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Colofon
‘Paystation’ is een uitgave van: 

Centrum Informatieve Spelen vzw
Naamsesteenweg 130
3001 Leuven
T 016 22 25 17
F 016 29 50 99
cis@spelinfo.be
www.spelinfo.be
www.facebook.com/spelinfo

In opdracht van:

Welzijnsraad Arrondissement Ieper vzw 
Korte Meersstraat 6
8900 Ieper
T 057 22 90 91
F 057 20 56 74

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt, 
door middel van druk, fotokopie, microfilm of welke andere wijze ook, 
zonder voorafgaande toestemming van Centrum Informatieve Spelen vzw.

© Centrum Informatieve Spelen vzw, Leuven 2012.

V.u. Koen Clottens, Naamsesteenweg 130, 3001 Leuven.

In de speluitleg hebben we het over ‘de speler’ en ‘de spelbegeleider’ en 
gebruiken we enkel mannelijke benamingen. Systematisch bedoelen we 
daarmee ook de vrouwelijke term.

Project ‘Schuldpreventie in de Westhoek’

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt, 
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daarmee ook de vrouwelijke term.
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www.biz-centraalwestvlaanderen.be
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Voorwoord 
Consumeren betekent kiezen. Men wordt vandaag overspoeld met 
producten, diensten en goederen waaruit een keuze moet gemaakt worden. 
Een overvloed aan reclame, te veel of te weinig informatie, ingewikkelde 
formulieren, contracten met hun ‘kleine lettertjes’ maken het er niet 
makkelijker op. Bovendien is het, zeker voor jongeren, moeilijk om de 
gevolgen van die keuze(s) in te schatten. 

Het aantal personen in schuldhulpverlening is de laatste jaren sterk 
gestegen en deze tendens zet zich verder. Omdat ‘voorkomen’ nog steeds 
beter is dan ‘genezen’ werkten 17 OCMW’s (*) van de Westhoek met 
ondersteuning van de provinciale gebiedswerking welzijn regio Westhoek en 
de Welzijnsraad Arrondissement Ieper van 1 oktober 2010 tot 30 december 
2013 intens samen aan het leader-project ‘schuldpreventie in de Westhoek’.
1 van de grote acties binnen het project was het herwerken van de 
jongerenbudgetbeurs van OCMW Poperinge. De beurs ontpopte zich in 
samenwerking met het Centrum Informatieve Spelen tot een boeiend, 
mobiel & interactief spel voor 16- tot 18-jarigen.

Sinds 2014 bieden we Paystation verder aan vanuit BudgetInZicht Centraal-
West-Vlaanderen. Dit is één van de 11 BIZ-samenwerkingsverbanden 
in Vlaanderen en Brussel tussen OCMW’s, CAW en Verenigingen waar 
armen het woord nemen (zie www.budgetinzicht.be). Werk maken van 
een kwalitatieve en toegankelijke budget- & schuldhulpverlening en van 
preventie van schuldoverlast staat hier centraal.

In naam van alle partners wensen we u veel speel- en leerplezier. Hopelijk 
kan dit budgetspel een leerrijke tool en een verrijkende ervaring zijn!

(*) Alveringem - De panne - Diksmuide - Heuvelland - Houthulst - Ieper - Koekelare - Koksijde 
- Kortemark - Langemark-Poelkapelle - Lo-Reninge - Mesen - Nieuwpoort - Poperinge - Veurne - 
Vleteren – Zonnebeke 
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Voorwoord
Consumeren betekent kiezen. We worden overspoeld met producten, 
diensten en goederen waartussen we kunnen kiezen. Een overvloed 
aan reclame, te veel of te weinig informatie, ingewikkelde formulieren, 
contracten en kleine lettertjes maken het niet makkelijker om de juiste 
keuzes te maken en de gevolgen van die keuzes in te schatten. 

Het aantal mensen in schuldhulpverlening is de laatste jaren sterk gestegen 
en deze tendens zet zich verder. Omdat ‘voorkomen’ nog steeds beter is 
dan ‘genezen’ startten 17 OCMW’s met ondersteuning van de provinciale 
gebiedswerking Welzijn regio Westhoek en de Welzijnsraad Arrondissement 
Ieper op 1 oktober 2010 17 met het ‘schuldpreventieproject voor de 
Westhoek’ (*).
1 van de grote acties binnen het project was het herwerken van de 
budgetbeurs van OCMW Poperinge. De beurs werd herwerkt tot een 
boeiend, mobiel & interactief spel voor 16- tot 18-jarigen. Het resultaat ligt 
vandaag voor u. 

De 17 OCMW’s uit de Westhoek wensen u veel speel- en leerplezier. We 
hopen dat dit budgetspel een leerrijke tool en een verrijkende ervaring mag 
zijn!

(*) Alveringem - De Panne - Diksmuide - Heuvelland - Houthulst - Ieper - Koekelare 
- Koksijde - Kortemark - Langemark-Poelkapelle - Lo-Reninge - Mesen - Nieuwpoort - 
Poperinge - Veurne - Vleteren – Zonnebeke
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SPELKENMERKEN
Thema
Preventie van financiële problemen bij jongeren. 

Doel
Jongeren kennis en vaardigheden bijbrengen om met geld om te gaan. Op 
deze manier wordt hun inzicht, bewustzijn en weerbaarheid op vlak van 
consumeren verhoogd. 

Spelomschrijving
‘Paystation’ is een spel voor jongeren en jongvolwassenen. Het doel van 
het spel is informeren over consumeren en budgetteren, armoede en 
schuldhulpverlening. 

De spelers kruipen in de huid van een personage naar keuze. Als 
alleenstaande die een appartement huurt, proberen ze hun budget zo goed 
mogelijk te beheren.

In de droomronde vervullen de spelers hun wildste dromen: een citytrip naar 
Barcelona, een nieuw fototoestel, een prachtige avondjurk, … Maar helaas: 
de meeste dromen zijn bedrog.
Na het ontwaken volgt de harde realiteit. De spelers betreden het volwassen 
leven. Ze zijn volledig verantwoordelijk voor het beheer van hun budget. 
Met een realistisch maandloon proberen ze als alleenstaande alle kosten 
in te vullen. De citytrip maakt plaats voor de betaling van de huur, energie, 
voeding en zoveel meer. 

De spelers beantwoorden stellingen en spelen een kaartspel om tips te 
verdienen die hen helpen om hun score doorheen het spel te verbeteren. 
De scoreschermen geven de spelers extra informatie om hun uitgaven 
beter te beheren. Wie kan het meeste sparen? Wie kent alle noodzakelijke 
uitgavenposten en wie schat de prijzen het best in?

Doelgroep
Jongeren die op korte of middellange termijn de stap zetten naar alleen 
wonen.

Aantal spelers
10 tot 30 spelers.



Begeleiding
1 spelbegeleider. 

Accommodatie
• Een voldoende groot lokaal. De grootte van het lokaal is afhankelijk van 

het aantal spelers.
• Tafels en stoelen. Het aantal tafels en stoelen is afhankelijk van het 

aantal spelers. Voor het aantal tafels raadpleeg je de teamverdeling. 
Voorzie een stoel voor elke speler.

Duur van het spel
• 2 lesuren: 100 minuten.

Het spel bestaat uit 2 delen.
Het 1ste deel, de droomronde, duurt 20 minuten.
Het 2de deel, de harde realiteit, bestaat uit 2 ronden, na elke ronde volgt 
een korte tussenbespreking. Deze ronde duurt 60 minuten.
De nabespreking die hierop volgt, neemt 20 minuten in beslag. 

Materiaal 
• USB-stick met software, spelverloop en spelhandleiding
• kaartspel met 60 kaarten
• 50 tips

Materiaal zelf te voorzien
• Kladpapier
• Schrijfgerief voor de deelnemers
• Beamer
• Computers: het aantal is afhankelijk van aantal groepen. Elke groep heeft 

een computer nodig.
• Optioneel: een rekenmachine per groep
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Toelichting handleiding
In de tekst worden icoontjes gebruikt om de speluitleg te verduidelijken:

Aanpassing voor buitengewoon onderwijs
Omdat Paystation ook veel begeleid wordt in het buitengewoon onderwijs, 
is er een variant beschikbaar gesteld. Hierbij is de duur van de winkelrondes 
verlengd tot 20 minuten (ipv 10 minuten) en zijn de stellingen weggelaten. 
Deze kan je eventueel aan bod laten komen tijdens de nabespreking.

Hoe kan je ermee aan de slag? Je leest of projecteert een stelling en geeft 
de antwoordmogelijkheden. Baken 3 duidelijke vakken af in het lokaal. Deze 
staan voor de antwoordmogelijkheden. De spelers gaan in het vak staan dat 
volgens hun het juiste antwoord aangeeft. Op die manier kan je de keuzes 
van spelers verder bespreken.
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SPELKENMERKEN
Thema
Preventie van financiële problemen bij jongeren. 

Doel
Jongeren kennis en vaardigheden bijbrengen om met geld om te gaan. Op 
deze manier worden hun inzicht, bewustzijn en weerbaarheid op vlak van 
consumeren verhoogd. 

Spelomschrijving
‘Paystation’ is een spel voor jongeren en jongvolwassenen. Het doel van 
het spel is informeren over consumeren en budgetteren, armoede en 
schuldhulpverlening. 

De spelers kruipen in de huid van een personage naar keuze. Als 
alleenstaande die een appartement huurt, proberen ze hun budget zo goed 
mogelijk te beheren.

In de droomronde vervullen de spelers hun wildste dromen: een citytrip naar 
Barcelona, een nieuw fototoestel, een prachtige avondjurk, … Maar helaas: 
de meeste dromen zijn bedrog.
Na het ontwaken volgt de harde realiteit. De spelers betreden het volwassen 
leven. Ze zijn volledig verantwoordelijk voor het beheer van hun budget. 
Met een realistisch maandloon proberen ze als alleenstaande alle kosten 
in te vullen. De citytrip maakt plaats voor de betaling van de huur, energie, 
voeding en zoveel meer. 

De spelers beantwoorden stellingen en spelen een kaartspel om tips te 
verdienen die hen helpen om hun score doorheen het spel te verbeteren. 
De scoreschermen geven de spelers extra informatie om hun uitgaven 
beter te beheren. Wie kan het meeste sparen? Wie kent alle noodzakelijke 
uitgavenposten en wie schat de prijzen het best in?

Doelgroep
• Leerlingen van de 3de graad secundair onderwijs, ASO, TSO en BSO.
• Jongeren van 16 tot 18 jaar.

Aantal.spelers
10 tot 30 spelers.
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Toelichting.handleiding
In de tekst worden icoontjes gebruikt om de speluitleg te verduidelijken.

Tekst die volgt na een tekstballon is speluitleg die je (letterlijk) aan 
de deelnemer vertelt.

Tekst die volgt na een informatie-icoon is (achtergrond)informatie 
over het thema of over de begeleiding van het spel. Dit maakt geen 
deel uit van de speluitleg die je aan de deelnemers vertelt.

Tekst die volgt na een vraag-icoon zijn vragen die je stelt aan de 
deelnemers. Ze staan in cursief ter verduidelijking. 

