitgeven en binnen hun budget blijven gedacht? En aan de productie van dingen die ze 
kopen en de invloed daarvan op zowel het sociale vlak als op het milieu? Geef aan dat in een 
latere sessie aandacht wordt besteed aan hoe ze een verantwoordelijke en coole consument 
kunnen zijn.

Volg dit op met de activiteit voor ‘uitgaven aan wensen en aan behoeften’:

1. Deel de sets met uitgaven aan levensbehoeften en aan wensen uit aan groepjes van 4 tot 5 
deelnemers.

2. Vraag ze om de kaarten in drie stapels te sorteren: noodzakelijke uitgaven (levensbehoeften), 
optionele uitgaven (wensen), en een stapeltje in het midden met uitgaven die er tussenin 
liggen.(bijvoorbeeld een cadeau voor een vriend).

10-15 m
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3. Vraag de groepen wat ze op de stapel met noodzakelijke uitgaven hebben gelegd. Was iedereen 
het daarmee eens?

4. Wat hebben ze op de stapel met wensen geplaatst? En wat op de middelste stapel?

5. Ga na waar de kaart ‘Sparen voor de toekomst’ is geplaatst en beklemtoon nog eens het belang 
van sparen voor de toekomst. 

6. Bespreek hoe sommigen dingen niet als essentieel worden bestempeld maar toch belangrijk zijn 
voor iemands algemene welzijn (zoals hobby’s, vakantiedagen).

7. Laat weten dat ze op deze wensen en behoeften terug kunnen komen in de volgende sessie: Een 
begroting maken.

ONDERZOEKEN EN HANDELEN

Kies een van de volgende twee activiteiten:

Optie 1: Een denkbeeldig vriend

Dit is een groepsactiviteit waarbij de deelnemers een begroting maken voor een denkbeeldige 
vriend.

Aanpak  

1. Verdeel de deelnemers in groepen.

2. Geef de groepjes een leeg flipovervel en een aantal stiften van verschillende kleuren.

3. Laat ze een karakter tekenen van een tiener of een leeftijdsgenoot. Eén of twee deelnemers 
mogen de tekening maken.

4. Laat ze een naam, leeftijd en andere kenmerken voor hun karakter bedenken. Denk daarbij aan 
de persoonlijkheid, interesses en passies. Deel ondertussen aan alle groepen 12 lege kaarten 
en plakband uit. Verzin een manier om de kaarten in twee sets van zes kaarten te verdelen 
(bijvoorbeeld twee verschillende kleuren of vormen), een voor inkomen en een voor uitgaven.

5. Leg vervolgens uit dat de deelnemers zes potentiële bronnen van inkomsten moeten bedenken 
voor hun denkbeeldige jonge karakter. Dat kan van alles zijn dat ze bij hun karakter vinden 
passen: zakgeld, cadeaugeld van familie, geld dat ze verdienen. Vraag om een inkomstenbron op 
elke inkomstenkaart te schrijven en deze kaarten links van hun karakter op het papier te leggen. 

6. Als ze hiermee klaar zijn, vraag ze dan om na te denken over de specifieke uitgaven van hun 
‘vriend’ en zes dingen te kiezen waar hij of zij geld aan zou uitgeven. Laat ze een uitgave op elke 
uitgavenkaart schrijven en deze kaarten links van hun karakter op het papier te leggen.

7. Vraag de groepjes als ze klaar zijn om hun denkbeeldige vriendjes te presenteren, inclusief hun 
naam, interesses en hun uitgaven en bronnen van inkomsten. 

8. Vraag elk groepje de volgende vragen te bespreken:

• Heeft je karakter regelmatige bronnen van inkomsten?

• Heeft je karakter genoeg geld om alle uitgaven te dekken?

• Waaraan geeft je karakter het liefste zijn/haar geld uit?

9. Laat de andere deelnemers vragen stellen over de denkbeeldige ‘vriend’.

10. Vraag aan het einde van alle presentaties:

• Zijn er andere bronnen van inkomsten die jongeren hebben en die nog niet genoemd zijn?