Tekst die volgt na een computer-icoon heeft betrekking op het 
computerprogramma. Deze tekst geeft aan welke actie(s) je uitvoert 
op de laptop.

Tekst die volgt na het speelkaart-icoon heeft betrekking op het 
spelmateriaal. Deze tekst geeft aan welk spelmateriaal je nodig hebt. 



SPELVERLOOP
Voorbereiding
1. TEAMVERDELING
• Bekijk vooraf het aantal deelnemers en de teamverdeling. Onderstaande 

tabel geeft een mogelijke indeling. 
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Begeleiding
1 spelbegeleider. 

Accommodatie
• Een voldoende groot lokaal. De grootte van het lokaal is afhankelijk van 

het aantal spelers.
• Tafels en stoelen. Het aantal tafels en stoelen is afhankelijk van het 

aantal spelers. Voor het aantal tafels raadpleeg je de teamverdeling. 
Voorzie een stoel voor elke speler.

Duur.van.het.spel
• 2 lesuren: 100 minuten.

Het spel bestaat uit 2 delen.
Het 1ste deel, de droomronde, duurt 20 minuten.
Het 2de deel, de harde realiteit, bestaat uit 2 ronden, na elke ronde volgt 
een korte tussenbespreking. Deze ronde duurt 60 minuten.
De nabespreking die hierop volgt, neemt 20 minuten in beslag. 

Materiaal.
• 6 laptops. (Voorzie extra laptops bij klassen met meer dan 25 leerlingen.)
• 8 laptop beschermhoezen. 
• 2 kaartspelen.
• 2 informatiepanelen met producten en productinformatie.
• 1 informatiepaneel met visualisatie van speluitleg en 

computertoepassing.
• Tips.
• 2 verdeelstekkers.

Materiaal.zelf.te.voorzien
• Kladpapier.
• Schrijfgerief voor de deelnemers.
• Beamer.
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SPELVERLOOP
Voorbereiding
1. TEAMVERDELING
• Bekijk vooraf het aantal deelnemers en de teamverdeling. Onderstaande 

tabel geeft een mogelijke indeling. 

Aantal spelers Aantal teams Spelers per team
10 3 3-3-4
11 3 3-4-4
12 3 4
13 4 3-3-3-4
14 4 3-3-4-4
15 4 4-4-4-3
16 4 4
17 5 4-4-3-3-3
18 6 3
19 6 3-3-3-3-3-4
20 5 4
21 6 4-4-4-3-3-3
22 6 4-4-4-4-3-3
23 6 4-4-4-4-4-3
24 6 4
25 7 3-3-3-4-4-4-4
26 7 4-4-4-4-4-3-3
27 7 4-4-4-4-4-4-3
28 7 4
29 8 4-4-4-4-4-3-3-3
30 8 4-4-4-4-4-4-3-3



2. LOKAALOPSTELLING
• Vooraan in het lokaal zet je een tafel klaar om het materiaal op te leggen. 
• Zet 3 tot 8 teamtafels in het lokaal. Het aantal tafels is afhankelijk van het 

aantal deelnemers. 
• Voorzie 1 of 2 kaarttafels. Indien nodig splits je de spelers die het 

kaartspel spelen op in 2 groepen. Vraag de spelers die aan de kaarttafel 
spelen om hun stoel mee te nemen. 

Mogelijke opstelling voor 24 spelers: 4 spelers per tafel.
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2. LOKAALOPSTELLING
• Vooraan in het lokaal zet je een tafel klaar om het materiaal op te leggen. 
• Zet 3 tot 8 teamtafels in het lokaal. Het aantal tafels is afhankelijk van het 

aantal deelnemers. 
• Voorzie 1 of 2 kaarttafels. Met 6 of meer teams speel je aan 2 kaarttafels. 

Vraag de spelers die aan de kaarttafel spelen om hun stoel mee te 
nemen. 

Mogelijke opstelling voor 24 spelers: 4 spelers per tafel.

Spelbegeleider

Team 1 Team 4

Team 2

Team 3

Kaarttafel

Informatiepanelen

Kaarttafel

Team 5

Team 6
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Toelichting.handleiding
In de tekst worden icoontjes gebruikt om de speluitleg te verduidelijken.

Tekst die volgt na een tekstballon is speluitleg die je (letterlijk) aan 
de deelnemer vertelt.

Tekst die volgt na een informatie-icoon is (achtergrond)informatie 
over het thema of over de begeleiding van het spel. Dit maakt geen 
deel uit van de speluitleg die je aan de deelnemers vertelt.

Tekst die volgt na een vraag-icoon zijn vragen die je stelt aan de 
deelnemers. Ze staan in cursief ter verduidelijking. 

Tekst die volgt na een computer-icoon heeft betrekking op het 
computerprogramma. Deze tekst geeft aan welke actie(s) je uitvoert 
op de laptop.

Tekst die volgt na het speelkaart-icoon heeft betrekking op het 
spelmateriaal. Deze tekst geeft aan welk spelmateriaal je nodig hebt. 



TAFEL SPELBEGELEIDER
• Leg alle tips gedekt (met de tekst naar beneden) op de tafel. 
• Stel een beamer met de speluitleg op.

TEAMTAFELS
• Plaats op elke tafel een laptop of computer en installeer de 

computertoepassing. Maak een snelkoppeling op het bureaublad.
• Zet de tafels zo dat enkel de spelers van hetzelfde team het scherm zien. 

Schik de stoelen van de spelers zo dat alle spelers het scherm goed zien.
• Leg op elke tafel kladpapier en schrijfgerief. 

De spelers mogen pen en papier gebruiken om informatie over hun 
personage of hun uitgaven bij te houden. Dit moet je niet expliciet 
vertellen. Ze zijn vrij dit materiaal te gebruiken naar eigen inzicht. 
In de nabespreking kan je hierop terug komen en de vraag stellen 
wie zijn uitgaven heeft bijgehouden.

KAARTTAFEL(S)
• De kaarttafel(s) staan achteraan het lokaal. Gebruik een 2de kaarttafel 

indien je de spelers opsplitst in 2 groepen. In totaal zijn er 60 kaarten. 
Verdeel de kaarten over de 2 kaarttafels. Zorg dat elke groep 10 kaarten 
van elke categorie heeft (vaste basiskosten, variabele basiskosten en luxe 
uitgaven). 

Inleiding voor de begeleider
Het doel is om de spelers meer inzicht te geven in het beheren van 
hun budget om op die manier financiële problemen te vermijden.  
Jongeren hebben vaak een te rooskleurig beeld van lonen, een te hoge 
levensstandaard of te hoge verwachtingen. De spelers leren welke de 
noodzakelijk posten zijn, hoeveel de minimale uitgave per kostenpost 
bedraagt en het belang van sparen. 

De prijzen in het spel zijn gebaseerd op het onderzoek ‘Minibudget: Wat 
hebben gezinnen nodig om menswaardig te leven in België?’ Het onderzoek 
gaat op zoek naar de minimale uitgave per uitgavenpost. In het spel dagen 
we de deelnemers uit om die minimale uitgave te benaderen en zoveel 
mogelijk te sparen. 
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SPELVERLOOP
Voorbereiding
1. TEAMVERDELING
• Bekijk vooraf het aantal deelnemers en de teamverdeling. Onderstaande 

tabel geeft een mogelijke indeling. 

Aantal spelers Aantal teams Spelers per team
10 3 3-3-4
11 3 3-4-4
12 3 4
13 4 3-3-3-4
14 4 3-3-4-4
15 4 4-4-4-3
16 4 4
17 5 4-4-3-3-3
18 6 3
19 6 3-3-3-3-3-4
20 5 4
21 6 4-4-4-3-3-3
22 6 4-4-4-4-3-3
23 6 4-4-4-4-4-3
24 6 4
25 7 3-3-3-4-4-4-4
26 7 4-4-4-4-4-3-3
27 7 4-4-4-4-4-4-3
28 7 4
29 8 4-4-4-4-4-3-3-3
30 8 4-4-4-4-4-4-3-3

8

Toelichting.handleiding
In de tekst worden icoontjes gebruikt om de speluitleg te verduidelijken.

Tekst die volgt na een tekstballon is speluitleg die je (letterlijk) aan 
de deelnemer vertelt.

Tekst die volgt na een informatie-icoon is (achtergrond)informatie 
over het thema of over de begeleiding van het spel. Dit maakt geen 
deel uit van de speluitleg die je aan de deelnemers vertelt.

Tekst die volgt na een vraag-icoon zijn vragen die je stelt aan de 
deelnemers. Ze staan in cursief ter verduidelijking. 

Tekst die volgt na een computer-icoon heeft betrekking op het 
computerprogramma. Deze tekst geeft aan welke actie(s) je uitvoert 
op de laptop.

Tekst die volgt na het speelkaart-icoon heeft betrekking op het 
spelmateriaal. Deze tekst geeft aan welk spelmateriaal je nodig hebt. 



Elk team kruipt in de huid van een personage. Het doel is om het beschikbare 
budget goed te besteden, de wensen te vervullen en zoveel mogelijk te 
sparen. 
Het personage woont alleen op een appartement en heeft net een job 
gevonden. De spelers gaan op zoek naar de noodzakelijk uitgaven en zijn 
volledig verantwoordelijk voor het budgetbeheer.
Elke ronde stelt een nieuwe maand voor. De spelers moeten elke 
maand opnieuw hun uitgaven ingeven. De tips, het scorescherm en de 
tussenbespreking helpen de spelers om hun beschikbaar budget zo goed 
mogelijk te besteden.

Tijdens de droomronde vullen de spelers zelf het startloon in. Met dit 
budget proberen ze al hun dromen en wensen te vervullen. Nadien komen 
ze in de harde realiteit terecht, een nabootsing van de werkelijkheid. In 
het echte leven moet je noodzakelijke kosten betalen. Dromen maken 
plaats voor werkelijkheid. De spelers ondervinden hoe moeilijk het is om 
alle noodzakelijke kosten te bepalen en betalen, toch nog hun dromen te 
realiseren en zoveel mogelijk te sparen.

We hebben gezocht naar een zo correct mogelijke prijs, dit is uiteraard 
geen exacte wetenschap. We kiezen bewust voor prijs-kwaliteit. Er zijn 
goedkopere mogelijkheden, maar deze kunnen van mindere kwaliteit zijn 
met als gevolg dat de levensduur beperkter is en dus sneller een nieuw 
product gekocht moet worden. 

Geef de spelers ook mee dat de prijzen gebaseerd zijn op het onderzoek. 
Het is dan ook niet de bedoeling om de prijzen in twijfel te trekken. 

Neem voldoende tijd om het doel, de spelregels en de 
computertoepassing toe te lichten.
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2. LOKAALOPSTELLING
• Vooraan in het lokaal zet je een tafel klaar om het materiaal op te leggen. 
• Zet 3 tot 8 teamtafels in het lokaal. Het aantal tafels is afhankelijk van het 

aantal deelnemers. 
• Voorzie 1 of 2 kaarttafels. Met 6 of meer teams speel je aan 2 kaarttafels. 

Vraag de spelers die aan de kaarttafel spelen om hun stoel mee te 
nemen. 

Mogelijke opstelling voor 24 spelers: 4 spelers per tafel.

Spelbegeleider

Team 1 Team 4

Team 2

Team 3

Kaarttafel

Informatiepanelen

Kaarttafel

Team 5

Team 6
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Toelichting.handleiding
In de tekst worden icoontjes gebruikt om de speluitleg te verduidelijken.

Tekst die volgt na een tekstballon is speluitleg die je (letterlijk) aan 
de deelnemer vertelt.

Tekst die volgt na een informatie-icoon is (achtergrond)informatie 
over het thema of over de begeleiding van het spel. Dit maakt geen 
deel uit van de speluitleg die je aan de deelnemers vertelt.

Tekst die volgt na een vraag-icoon zijn vragen die je stelt aan de 
deelnemers. Ze staan in cursief ter verduidelijking. 

Tekst die volgt na een computer-icoon heeft betrekking op het 
computerprogramma. Deze tekst geeft aan welke actie(s) je uitvoert 
op de laptop.

Tekst die volgt na het speelkaart-icoon heeft betrekking op het 
spelmateriaal. Deze tekst geeft aan welk spelmateriaal je nodig hebt. 
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TAFEL SPELBEGELEIDER
• Leg alle tips gedekt (met de tekst naar beneden) op de tafel. 
• Stel een beamer of het informatiepaneel met de speluitleg op.

TEAMTAFELS
• Plaats op elke tafel een laptop. Zet de tafels zo dat enkel de spelers van 

hetzelfde team het scherm zien. Schik de stoelen van de spelers zo dat 
alle spelers het scherm goed zien.

• Leg op elke tafel kladpapier en schrijfgerief. 

De spelers mogen pen en papier gebruiken om hun uitgaven bij te 
houden tijdens de winkelfase. Dit moet je niet expliciet vertellen. 
Ze zijn vrij dit materiaal te gebruiken naar eigen inzicht. In de 
nabespreking kan je hierop terug komen en de vraag stellen wie zijn  
uitgaven heeft bijgehouden.

INFORMATIEPANELEN
• De informatiepanelen met de speluitleg stel je achteraan in het lokaal op. 
• Plaats de informatiepanelen met informatie over de producten waar er 

voldoende ruimte is. Indien mogelijk op verschillende plaatsen zodat alle 
spelers de info op hetzelfde moment kunnen bekijken.

KAARTTAFEL(S)
• De kaarttafel(s) staan achteraan in het lokaal. Bij 6 teams of meer voorzie 

je 2 kaarttafels. 
 

Speldoel en einde van het spel
Het doel is om zoveel mogelijk punten te behalen. Hoe doe je dat?

• Binnen budget blijven en zo veel mogelijk sparen.
• De noodzakelijke uitgavenposten invullen.
• De kostprijs van de producten zo goed mogelijk inschatten.
• Een goede levenstandaard nastreven en de wensen van je 

personage vervullen.

Het spel eindigt na 2 ronden in de harde realiteit. Het team dat bij het 
laatste scorescherm het hoogste puntenaantal heeft, wint het spel. 

Spelverloop
Inleiding en speluitleg

Verwelkom de spelers en verdeel ze in gelijke teams van 3 of 
4 spelers (zie teamverdeling bij voorbereiding). 

Stel enkele inleidende vragen:
• Wie krijgt nog zakgeld?
• Wat moet je daarmee betalen?
• Wie doet weekend- of vakantiewerk? Waarom doe je dit? Wat doe je met 

het geld dat je hierbij verdient?
• Wie gaat binnenkort op zoek naar een job?
• Wie gaat verder studeren en misschien op kot?
• Woont er al iemand alleen?

Neem met je teamgenoten plaats aan een computer. Zorg dat 
iedereen van je team het scherm goed kan zien. Jullie spelen tegen 
de andere teams om een zo hoog mogelijke score te behalen.

Zo meteen kiezen jullie een personage. Jullie kunnen een personage kiezen 
die een job heeft in de lijn van jullie studies, maar jullie mogen ook voor een 
totaal andere job gaan. Tijdens het spel zijn jullie verantwoordelijk voor het 
beheren van het budget van dat personage. Hij of zij is een alleenstaande die 
een appartement huurt, pas afgestudeerd is en net werk heeft gevonden. 

Jullie werken samen om met het beschikbare budget -het nettoloon van 
het gekozen personage- de maandelijkse kosten te betalen en zijn of haar 
dromen te vervullen.

Benadruk de onderlinge competitie, zo vermijd je dat groepen 
samenwerken.
Gebruik een beamer om de computertoepassing toe te lichten. 
Doe dit stap voor stap. 
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Toelichting.handleiding
In de tekst worden icoontjes gebruikt om de speluitleg te verduidelijken.

Tekst die volgt na een tekstballon is speluitleg die je (letterlijk) aan 
de deelnemer vertelt.

Tekst die volgt na een informatie-icoon is (achtergrond)informatie 
over het thema of over de begeleiding van het spel. Dit maakt geen 
deel uit van de speluitleg die je aan de deelnemers vertelt.

Tekst die volgt na een vraag-icoon zijn vragen die je stelt aan de 
deelnemers. Ze staan in cursief ter verduidelijking. 

Tekst die volgt na een computer-icoon heeft betrekking op het 
computerprogramma. Deze tekst geeft aan welke actie(s) je uitvoert 
op de laptop.

Tekst die volgt na het speelkaart-icoon heeft betrekking op het 
spelmateriaal. Deze tekst geeft aan welk spelmateriaal je nodig hebt. 
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Deel 1: De droomronde

Dubbelklik op het Paystation-symbool op je bureaublad. Het 
computerprogramma start op. Klik op ‘volgende’ om het 
beginscherm te verlaten.

1. Beroepskeuze en startloon
 

Kies een personage uit de mogelijkheden die het programma 
aangeeft. Typ de naam van het gekozen personage in het invulvak. 
Schat samen met je teamgenoten het gemiddeld startloon van 

je personage zo goed mogelijk in. Houd bij het invullen van het startloon 
rekening met het feit dat hij of zij net is afgestudeerd en dus geen 
werkervaring heeft. 

De lonen zijn afgerond op 50 of 100 €.

Typ de naam van het personage waarmee je wil spelen in het 
invulvak en klik op ‘ok’.
Lees de extra informatie over je personage.

                 Vul het startloon van je personage ‘hier’ in.

Wat is het verschil tussen bruto- en nettoloon?

Leg kort het verschil uit tussen bruto- en nettoloon: nettoloon is 
het bedrag dat daadwerkelijk op je rekening wordt gestort.
De lonen zijn gemiddelden, gebaseerd op cijfers van 2017. 
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Inleiding.voor.de.begeleider
Het doel is om de spelers meer inzicht te geven in het beheren van 
hun budget om op die manier financiële problemen te vermijden.  
Jongeren hebben vaak een te rooskleurig beeld van lonen, een te hoge 
levensstandaard of te hoge verwachtingen. De spelers leren welke de 
noodzakelijke posten zijn, hoeveel de minimale uitgave per kostenpost 
bedraagt en het belang van sparen. 

De prijzen in het spel zijn gebaseerd op het onderzoek ‘Minibudget: Wat 
hebben gezinnen nodig om menswaardig te leven in België?’ Het onderzoek 
gaat op zoek naar de minimale uitgave per uitgavenpost. In het spel dagen 
we de deelnemers uit om die minimale uitgave te benaderen en zoveel 
mogelijk te sparen. 

Elk team kruipt in de huid van een personage. Het doel is om het beschikbare 
budget goed te besteden, de wensen te vervullen en zoveel mogelijk te 
sparen. 
Het personage woont alleen in een appartement en heeft net een job 
gevonden. De spelers gaan op zoek naar de noodzakelijke uitgaven en zijn 
volledig verantwoordelijk voor het budgetbeheer.
Elke ronde stelt een nieuwe maand voor. De spelers moeten elke 
maand opnieuw hun uitgaven ingeven. De tips, het scorescherm en de 
tussenbespreking helpen de spelers om het beschikbare budget zo goed 
mogelijk te besteden.

Tijdens de droomronde vullen de spelers zelf het startloon in. Met dit 
budget proberen ze al hun dromen en wensen te vervullen. Nadien komen 
ze in de harde realiteit terecht, een nabootsing van de werkelijkheid. In 
het echte leven moet je noodzakelijke kosten betalen. Dromen maken 
plaats voor werkelijkheid. De spelers ondervinden hoe moeilijk het is om 
alle noodzakelijke kosten te bepalen en betalen, toch nog hun dromen te 
realiseren en zoveel mogelijk te sparen.

Neem voldoende tijd om het doel, de spelregels en de 
computertoepassing toe te lichten.

8

Toelichting.handleiding
In de tekst worden icoontjes gebruikt om de speluitleg te verduidelijken.

Tekst die volgt na een tekstballon is speluitleg die je (letterlijk) aan 
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deelnemers. Ze staan in cursief ter verduidelijking. 

Tekst die volgt na een computer-icoon heeft betrekking op het 
computerprogramma. Deze tekst geeft aan welke actie(s) je uitvoert 
op de laptop.

Tekst die volgt na het speelkaart-icoon heeft betrekking op het 
spelmateriaal. Deze tekst geeft aan welk spelmateriaal je nodig hebt. 
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2. Voorstelling personage
Op jullie scherm verschijnt een vak met extra informatie over het 
personage: hobby’s, wensen, leeftijd en woonsituatie. Zo meteen 
verdwijnt deze informatie. Je noteert best de eigenschappen en 
kenmerken van je personage. Dit kan helpen bij de voorstelling, 
maar ook tijdens het verdere verloop van het spel. Stel jullie 
personage kort voor aan de hand van deze informatie. 

Lees de informatie over je personage.

Geef zelf een voorbeeld van een korte voorstelling:
“Dag allemaal, mijn naam is Jorn en ik ben 23 jaar. Ik heb een fijne 
job als industrieel ingenieur. Na een lange werkdag leef ik me graag 
uit aan de klimmuur. Elke vrijdagavond  spreken we met enkele 
vrienden af om te pokeren. Ik houd van gadgets zoals een tablet- 
pc, merkproducten en snelle wagens.”.

Duid de spelers op het ‘belang’ van de voorstelling. De teams proberen de 
wensen en dromen van hun personage zo goed mogelijk te vervullen. In de 
nabespreking kan je hierop terugkomen.

3. Winkelen
We werken met codes zodat alle teams steeds hetzelfde scherm 
voor zich hebben. Controleer of alle teams de code hebben 
ingegeven. Een overzicht van de codes vind je op pagina 35. Geef 
de code pas als je de uitleg over ‘Hoe koop je een product’ gegeven 
hebt en de spelers geen vragen meer hebben. 

Na de speluitleg geef ik jullie de code om naar het volgende 
scherm te gaan. We werken met codes om ervoor te zorgen dat 
iedereen op hetzelfde tempo aan het spel deelneemt. Ik geef de 
volgende code pas als iedereen klaar is met de opdracht. 

Geef de code (529) in en klik op ‘volgende’. 
Klik nog een keer op ‘volgende’.