• Zijn er nog andere uitgaven die niet genoemd zijn?

11. Deel meer kaarten uit en vraag de deelnemers meer bronnen van inkomsten en uitgaven op te 
schrijven en ze op de flipovervellen bij het karakter te plaatsen.

12. Nu kunnen de deelnemers de uitgaven in categorieën gaan plaatsen. Geef aan dat bepaalde 
uitgaven bij elkaar kunnen worden geplaatst in een meer algemene categorie, bijvoorbeeld 
schoenen, kleding en toiletartikelen vallen onder ‘persoonlijk gebruik’, videogames, films, 
kaartjes voor sport of muziek vallen onder ‘ontspanning’, en dingen als boeken, pen en papier 
vallen onder ‘studie-uitgaven’.

25-30 m
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13. Vraag iemand om de categorieën uit hun groepje te noemen, en vervolgens of andere groepen 
andere categorieën hadden.

14. Noteer deze categorieën en bewaar ze voor toekomstige sessies. Geef ook alvast aan dat deze 
uitgavencategorieën nuttig zullen zijn voor de volgende sessie: Een begroting maken.

Optie 2: Uitgavenspel

Dit is een spel waarin de deelnemers kunnen oefenen met het nemen van beslissingen over 
uitgaven.

Aanpak 

1. Deel de hand-out voor het uitgavenspel uit, samen met 20 telbare voorwerpen.

2. Leg uit dat dit een spel is waarin de deelnemers kunnen oefenen om keuzes te maken over 
hoe ze hun geld zullen uitgeven. De hand-out somt dingen op waaraan ze hun inkomen kunnen 
besteden. Elke categorie heeft een aantal keuzemogelijkheden, en het aantal kruisjes geeft de 
kosten voor elke keuze aan. Voor elke categorie moeten de deelnemers een keuze maken die 
hen het meest aanspreekt en vervolgens het aantal telbare voorwerpen uitgeven die nodig zijn 
om voor die keuze te betalen. Keuzes zonder een kruisje zijn gratis en de deelnemers hoeven 
daar dus geen inkomsten aan toe te wijzen.

3. Voer eerst samen een voorbeeld uit. Neem de vervoerscategorie van de hand-out voor het 
uitgavenspel op het flipovervel door, bijvoorbeeld

UITGAVENSPEL: VERVOER

SOORT VERVOER WAARDE

Lopen of fietsen

Bus X

Bus en soms een taxi X X

Regelmatig een taxi X X X

4. Vraag de deelnemers om het vervoer te kiezen dat hen het meest aanspreekt. Leg uit dat ze 
mogen kiezen wat ze het liefste willen. Wat ze in werkelijkheid het meest gebruiken is niet van 
belang. Als ze bijvoorbeeld het liefst een taxi nemen om ergens naartoe te gaan, moeten ze drie 
voorwerpen inzetten. Maar als ze vinden dat ze meestal kunnen lopen of de fiets nemen, dan 
hoeven ze niets voor vervoer te betalen.

5. Nodig ze uit tot vragen en bespreek die.

6. Laat de deelnemers daarna het uitgavenspel op de hand-out uitvoeren.

7. Ga langs de groepjes en zorg ervoor dat ze begrijpen wat ze moeten doen. Geef voor deze 
activiteit de nodige tijd en stel daarna de volgende vragen:

• Vond je deze oefening lastig of juist makkelijk?

• Welke lastige of moeilijke keuzes moest je maken?

8. Vraag ze om de opties die ze hebben gekozen aan te strepen omdat ze de oefening opnieuw 
gaan doen, maar nu met een gereduceerd inkomen van 13 objecten.

9. Ze moeten beslissen hoe ze hun geld besteden nu ze minder hebben. Geef vijf minuten voor 
deze ronde.

25-30 m
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Mogelijke vragen 

• Wat was het eerste dat je opgaf? Waarom?

• Wat was het laatste dat je opgaf? Waarom?