Welkom in deze prachtige stad met verschillende winkels waar je 
aankopen kan doen. Hier mogen jullie zo dadelijk winkelen met 
jullie eerste loon. Koop de producten die je wil hebben en bepaal 
de prijs. Opgelet: jullie hebben maar 10 minuten tijd. Als de tijd om 
is, kunnen jullie geen producten meer kopen. 
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Speldoel.en.einde.van.het.spel
Het doel is om zoveel mogelijk punten te behalen. Hoe doe je dat?
• Binnen budget blijven en zo veel mogelijk sparen.
• De noodzakelijke uitgavenposten invullen.
• De kostprijs van de producten zo goed mogelijk inschatten.
• Een goede levenstandaard nastreven en de wensen van je 

personage vervullen.

Het spel eindigt na 2 ronden in de harde realiteit. Het team dat bij het 
laatste scorescherm het hoogste puntenaantal heeft, wint het spel. 

Spelverloop
Inleiding en speluitleg

Verwelkom de spelers en verdeel ze in teams (zie teamverdeling bij 
voorbereiding). 
Stel enkele inleidende vragen:

• Wie krijgt zakgeld?
• Wat moet je daarmee betalen?
• Wie doet weekend- of vakantiewerk? Waarom doe je dit? Wat doe je met 

het geld dat je hiermee verdient?

Neem met je teamgenoten plaats aan een laptop. Let er op dat 
iedereen het scherm goed kan zien. Jullie spelen tegen de andere 
teams om een zo hoog mogelijke score te behalen.

Zo meteen kiezen jullie een personage. Tijdens het spel zijn jullie 
verantwoordelijk voor het beheren van het budget van dat personage. Hij of 
zij is een alleenstaande die een appartement huurt, pas afgestudeerd is en 
net werk heeft gevonden. 

Jullie werken samen om met het beschikbare budget -het nettoloon van 
het gekozen personage- de maandelijkse kosten te betalen en zijn of haar 
dromen te vervullen.

Benadruk de onderlinge competitie, zo vermijd je dat groepen 
samenwerken.

Gebruik bij voorkeur een beamer om de computertoepassing toe 
te lichten. Doe dit stap voor stap. Als je geen beamer hebt, gebruik 
je de informatiepanelen met de visualisatie van de speluitleg en 
computertoepassing. 8

Toelichting.handleiding
In de tekst worden icoontjes gebruikt om de speluitleg te verduidelijken.

Tekst die volgt na een tekstballon is speluitleg die je (letterlijk) aan 
de deelnemer vertelt.

Tekst die volgt na een informatie-icoon is (achtergrond)informatie 
over het thema of over de begeleiding van het spel. Dit maakt geen 
deel uit van de speluitleg die je aan de deelnemers vertelt.

Tekst die volgt na een vraag-icoon zijn vragen die je stelt aan de 
deelnemers. Ze staan in cursief ter verduidelijking. 

Tekst die volgt na een computer-icoon heeft betrekking op het 
computerprogramma. Deze tekst geeft aan welke actie(s) je uitvoert 
op de laptop.

Tekst die volgt na het speelkaart-icoon heeft betrekking op het 
spelmateriaal. Deze tekst geeft aan welk spelmateriaal je nodig hebt. 
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spelmateriaal. Deze tekst geeft aan welk spelmateriaal je nodig hebt. 

8

Toelichting.handleiding
In de tekst worden icoontjes gebruikt om de speluitleg te verduidelijken.

Tekst die volgt na een tekstballon is speluitleg die je (letterlijk) aan 
de deelnemer vertelt.

Tekst die volgt na een informatie-icoon is (achtergrond)informatie 
over het thema of over de begeleiding van het spel. Dit maakt geen 
deel uit van de speluitleg die je aan de deelnemers vertelt.

Tekst die volgt na een vraag-icoon zijn vragen die je stelt aan de 
deelnemers. Ze staan in cursief ter verduidelijking. 

Tekst die volgt na een computer-icoon heeft betrekking op het 
computerprogramma. Deze tekst geeft aan welke actie(s) je uitvoert 
op de laptop.

Tekst die volgt na het speelkaart-icoon heeft betrekking op het 
spelmateriaal. Deze tekst geeft aan welk spelmateriaal je nodig hebt. 



Jullie hoeven dus niet alles te kopen, maar wel de dingen waarvan je droomt. 
Het is goed om alle winkels te bezoeken zodat je weet wat je allemaal kan 
kopen.

Hoe koop je een product? 

• Ga de winkel binnen: klik op de winkel die je wil betreden.
• Kies het product dat je wil kopen: selecteer het gewenste 

product met een muisklik. 
• Klik opnieuw op het product als je een ander product wil 

selecteren.
• Er verschijnt een invulvak. Schat hier de prijs van het product 

zo nauwkeurig mogelijk in.
• Klik op ‘ok’ om de prijs te bevestigen.
• Klik op het ‘kruisje’ om de winkel te verlaten.
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Deel.1:.De.droomronde

Dubbelklik op het Paystation-symbool op je bureaublad. Het 
computerprogramma start op. Klik op ‘volgende’ om het 
beginscherm te verlaten.

1. Beroepskeuze en startloon

 
Kies een beroep uit de mogelijkheden die het programma aangeeft. 
Typ de naam van het gekozen personage in het invulvak. Bepaal 
samen met je teamgenoten het startloon van dit personage. Houd 

bij het invullen van het startloon rekening met het feit dat hij of zij net is 
afgestudeerd en dus geen werkervaring heeft. 

Typ de naam van het personage waarmee je wil spelen in het invulvak 
en klik op ‘ok’.
Lees de extra informatie over je personage.

  Vul het startloon van je personage ‘hier’ in.

Wat is het verschil tussen bruto- en nettoloon?

Leg kort het verschil uit tussen bruto- en nettoloon.

8

Toelichting.handleiding
In de tekst worden icoontjes gebruikt om de speluitleg te verduidelijken.

Tekst die volgt na een tekstballon is speluitleg die je (letterlijk) aan 
de deelnemer vertelt.

Tekst die volgt na een informatie-icoon is (achtergrond)informatie 
over het thema of over de begeleiding van het spel. Dit maakt geen 
deel uit van de speluitleg die je aan de deelnemers vertelt.

Tekst die volgt na een vraag-icoon zijn vragen die je stelt aan de 
deelnemers. Ze staan in cursief ter verduidelijking. 

Tekst die volgt na een computer-icoon heeft betrekking op het 
computerprogramma. Deze tekst geeft aan welke actie(s) je uitvoert 
op de laptop.

Tekst die volgt na het speelkaart-icoon heeft betrekking op het 
spelmateriaal. Deze tekst geeft aan welk spelmateriaal je nodig hebt. 



Elke winkel toont een overzicht van de aankopen. 

Dus, stel je gaat in het gebouw ‘thuis’ binnen en kiest ervoor een 
appartement te huren op het platteland. Dan klik je hierop en geef je 
bovenaan de kostprijs in die je hiervoor minimaal per maand denkt te 
moeten betalen (bv. 200 euro). Afhankelijk van hoe goed je de prijs inschat, 
zal het balkje onder het product een kleur krijgen: 
• groen staat voor een goede/realistische inschatting 
• rood betekent dat je de prijs te hoog ingeschat hebt (je kan iets 

goedkoper vinden) 
• geel betekent dat je de prijs te laag ingeschat hebt 
• grijs geeft aan dat je dat product niet meer kan kiezen (als je op het plat-

teland huurt, kan je niet meer huren in de stad). 

Het is altijd handig om de prijs en kleurcode te noteren zodat je dit later 
kan raadplegen. Weet dat er maar 1 getal is waarbij het balkje groen kleurt. 

Eens je een prijs ingegeven hebt, kan je die niet meer aanpassen binnen 
dezelfde ronde. De ronde nadien kan je natuurlijk wel de prijs opnieuw 
ingeven.

De prijzen zijn steeds een veelvoud van 5 of 10 (dus bv. niet 32, wel 
35 euro). 

Deze prijzen zijn gebaseerd op een onderzoek van Bérénice Storms: zij heeft 
samen met enkele collega’s onderzocht wat je minimum moet uitgeven om 
een menswaardig leven te leiden.

Bij basisproducten vragen we telkens naar de minimumprijs, bij 
luxeproducten zoeken we gemiddelden.

Tenzij anders aangegeven, zoeken we de prijs voor 1 maand voor 1 persoon. 
In sommige gevallen wordt naar een prijs gevraagd voor meerdere personen 
(bv. een avondje uit eten is voor 2 personen). Lees dus heel goed wat in het 
tekstballonnetje staat.
Er zijn ook producten die je niet elke maand koopt of betaalt: kledij, een tv, 
een reis, ... Bij deze producten vragen we om na te denken hoeveel dit per 
jaar kost en dan te delen door 12 zodat je de prijs per maand hebt.
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2. Voorstelling personage
Op jullie scherm verschijnt een vak met extra informatie over het 
personage: hobby’s, wensen, leeftijd en woonsituatie. Stel jullie 
personage kort voor aan de hand van deze informatie. 

Lees de informatie over je personage.

Geef zelf een voorbeeld van een korte voorstelling:
“Dag allemaal, mijn naam is Jorn en ik ben 23 jaar. Ik heb een fijne job 
als industrieel ingenieur. Na een lange werkdag leef ik me graag uit aan 
de klimmuur. Elke vrijdagavond spreken we met enkele vrienden af om 
te pokeren. Ik houd van gadgets zoals een tablet-pc, merkproducten en 
snelle wagens.”.

Duid de spelers op het ‘belang’ van de voorstelling. De teams 
proberen de wensen en dromen van hun personage zo goed mogelijk 
te vervullen. In de nabespreking kan je hierop terugkomen.

3. Dromen en wensen
Bekijk rustig de informatiepanelen. Deze panelen stellen 
winkeletalages voor. Hier vind je verschillende producten op terug 
zoals: energie, vervoer, kleding, vrijetijdsbestedingen, … Lees 
aandachtig de informatie die bij de producten staat.

Maak een keuze uit deze producten en stel een verlanglijst op in 
overleg met je teamgenoten. 
 
Kies producten die jullie personage graag zou willen kopen met zijn 
of haar eerste loon. 
Al deze producten vinden jullie ook terug op de laptop.

4. Winkelen
We werken met codes zodat alle teams steeds hetzelfde scherm voor 
zich hebben. Controleer of alle teams de code hebben ingegeven. 
Een overzicht van de codes van je op pagina 25. Geef de code pas als 

je de uitleg over ‘Hoe koop je een product?’ hebt gegeven en de spelers geen 
vragen meer hebben.

Geef de code (147) in en klik op ‘volgende’. 
Klik nog een keer op ‘volgende’.



Opgelet: in de prijs van een wagen is het verbruik, het onderhoud en de 
verzekering inbegrepen. Met de wagen wordt gemiddeld een afstand van 
16.000 km per jaar gereden. De aankoopprijs wordt gespreid over 5 jaar. Om 
de prijs per maand te berekenen deel je dus eerst de aankoopprijs door 5. 
Zo heb je de prijs per jaar. Aangezien we de prijs per maand vragen, deel je 
nadien de prijs nog door 12. 