• Wie heeft sparen in het uitgavenplan opgenomen? Hoe had sparen je kunnen helpen in de 
tweede ronde?

• Vergelijk je uitgavenplan met degene die naast je zit.

• Welke verschillen zijn er tussen de uitgavenplannen?

• Hebben de verschillen iets te maken met algemene verschillen in waarden over geld en leven?

REFLECTIE

Aanpak

1. Herinner de deelnemers eraan dat verantwoorde uitgaven aan de 4 P’s gekoppeld zijn: 
portemonnee, prioriteiten, personen, planeet (pocket, priorities, people, planet).

• Je portemonnee – kun je het je veroorloven? (overweeg over inkomsten en uitgaven.)

• Je prioriteiten – heb je het echt nodig, wil je het echt? (Wat is belangrijk in je leven?)

• Je relaties met andere personen – zijn rechten geschonden of personen uitgebuit bij het 
produceren van wat je koopt (bijvoorbeeld kleding die is gemaakt door mensen die niet 
genoeg verdienen om in hun levensonderhoud te voorzien of in slechte omstandigheden 
moeten werken)?

• Je relatie met de planeet – heeft het milieu schade ondervonden door de productie van 
datgene wat je wilt kopen (bijvoorbeeld schadelijke pesticiden of giftige stoffen voor het 
groeien en produceren van katoen voor T-shirts)?

2. Stel daarna een aantal vragen zoals:

• Hoe makkelijk (of moeilijk!) denken de deelnemers dat het is om al deze factoren in 
overweging te nemen?

• Waar hebben ze meer informatie over nodig?

3. Geef aan dat ze in komende sessies meer zullen leren over verantwoord consumeren en de 
effecten op mensen en planeet.

4. Vraag hen:

• Twee essentiële dingen te overwegen in hun toekomstige keuzes over uitgaven.

• Deze met degene naast ze te delen.

• Twee dingen op twee aparte Post-it notes te schrijven en bij het verlaten van de klas op het 
flipovervel te plakken.

Explorerende vragen voor de volgende sessie

Vraag de deelnemers om volwassenen in hun familie de onderstaande vragen over sparen en 
uitgeven voor te leggen ter voorbereiding op de volgende sessie: Een begroting maken.

• Wat zijn de drie belangrijkste dingen waar je elke maand/week geld aan moet uitgeven?

• Hoe zorg je ervoor dat er genoeg geld is voor deze dingen?

10-15 m
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Altijd thuis eten
Koffie/thee/snacks kopen
Ergens lunchen/broodje
Ergens lunchen en koffie/thee/
snacks kopen

Lopen of fietsen

Bus

Bus en soms een taxi

Regelmatig een taxi

Wisselgeld in een potje
Elke week een klein bedrag in een spaarvarken
Een maandelijkse storting op een rekening

x
xx

Bij ouders wonen
Een kamer delen met een 
vriend(in)
Een appartement delen met 
vrienden
Je eigen woonruimte huren

Prepaid 
Abonnement (maand/jaar)

Wonen

Telefoon

Voeding

Vervoer

Sparen

Kleding

Persoonlijke verzorging

Ontspanning

(Bijdragen aan) 
huishoudelijke uitgaven

x

xx

xxx

x
xx

x
xx
xxx

x
xx
xxx

x

xx

xxx

xxx
x
xx

x

xx

x

xx

xxx

Niets kopen
Schoenen
T-shirt/trui
(Spijker)broeks

Toiletartikelen 
(scheermesjes, shampoo)
Kapper

Vrienden bezoeken
Naar de film
Spellenhal, disco
Concerten/ Sportevenementen

Wordt niet naar gevraagd/verwacht

Af en toe indien nodig

Kwart van maandelijks inkomen

Tabel voor uitgavenspel:Fig. 3.2
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Uitgavenspel: Vervoer

Soort vervoer

Lopen of fietsen

Bus

Bus en soms een taxi

Regelmatig een taxi

Waarde

Uitgavenspel over vervoer

X

XX

XXX

XXXX

Fig. 3.3