Een voorbeeld: je koopt een wagen van 12.000 euro. Eerst deel je deze prijs 
dan door 5: 12.000/5= 2.400. dan deel je 2.400 door 12: 2.400/12= 200. De 
aankoopprijs van de wagen bedraagt dus 200 euro per maand. Vergeet zeker 
het verbruik, onderhoud en de verzekering hier niet bij te tellen.

Jullie krijgen 10 minuten om te kopen wat jullie willen met het loon dat jullie 
hebben ingeschat.

De spelers hebben 10 minuten om hun aankopen te doen. Het 
programma gaat automatisch naar het volgende scherm als de tijd 
verstreken is. Als alle teams hun aankopen sneller gedaan hebben, 
dan geef je de code (328) om naar het volgende scherm te gaan.

Dit scherm toont een overzicht van aangekochte producten en de prijs die de 
spelers inschatten. Rechts onderaan vinden de spelers ook het totaal van de 
prijzen door hen ingeschat en de werkelijke totaalprijs.

Om naar het volgende scherm te gaan, geven de spelers code 427 in.
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Hier zien jullie verschillende winkels waar je aankopen kan doen. 
Koop de producten die je wil hebben en bepaal de prijs. Opgelet: 
jullie hebben maar 10 minuten tijd. Als de tijd om is, kunnen jullie 

geen producten meer kopen. 

Hoe koop je een product? 

 

8

Toelichting.handleiding
In de tekst worden icoontjes gebruikt om de speluitleg te verduidelijken.

Tekst die volgt na een tekstballon is speluitleg die je (letterlijk) aan 
de deelnemer vertelt.

Tekst die volgt na een informatie-icoon is (achtergrond)informatie 
over het thema of over de begeleiding van het spel. Dit maakt geen 
deel uit van de speluitleg die je aan de deelnemers vertelt.

Tekst die volgt na een vraag-icoon zijn vragen die je stelt aan de 
deelnemers. Ze staan in cursief ter verduidelijking. 

Tekst die volgt na een computer-icoon heeft betrekking op het 
computerprogramma. Deze tekst geeft aan welke actie(s) je uitvoert 
op de laptop.

Tekst die volgt na het speelkaart-icoon heeft betrekking op het 
spelmateriaal. Deze tekst geeft aan welk spelmateriaal je nodig hebt. 



4. Top 3 wensen en dromen

De droomronde is nu afgelopen. Jullie hebben jullie goed 
kunnen uitleven en gekocht wat jullie wilden. Straks volgen er 
2 realiteitsrondes. Het verschil met de droomronde is dat je 

ervoor moet zorgen dat je voldoende kan sparen en producten koopt die 
je nodig hebt om een maand te kunnen leven. Iedereen koopt graag eens 
een extraatje. Uit het onderzoek blijkt ook dat dit af en toe nodig is om 
menswaardig te kunnen leven.
Daarom mogen jullie nu 3 luxeproducten kiezen dat jullie personage graag 
zou hebben. Het is belangrijk dat je rekening houdt met de hobby’s en loon 
van je personage. 

Kies nu 3 producten. Je hoeft ditmaal geen prijs in te geven.

• Klik op een winkel om de producten waaruit je kan kiezen te 
bekijken.

• Selecteer de producten die je personage zeker wil hebben.
• Het geselecteerd product wordt aangeduid met een kleur.
• Klik op het ‘kruisje’ om de winkel te verlaten.
• Geef code (772) in en klik op ‘volgende’ om naar het volgende 

scherm te gaan.

5. Resultaat

Na het kiezen van een beroep, het bepalen van het startloon en 
de selectie van luxeproducten volgt het scorescherm. Dit scherm 
helpt de spelers om hun score te verbeteren. 
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• Ga de winkel binnen: klik op de winkel die je wil betreden.
• Kies het product dat je wil kopen: selecteer het gewenste product met 

een muisklik. 
• Klik opnieuw op het product als je een ander product wil selecteren.
• Er verschijnt een invulvak. Geef hier de prijs van het product. Schat de 

prijs zo nauwkeurig mogelijk in.
• Klik op ‘OK’ om de prijs te bevestigen.
• Klik op ‘X’ om naar een andere winkel te gaan.

Elke winkel toont een overzicht van de aankopen. 

De spelers hebben 10 minuten tijd om hun aankopen te doen. Het 
programma gaat automatisch naar het volgende scherm als de tijd 
om is. Als alle teams hun aankopen sneller hebben gedaan, geef je de 

code (258) in om naar het volgende scherm te gaan.

5. Top 3 wensen en dromen

 

Tijd om 3 producten te kiezen die je personage zeker wil hebben. Denk 
hierbij aan de voorstelling van het personage aan het begin van het spel. 
Let op: jullie kunnen enkel luxeproducten kiezen. 

• Klik op een winkel om de producten waaruit je kan kiezen te bekijken.
• Selecteer de producten die je personage zeker wil hebben.
• Geselecteerde producten worden aangeduid met een kleur.
• Klik op ‘X’ om de winkel te verlaten.
• Geef code (369) in en klik op ‘volgende’ om naar het volgende scherm te 

gaan.

8

Toelichting.handleiding
In de tekst worden icoontjes gebruikt om de speluitleg te verduidelijken.

Tekst die volgt na een tekstballon is speluitleg die je (letterlijk) aan 
de deelnemer vertelt.

Tekst die volgt na een informatie-icoon is (achtergrond)informatie 
over het thema of over de begeleiding van het spel. Dit maakt geen 
deel uit van de speluitleg die je aan de deelnemers vertelt.

Tekst die volgt na een vraag-icoon zijn vragen die je stelt aan de 
deelnemers. Ze staan in cursief ter verduidelijking. 

Tekst die volgt na een computer-icoon heeft betrekking op het 
computerprogramma. Deze tekst geeft aan welke actie(s) je uitvoert 
op de laptop.

Tekst die volgt na het speelkaart-icoon heeft betrekking op het 
spelmateriaal. Deze tekst geeft aan welk spelmateriaal je nodig hebt. 

8

Toelichting.handleiding
In de tekst worden icoontjes gebruikt om de speluitleg te verduidelijken.

Tekst die volgt na een tekstballon is speluitleg die je (letterlijk) aan 
de deelnemer vertelt.

Tekst die volgt na een informatie-icoon is (achtergrond)informatie 
over het thema of over de begeleiding van het spel. Dit maakt geen 
deel uit van de speluitleg die je aan de deelnemers vertelt.

Tekst die volgt na een vraag-icoon zijn vragen die je stelt aan de 
deelnemers. Ze staan in cursief ter verduidelijking. 

Tekst die volgt na een computer-icoon heeft betrekking op het 
computerprogramma. Deze tekst geeft aan welke actie(s) je uitvoert 
op de laptop.

Tekst die volgt na het speelkaart-icoon heeft betrekking op het 
spelmateriaal. Deze tekst geeft aan welk spelmateriaal je nodig hebt. 

8

Toelichting.handleiding
In de tekst worden icoontjes gebruikt om de speluitleg te verduidelijken.

Tekst die volgt na een tekstballon is speluitleg die je (letterlijk) aan 
de deelnemer vertelt.

Tekst die volgt na een informatie-icoon is (achtergrond)informatie 
over het thema of over de begeleiding van het spel. Dit maakt geen 
deel uit van de speluitleg die je aan de deelnemers vertelt.

Tekst die volgt na een vraag-icoon zijn vragen die je stelt aan de 
deelnemers. Ze staan in cursief ter verduidelijking. 

Tekst die volgt na een computer-icoon heeft betrekking op het 
computerprogramma. Deze tekst geeft aan welke actie(s) je uitvoert 
op de laptop.

Tekst die volgt na het speelkaart-icoon heeft betrekking op het 
spelmateriaal. Deze tekst geeft aan welk spelmateriaal je nodig hebt. 



Het scherm dat jullie nu zien is het scorescherm. Hier staat heel 
wat informatie op die jullie kan helpen om een betere score te 
behalen.

Het rode getal rechts onderaan is de totaalscore.
Je kan maximum 100 punten behalen. Het is de bedoeling een zo hoog 
mogelijke score te halen. Tijdens het spel moet je er naar streven om 100 
punten te halen.
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6. Resultaat

Na het kiezen van een beroep, het bepalen van het startloon en de selectie 
van producten volgt het scorescherm. Dit scherm helpt de spelers om hun 
score te verbeteren. 

 

Het scherm dat jullie nu zien is het scorescherm. Hier staat heel wat 
informatie op die jullie kan helpen om een betere score te behalen.
Het rode getal onderaan is de totaalscore. Je kan maximum 100 
punten behalen. 

8

Toelichting.handleiding
In de tekst worden icoontjes gebruikt om de speluitleg te verduidelijken.

Tekst die volgt na een tekstballon is speluitleg die je (letterlijk) aan 
de deelnemer vertelt.

Tekst die volgt na een informatie-icoon is (achtergrond)informatie 
over het thema of over de begeleiding van het spel. Dit maakt geen 
deel uit van de speluitleg die je aan de deelnemers vertelt.

Tekst die volgt na een vraag-icoon zijn vragen die je stelt aan de 
deelnemers. Ze staan in cursief ter verduidelijking. 

Tekst die volgt na een computer-icoon heeft betrekking op het 
computerprogramma. Deze tekst geeft aan welke actie(s) je uitvoert 
op de laptop.

Tekst die volgt na het speelkaart-icoon heeft betrekking op het 
spelmateriaal. Deze tekst geeft aan welk spelmateriaal je nodig hebt. 



Hoe werkt de puntentelling?

Puntentelling
> Wensen vervullen levert maximaal 20 punten op:
• 1 wens: 5 punten.
• 2 wensen: 10 punten.
• 3 wensen: 20 punten. 

De punten voor de wensen krijg je pas als de 5 belangrijkste kostenplaatsten 
betaald hebt. Deze zijn huur, energie, ziekte- en zorgverzekering voedsel en 
basishygiëne. Jullie hebben momenteel nog geen punten voor dit onderdeel. 
Deze punten komen er pas bij in de volgende ronde.

> Het invullen van de noodzakelijke kostenposten levert maximaal 50 punten 
op. Er zijn er in het totaal 16. Noodzakelijke kostenposten zijn uitgaven die je 
moet doen om een menswaardig leven te leiden: huur, voeding, kleding, …
Het is ook belangrijk om de prijs van deze noodzakelijke kostenposten zo 
nauwkeurig mogelijk in te vullen. Als je de prijs te laag inschat, krijg je maar 
de helft van de punten.

> Binnen budget blijven en sparen levert ook maximaal 30 punten op.
Hierbij is rekening gehouden met het loon van de personages. Een ingenieur 
zal dus meer moeten sparen dan een kassier om hetzelfde puntenaantal te 
verdienen.

De prijs van posten fout inschatten, levert ook minpunten op. Je 
spaart minder en krijgt dus minder punten.

Wat vind je terug op het scorescherm?  
Wensen en dromen (links boven)
Hier vinden jullie de 3 producten die jullie personage zeker wil hebben. Dit 
zijn de luxeproducten die jullie net hebben gekozen. Deze score is nog niet 
van toepassing tijdens de droomronde.

Uitgaven per categorie (midden boven)
Alle uitgavenposten zijn onderverdeeld in 3 categorieën:

1. Vaste basiskosten: noodzakelijke producten waarvan de kost elke 
maand hetzelfde is. 

2. Variabele basiskosten: noodzakelijke producten waarvan de kost 
maandelijks kan variëren. Je kan dus ‘kiezen’ hoeveel geld je wil 
besteden aan deze kosten.

3. Luxe uitgaven: uitgaven die niet echt noodzakelijk zijn. Zaken die je 
echt graag wil of koopt om erbij te horen.
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Hoe werkt de puntentelling?

Puntentelling
> Wensen vervullen levert maximaal 20 punten op:
• 1 wens: 5 punten.
• 2 wensen: 10 punten.
• 3 wensen: 20 punten. 

 Jullie hebben nog geen punten voor dit onderdeel. De punten komen 
er pas bij in de volgende ronde.

> Het invullen van de noodzakelijke kostenposten levert maximaal 40 
punten op. Er zijn er in het totaal 13. Noodzakelijke kostenposten zijn 
uitgaven die je moet doen om een menswaardig leven te leiden: huur, 
voeding, kleding, …
Het is ook belangrijk om de prijs van deze noodzakelijke kostenposten 
zo nauwkeurig mogelijk in te vullen. Als je de prijs te laag inschat, krijg 
je maar de helft van de punten.

> Binnen budget blijven en sparen levert ook maximaal 40 punten op. 
Hierbij is rekening gehouden met het loon van de personages. Een 
ingenieur zal dus meer moeten sparen dan een kassier om hetzelfde 
puntenaantal te verdienen.

De prijs van posten te hoog inschatten, levert ook minpunten op. 
Je spaart minder en krijgt dus minder punten.

Wat vind je terug op het scorescherm?  

Wensen.(links.boven)
Hier vinden jullie de 3 producten die jullie personage zeker wil hebben. Dit 
zijn de luxeproducten die jullie net hebben gekozen. Deze score is nog niet 
van toepassing tijdens de droomronde.

Uitgaven.per.categorie.(centraal.boven)
Alle uitgavenposten zijn onderverdeeld in 3 categorieën.
1. Vaste basiskosten: noodzakelijke producten waarvan de kost elke maand 

hetzelfde is.
2. Variabele basiskosten: noodzakelijke producten waarvan de kost 

maandelijks kan variëren. Je kan dus kiezen hoeveel geld je wil besteden 
aan deze kosten.

3. Luxe uitgaven: uitgaven die niet echt noodzakelijk zijn. Zaken die je echt 
graag wil of koopt om erbij te horen.

8

Toelichting.handleiding
In de tekst worden icoontjes gebruikt om de speluitleg te verduidelijken.

Tekst die volgt na een tekstballon is speluitleg die je (letterlijk) aan 
de deelnemer vertelt.

Tekst die volgt na een informatie-icoon is (achtergrond)informatie 
over het thema of over de begeleiding van het spel. Dit maakt geen 
deel uit van de speluitleg die je aan de deelnemers vertelt.

Tekst die volgt na een vraag-icoon zijn vragen die je stelt aan de 
deelnemers. Ze staan in cursief ter verduidelijking. 

Tekst die volgt na een computer-icoon heeft betrekking op het 
computerprogramma. Deze tekst geeft aan welke actie(s) je uitvoert 
op de laptop.

Tekst die volgt na het speelkaart-icoon heeft betrekking op het 
spelmateriaal. Deze tekst geeft aan welk spelmateriaal je nodig hebt. 



Wat is het verschil tussen basiskosten en luxe uitgaven?
De basiskosten zijn noodzakelijke producten. Luxe uitgaven zijn zaken die je 
graag wil kopen, maar niet noodzakelijk zijn om te (over)leven.

Wat is het verschil tussen vaste en variabele basiskosten?
Vaste basiskosten zijn kosten die na verloop van tijd terugkomen: 
maandelijks, driemaandelijks, jaarlijks, … Hier geef je doorgaans hetzelfde 
bedrag aan uit (bv. huur).
Variabele basiskosten zijn producten waarvan de prijs kan verschillen
(bv. eten).

Per categorie is er een balkje met in het midden een zwarte streep. 
Deze zwarte streep geeft het streefdoel weer. Dit komt overeen met 
het minimumbedrag dat je aan die categorie besteedt voor een goede 
levensstandaard. De lijn en de kleurschakering geven aan waar jullie zich 
bevinden. 

De balk kleurt groen: je benadert het streefdoel. Je hebt een goede 
levensstandaard en geeft niet te veel uit aan producten uit deze categorie.
De balk kleurt geel: je hebt minder uitgegeven en hebt dus een lagere 
levensstandaard.
De balk kleurt rood: Je hebt een hoge levenstandaard, maar je hebt te veel 
uitgegeven. 

Aantal behaalde noodzakelijke kostenposten (bij de categorieën)
In het totaal zijn er 16 noodzakelijk posten. Noodzakelijke kostenposten 
zijn uitgaven die je niet kan vermijden, die je moet betalen zoals: de betaling 
van huur, rekeningen, voeding, …
Achter elke categorie staat het aantal in te vullen noodzakelijke posten en 
hoeveel je er al hebt ingevuld. Welke deze posten zijn, kom je te weten via 
de tips, het kaartspel en je gezond verstand. 

Volgens het onderzoek heb je meer dan enkel het noodzakelijke 
nodig om een menswaardig bestaan te leiden. Iedereen heeft 
behoefte aan meer dan het strikt noodzakelijke. Probeer daarom 

tijdens het spel naast de basiskosten ook –in de mate van het mogelijke- je 
drie wensen te realiseren (uiteraard is het niet wenselijk om hiervoor in het 
rood te gaan).
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Per categorie is er een balkje met in het midden een zwarte streep. 
Deze zwarte streep geeft het streefdoel weer. Dit komt overeen met 
het minimumbedrag dat je aan die categorie besteedt voor een goede 
levensstandaard. De lijn en de kleurschakering geven aan waar jullie zich 
bevinden. 

De balk kleurt groen: je benadert het streefdoel. Je hebt een goede 
levensstandaard en geeft niet te veel uit aan producten uit deze categorie.
De balk kleurt geel: je hebt minder uitgegeven en hebt dus een lagere 
levensstandaard.
De balk kleurt rood: Je hebt een hoge levenstandaard, maar je hebt te veel 
uitgegeven. 

Aantal.behaalde.noodzakelijke.kostenposten.(bij.de.categorieën)
In het totaal zijn er 13 noodzakelijke kostenposten. Dit zijn uitgaven die 
je niet kan vermijden, die je moet betalen zoals: de betaling van huur, 
rekeningen, voeding, …
Achter elke categorie staat het aantal in te vullen noodzakelijke posten en 
hoeveel er al zijn ingevuld. Welke deze zijn, kom je te weten via de tips. 

De categorie ‘luxe uitgaven’ bevat ook 3 noodzakelijke posten 
Iedereen heeft de behoefte aan meer dan enkel het noodzakelijke. 
Voorbeeld: Een GSM behoort tot de categorie van luxe-uitgaven. 

Het bezit van een GSM maakt sociale contacten mogelijk en wordt daarom 
gerekend tot noodzakelijke post.

Wensloon.en.echt.loon.(centraal)
Het wensloon is het loon dat de spelers hebben ingegeven na de keuze 
van hun personage. In de nabespreking kan je vragen wie het startloon te 
hoog of te laag inschatte. Het echte loon is het loon waarmee de spelers al 
hun uitgaven moeten betalen. Dit bedrag bepaalt ook hoeveel ze kunnen 
uitgeven, sparen, …

Score.(centraal.onderaan)
De score is 3-ledig, de score van elk onderdeel wordt weergegeven. Deze 
opdeling geeft de spelers zicht op hun ‘sterke en zwakke’ punten. De 
totaalscore bepaalt de winnaar. 

Tellertje.(rechts.onderaan)
’Tellertje’ geeft financieel advies. Hij geeft een korte beoordeling van hoe 
jullie bezig zijn. Hij baseert zich hiervoor op verschillende aspecten:
• Sparen of schulden maken.
• Noodzakelijke posten invullen.
• Inschatten van prijzen.

8

Toelichting.handleiding
In de tekst worden icoontjes gebruikt om de speluitleg te verduidelijken.

Tekst die volgt na een tekstballon is speluitleg die je (letterlijk) aan 
de deelnemer vertelt.

Tekst die volgt na een informatie-icoon is (achtergrond)informatie 
over het thema of over de begeleiding van het spel. Dit maakt geen 
deel uit van de speluitleg die je aan de deelnemers vertelt.

Tekst die volgt na een vraag-icoon zijn vragen die je stelt aan de 
deelnemers. Ze staan in cursief ter verduidelijking. 

Tekst die volgt na een computer-icoon heeft betrekking op het 
computerprogramma. Deze tekst geeft aan welke actie(s) je uitvoert 
op de laptop.

Tekst die volgt na het speelkaart-icoon heeft betrekking op het 
spelmateriaal. Deze tekst geeft aan welk spelmateriaal je nodig hebt. 



Wensloon en echt loon (centraal)
Het wensloon is het loon dat de spelers hebben ingegeven na de keuze van 
hun personage. In de nabespreking kan je vragen wie het startloon te hoog 
of te laag ingeschatte. Het echte loon is het loon waarmee de spelers al hun 
uitgaven moeten betalen/bekostigen. Dit bedrag bepaalt ook hoeveel ze 
kunnen uitgeven, sparen, …

Score (centraal onderaan)
De score is 3-ledig, de score van elk onderdeel wordt weergegeven.
Deze opdeling geeft de spelers zicht op hun ‘sterke en zwakke’ punten.
De totaalscore bepaalt de winnaar. 

Deel 2: De harde realiteit
Gedaan met dromen, nu is het tijd voor de harde realiteit. In het 
2de deel proberen jullie de uitgaven aan te passen om zo een 
hogere score te behalen. Het 2de deel bestaat uit 2 ronden met 

hetzelfde verloop. Jullie doel is: het budget zo goed mogelijk beheren 
en een goede levensstandaard nastreven. Alleen wonen vraagt heel wat 
zelfstandigheid en verantwoordelijkheid. 

Opgelet: het is een nieuwe maand, je moet dus opnieuw gaan huren en de 
andere nodige aankopen doen. 

Het verloop van een ronde:
• Stellingen oplossen.
• Kaartspel.
• Winkelen.
• Tips uitwisselen.
• Rekening.
• Scorescherm.
• Tussenbespreking.

Stellingen
Geef code (545) in en klik op volgende.
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Deel.2:.De.harde.realiteit
Gedaan met dromen, nu is het tijd voor de harde realiteit. In het 2de 
deel proberen jullie de uitgaven aan te passen om zo een hogere 
score te behalen. Het 2de deel bestaat uit 2 ronden met hetzelfde 

verloop. Jullie doel is: het budget zo goed mogelijk beheren en een goede 
levensstandaard nastreven. Alleen wonen vraagt heel wat zelfstandigheid en 
verantwoordelijkheid. 

Het verloop van een ronde:
• Stellingen oplossen.
• Kaartspel.
• Winkelen.
• Tips uitwisselen.
• Rekening.
• Scorescherm.
• Tussenbespreking.

Stellingen
Geef code (789) in en klik op volgende.

De harde realiteit begint met het beantwoorden van stellingen. 
Jullie krijgen 3 stellingen. Lees de vraag en de antwoorden 
aandachtig voor jullie een keuze maken. Duid het juiste antwoord 

aan. Een geselecteerd antwoord kan je niet meer aanpassen. De computer 
toont het aantal juiste antwoorden. Per juist antwoord, ontvangen jullie een 
tip van de spelbegeleider. 

8

Toelichting.handleiding
In de tekst worden icoontjes gebruikt om de speluitleg te verduidelijken.

Tekst die volgt na een tekstballon is speluitleg die je (letterlijk) aan 
de deelnemer vertelt.

Tekst die volgt na een informatie-icoon is (achtergrond)informatie 
over het thema of over de begeleiding van het spel. Dit maakt geen 
deel uit van de speluitleg die je aan de deelnemers vertelt.

Tekst die volgt na een vraag-icoon zijn vragen die je stelt aan de 
deelnemers. Ze staan in cursief ter verduidelijking. 

Tekst die volgt na een computer-icoon heeft betrekking op het 
computerprogramma. Deze tekst geeft aan welke actie(s) je uitvoert 
op de laptop.

Tekst die volgt na het speelkaart-icoon heeft betrekking op het 
spelmateriaal. Deze tekst geeft aan welk spelmateriaal je nodig hebt. 



De realiteitronde begint met het beantwoorden van een aantal 
stellingen. Per goed antwoord krijg je een tip die je kan helpen 
bij het bepalen van de prijzen of die informatie geeft over de 

verdeling van de producten over de verschillende categorieën. 

Opgelet: je kan het antwoord niet meer aanpassen. Lees de vraag dus heel 
aandachtig voor je een keuze maakt. 

Klik op het antwoord om de keuze te bevestigen.
Als alle vragen zijn beantwoord, geeft de computer het juiste 
aantal antwoorden. 

Benadruk het goed lezen van de opgave.
Een overzicht van de stellingen vind je op pagina 32.

Kaartspel
Herhaal de omschrijving van de verschillende categorieën. Zo 
vermijd je discussies of onenigheid over de verdeling van de 
producten over de verschillende categorieën.

Speel het kaartspel voor zodat de spelregels voor alle spelers duidelijk zijn. 
Toon de verschillende mogelijkheden om een set te vormen.
Beperk de duur van het kaartspel tot 4 à 5 minuten. Beëindig het spel als je 
merkt dat het te lang duurt. Het is belangrijk dat de spelers nog voldoende 
tijd hebben om de verkregen tips te gebruiken.

Geef de uitleg voor alle spelers, niet enkel voor degenen die het spel spelen. 

Elk team moet 1 speler afvaardigen om het kaartspel te spelen. 
Elke ronde speelt een andere speler van jullie team het kaartspel. 
Met het kaartspel kunnen jullie extra tips verdienen.

Er liggen 9 kaarten op tafel. Jullie proberen om 
beurt een set te vormen: ofwel nemen jullie 3 
kaarten die tot dezelfde categorie behoren, ofwel 
nemen jullie 3 kaarten die elk tot een andere 
categorie behoren.  

Het doel van het spel is om zoveel mogelijk sets 
van 3 kaarten te vormen. 

Op de kaarttafel ligt een kaartendek. Bepaal 
onderling welke speler mag beginnen. De 
beginspeler neemt 9 kaarten en legt deze met de 
afbeelding naar boven op tafel (3*3). 
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Klik op het antwoord om de keuze te bevestigen.
Als alle vragen zijn beantwoord, geeft de computer het juiste aantal 
antwoorden. 

Benadruk het goed lezen van de opgave.
Een overzicht van de stellingen vind je op pagina 31.

Kaartspel
Herhaal de omschrijving van de verschillende categorieën. Zo vermijd 
je discussies of onenigheid over de verdeling van de producten over 
de verschillende categorieën.

 
Speel het kaartspel voor zodat de spelregels voor alle spelers duidelijk zijn. 
Toon de verschillende mogelijkheden om een set te vormen.

Beperk de duur van het kaartspel tot 4 à 5 minuten. Beëindig het spel als je 
merkt dat het te lang duurt. Het is belangrijk dat de spelers nog voldoende 
tijd hebben om de verkregen tips te gebruiken.

Geef de uitleg voor alle spelers, niet enkel voor degenen die het spel spelen. 

Als er 6 of meer teams zijn, speel je aan 2 kaarttafels.

Elk team moet 1 speler afvaardigen om het kaartspel te spelen. Elke 
ronde speelt een andere speler van jullie team het kaartspel. Met het 
kaartspel kunnen jullie heel wat extra tips verdienen.

Het doel van het spel is om zoveel mogelijk sets van 3 kaarten te vormen. 

Op de kaarttafel ligt een kaartendek. Bepaal onderling welke speler mag 
beginnen. De beginspeler neemt 9 kaarten en legt deze op tafel (3*3). 

8

Toelichting.handleiding
In de tekst worden icoontjes gebruikt om de speluitleg te verduidelijken.

Tekst die volgt na een tekstballon is speluitleg die je (letterlijk) aan 
de deelnemer vertelt.

Tekst die volgt na een informatie-icoon is (achtergrond)informatie 
over het thema of over de begeleiding van het spel. Dit maakt geen 
deel uit van de speluitleg die je aan de deelnemers vertelt.

Tekst die volgt na een vraag-icoon zijn vragen die je stelt aan de 
deelnemers. Ze staan in cursief ter verduidelijking. 

Tekst die volgt na een computer-icoon heeft betrekking op het 
computerprogramma. Deze tekst geeft aan welke actie(s) je uitvoert 
op de laptop.

Tekst die volgt na het speelkaart-icoon heeft betrekking op het 
spelmateriaal. Deze tekst geeft aan welk spelmateriaal je nodig hebt. 
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De speler die aan de beurt is, heeft 2 mogelijkheden:
• Een set nemen.
• Een extra kaart op tafel leggen.

Een set nemen:
Er zijn verschillende manieren om een set te vormen:
• 3 kaarten van dezelfde categorie.
• 3 kaarten, elk van een andere categorie.

Je mag per beurt 1 set nemen. Als je een set neemt, moet je deze ook juist 
benoemen. Pas als je een set correct samenstelt en juist benoemt, mag je 
deze bijhouden. Aan de achterzijde van de kaarten staat tot welke categorie 
een kaart behoort. 

Als je een set neemt, vul je de kaarten op de tafel aan tot er opnieuw
9 kaarten liggen.
Een set foutief samenstellen of benoemen betekent dat je de set terug op 
tafel moet leggen. De beurt gaat naar de volgende speler.

Als je een kaart omdraait voor je de categorie benoemt, gaat de beurt 
onmiddellijk naar de volgende speler. Je mag de set niet bijhouden.

Een extra kaart op tafel leggen:
Kan je geen set vormen met de kaarten op tafel?
Neem dan 1 kaart van de afneemstapel en leg deze bij de andere kaarten. De 
volgende speler is aan zet.

Het spel eindigt als alle kaarten van de afneemstapel op tafel liggen. De 
speler die de laatste kaart legt, mag als laatste een set proberen te vormen.

Aan het einde van het spel krijg je per set een tip als beloning. De tips 
bevatten informatie die je helpen om de score te verbeteren.

Het kaartspel heeft als doel dat de spelers leren welke producten 
tot een bepaalde categorie behoren. 

Het kaartspel bevat in totaal 60 kaarten: 20 vaste basiskosten, 20 variabele 
basiskosten en 20 luxe uitgaven. Zorg dat je de dubbele kaarten goed 
verdeelt als je aan 2 kaarttafels speelt.
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De speler die aan de beurt is, heeft 2 mogelijkheden:
• Een set nemen.
• Een extra kaart op tafel leggen.

Een set nemen.
Er zijn verschillende manieren om een set te vormen:
• 3 kaarten van dezelfde categorie.
• 3 kaarten, elk van een andere categorie.
• Bij een ex aequo, als verschillende spelers hetzelfde aantal sets 

hebben gevormd, telt de waarde van de set. Een set kaarten van 
vaste basisuitgaven heeft meer waarde dan een set van variabele 
basisuitgaven, deze hebben op hun beurt meer waarde dan luxe-uitgaven. 
Een set van verschillende kaarten heeft de laagste waarde.

Je mag per beurt 1 set nemen. Als je een set neemt, moet je deze ook juist 
benoemen. Pas als je een set correct samenstelt en juist benoemt, mag je 
deze bijhouden. Aan de achterzijde van de kaarten staat tot welke categorie 
een kaart behoort. Als je een set neemt, vul je de kaarten op de tafel aan tot 
er opnieuw 9 kaarten liggen.
Een set foutief samenstellen of benoemen betekent dat je de set terug op 
tafel moet leggen. De beurt gaat naar de volgende speler.

Als je een kaart omdraait voor je de categorie benoemt, gaat de beurt 
onmiddellijk naar de volgende speler. Je mag de set niet bijhouden.

Een extra kaart op tafel leggen.
Kan je geen set vormen met de kaarten op tafel? Neem dan 1 kaart van de 
afneemstapel en leg deze bij de andere kaarten. De volgende speler is aan 
zet.

Het spel eindigt als alle kaarten van de afneemstapel op tafel liggen. De 
speler die de laatste kaart legt, mag als laatste een set proberen te vormen.

Aan het einde van het spel krijg je tips als beloning. Het aantal tips is 
afhankelijk van het aantal sets dat jij en je tegenstanders hebben verzameld. 
De tips bevatten informatie die je kan helpen om de score te verbeteren.

De tabel hieronder geeft aan hoeveel tips elke speler krijgt.

8

Toelichting.handleiding
In de tekst worden icoontjes gebruikt om de speluitleg te verduidelijken.

Tekst die volgt na een tekstballon is speluitleg die je (letterlijk) aan 
de deelnemer vertelt.

Tekst die volgt na een informatie-icoon is (achtergrond)informatie 
over het thema of over de begeleiding van het spel. Dit maakt geen 
deel uit van de speluitleg die je aan de deelnemers vertelt.

Tekst die volgt na een vraag-icoon zijn vragen die je stelt aan de 
deelnemers. Ze staan in cursief ter verduidelijking. 

Tekst die volgt na een computer-icoon heeft betrekking op het 
computerprogramma. Deze tekst geeft aan welke actie(s) je uitvoert 
op de laptop.

Tekst die volgt na het speelkaart-icoon heeft betrekking op het 
spelmateriaal. Deze tekst geeft aan welk spelmateriaal je nodig hebt. 



Winkelen

De winkelfase start samen met het kaartspel.

Tijdens de winkelfase is overleg met je teamgenoten heel 
belangrijk. Bepaal samen welke producten jullie willen kopen en 
hoeveel deze kosten. De tips helpen bij het kiezen van producten 

en het invullen van de prijzen.

De prijzen van de producten die jullie tijdens de vorige ronde (de 
droomronde) gekocht hebben, worden aangeduid in een bepaalde kleur. 
Deze kleur helpt jullie om de juiste prijs te vinden.
De kleurschakeringen en hun betekenis:
• Groen: jullie hebben de exacte prijs ingevuld.
• Rood: jullie hebben de prijs te hoog ingeschat, de kostprijs ligt lager.
• Geel: jullie hebben de prijs te laag ingeschat, de kostprijs ligt hoger.
• Zwart/grijs: dit product kan niet worden geselecteerd omdat je een 

gelijkaardig product hebt gekocht . Bv. als je een appartement in de stad 
kiest, kan je het appartement op het platteland niet meer kiezen.

De prijs wordt niet aanvaard: dit betekent dat de spelers minder 
dan de helft van de werkelijke prijs hebben ingegeven.

Geef code (671) in om naar het volgende scherm te gaan.
 

De winkelfase duurt standaard 10 minuten. Tijdens de droomronde 
zullen de spelers deze tijd goed kunnen gebruiken. Later in het 
spel -als de werkwijze duidelijk is- hebben de spelers minder tijd 

nodig. Als je merkt dat alle teams hun aankopen hebben gedaan , geef je hen 
de code (184) om naar het volgende scherm te gaan. 

24

Aantal 
spelers 

per tafel

Aantal tips die elke speler krijgt

Winnaar 2de 3de 4de 5de

5 4 3 2 1 0

4 4 3 2 1

3 4 3 1
 
Het kaartspel heeft als doel dat de spelers leren welke producten tot een 
bepaalde categorie behoren. 

Winkelen

De winkelfase start samen met het kaartspel.

Tijdens de winkelfase is overleg met de teamgenoten heel belangrijk. 
Bepaal samen welke producten jullie willen kopen en hoeveel deze 
kosten. De tips helpen bij het kiezen van producten en invullen van 
prijzen.

De prijzen van de producten die jullie tijdens de vorige ronde (de 
droomronde) hebben gekocht, worden aangeduid in een bepaalde kleur. 
Deze kleur helpt jullie om de juiste prijs te vinden.
De kleurschakeringen en hun betekenis:
• Groen: jullie hebben de exacte prijs ingevuld.
• Rood: jullie hebben de prijs te hoog ingeschat, de kostprijs ligt lager.
• Geel: jullie hebben de prijs te laag ingeschat, de kostprijs ligt hoger.
• Zwart: dit product kan niet worden geselecteerd omdat je een 

gelijkaardig product hebt gekocht. Bv. als je een appartement in de stad 
kiest, kan je het appartement op het platteland niet meer kiezen.

• De ingegeven prijs wordt niet aanvaard: de prijs die jullie invullen is veel 
te laag. 

De prijs wordt niet aanvaard: dit betekent dat de spelers minder dan 
de helft van de werkelijke prijs hebben ingegeven.

Jullie mogen de informatiepanelen raadplegen tijdens de winkelfase. Deze 
bevatten interessante informatie over de producten.

Geef code (123) in om naar het volgende scherm te gaan.
 

8

Toelichting.handleiding
In de tekst worden icoontjes gebruikt om de speluitleg te verduidelijken.

Tekst die volgt na een tekstballon is speluitleg die je (letterlijk) aan 
de deelnemer vertelt.

Tekst die volgt na een informatie-icoon is (achtergrond)informatie 
over het thema of over de begeleiding van het spel. Dit maakt geen 
deel uit van de speluitleg die je aan de deelnemers vertelt.

Tekst die volgt na een vraag-icoon zijn vragen die je stelt aan de 
deelnemers. Ze staan in cursief ter verduidelijking. 

Tekst die volgt na een computer-icoon heeft betrekking op het 
computerprogramma. Deze tekst geeft aan welke actie(s) je uitvoert 
op de laptop.

Tekst die volgt na het speelkaart-icoon heeft betrekking op het 
spelmateriaal. Deze tekst geeft aan welk spelmateriaal je nodig hebt. 
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Uitwisselen tips

Tijdens de winkelfase mag je tips ruilen met spelers van een ander 
team. 

Rekening

De spelers krijgen na de winkel- en kaartfase een overzicht van 
hun aankopen in de vorm van een rekening. De uitgaven worden 
opgeteld en vergeleken met het beschikbare budget. De rekening 

geeft de prijzen weer die de spelers zelf hebben ingegeven. 

De winkelfase is voorbij. Op de rekening zien jullie de producten 
die jullie hebben gekocht. Per product staat er ook de prijs die 
jullie hebben ingegeven.

Onderaan vinden jullie de totaalprijs van jullie producten. Vergelijk deze met 
de som van de werkelijke prijzen. Is deze som hoger dan jullie loon?
Dit betekent dat jullie in het rood staan. Een nuttige tip om dit te vermijden 
is dat jullie de uitgaven noteren op papier, zo weet je hoeveel je nog kan 
uitgeven. 

Aan het einde van het spel, voor het laatste scorescherm, krijgen de spelers 
een rekening te zien waarbij de geschatte uitgaven vergeleken worden met 
de werkelijke prijzen.

Geef de code (293) voor het scorescherm pas als je de informatie op dit 
scherm met de spelers besproken hebt. De vragen die je hierbij kan stellen, 
staan bij de nabespreking.
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De winkelfase duurt standaard 10 minuten. Tijdens de droomronde 
zullen de spelers deze tijd goed kunnen gebruiken. Later in het spel 
-als de werkwijze duidelijk is- hebben de spelers minder tijd nodig. 

Als je merkt dat alle teams hun aankopen hebben gedaan, geef je hen de 
code (452) om naar het volgende scherm te gaan. 

Uitwisselen tips

Tijdens de winkelfase mag je tips ruilen met spelers van een ander 
team. 

Rekening 
De spelers krijgen na de winkel- en kaartfase een overzicht van hun 
aankopen in de vorm van een rekening. De uitgaven worden opgeteld 
en vergeleken met het beschikbare budget. De rekening geeft de 

prijzen weer die de spelers zelf hebben ingegeven. 

De winkelfase is voorbij. Op de rekening zien jullie de producten 
die jullie hebben gekocht. Per product staat er ook de prijs die jullie 
hebben ingegeven.

Onderaan vinden jullie de totaalprijs van jullie producten Deze wordt 
vergeleken met de som van de werkelijke prijzen. Vergelijk beiden en trek de 
nodige conclusies.
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Toelichting.handleiding
In de tekst worden icoontjes gebruikt om de speluitleg te verduidelijken.

Tekst die volgt na een tekstballon is speluitleg die je (letterlijk) aan 
de deelnemer vertelt.

Tekst die volgt na een informatie-icoon is (achtergrond)informatie 
over het thema of over de begeleiding van het spel. Dit maakt geen 
deel uit van de speluitleg die je aan de deelnemers vertelt.

Tekst die volgt na een vraag-icoon zijn vragen die je stelt aan de 
deelnemers. Ze staan in cursief ter verduidelijking. 

Tekst die volgt na een computer-icoon heeft betrekking op het 
computerprogramma. Deze tekst geeft aan welke actie(s) je uitvoert 
op de laptop.

Tekst die volgt na het speelkaart-icoon heeft betrekking op het 
spelmateriaal. Deze tekst geeft aan welk spelmateriaal je nodig hebt. 
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spelmateriaal. Deze tekst geeft aan welk spelmateriaal je nodig hebt. 



Scorescherm 

Na de rekening krijgen de spelers het scorescherm te zien. 
Het scorescherm geeft nu een volledige score, de punten van de 
wensen worden meegeteld.

Bekijk samen met je teamgenoten het scorescherm. Haal er zoveel 
mogelijk informatie uit. Deze informatie kan je helpen om je score 
te verbeteren.

De wensen tellen nu ook mee in de totaalscore. Ingevulde wensen krijgen 
een andere kleur.

Tussenbespreking

Overloop aan het einde van de ronde de score van elk team om het 
competitiegevoel aan te wakkeren. 

De tussenbespreking mag kort en bondig zijn. Het belangrijkste is dat je de 
spelers op weg helpt om hun score te verbeteren.

Vraag aan elke groep hoeveel punten ze op elk onderdeel (sparen, 
noodzakelijke posten en wensen) hebben behaald. Aan de hand 
van deze scores kan je hen tips geven om hun score in de volgende 
ronde te verbeteren. 

Stel onderstaande vragen:
• Wat deden jullie goed?
• Wat kunnen jullie beter doen? (sparen, posten, wensen)
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Aan het einde van het spel, voor het laatste scorescherm, krijgen de 
spelers een rekening te zien waarbij de geschatte uitgaven vergeleken 
worden met de werkelijke prijzen.

Geef de code (113) voor het scorescherm pas als je de informatie op 
dit scherm met de spelers hebt besproken. De vragen die je hierbij kan 
stellen, staan bij de nabespreking.

 

Scorescherm 
 

Na de rekening krijgen de spelers het scorescherm te zien. 

Het scorescherm geeft nu een volledige score, de punten van de wensen 
worden meegeteld.

Bekijk het scorescherm samen met je teamgenoten. Haal er zoveel 
mogelijk informatie uit. Deze informatie kan je helpen om je score te 
verbeteren.

De wensen tellen nu ook mee in de totaalscore. Ingevulde wensen krijgen 
een andere kleur.
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spelmateriaal. Deze tekst geeft aan welk spelmateriaal je nodig hebt. 
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Na de tussenbespreking start de volgende ronde

Een score van 70 punten lijkt meer dan voldoende voor de spelers. 
Toch moeten ze streven om het maximum te behalen. Schenk ook 
zeker aandacht aan de punten die ze niet behaald hebben. Wat zijn 
de oorzaken?

Verder verloop van het spel
Na de tussenbespreking start een nieuwe ronde met dezelfde opbouw en 
structuur.

Dezelfde stappen worden herhaald. Deze staan beschreven vanaf pagina 20 
bij deel 2: de harde realiteit. Wijs de spelers erop dat ze een nieuwe maand 
beginnen. Ze moeten dus alle producten opnieuw kopen.

De structuur van een ronde blijft dezelfde. Gebruik de juiste codes om naar 
het volgende scherm te gaan. Een overzicht van de codes vind je op
pagina 35.

Enkel de rekening geeft in deze fase extra informatie. De rekening en het 
scorescherm bespreek je in de nabespreking. 

De computer toont de geschatte prijzen en de werkelijke prijzen van de 
gekozen producten. Zo kunnen de spelers vergelijkingen en bekijken welke 
prijzen ze te hoog of te laag hebben ingeschat. De rekening toont ook alle 
noodzakelijke posten en vult de ontbrekende posten aan. 
Alle totaalscores worden weergegeven, dit maakt een vergelijking mogelijk.

Ga pas naar het scorescherm als je alle informatie op de rekening besproken 
hebt.
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Tussenbespreking
Overloop aan het einde van de ronde de score van elk team om het 
competitiegevoel aan te wakkeren. 

De tussenbespreking mag kort en bondig zijn. Het belangrijkste is dat je de 
spelers op weg helpt om hun score te verbeteren.

Vraag aan elke groep hoeveel punten ze op elk onderdeel (sparen, 
noodzakelijke posten en wensen) hebben behaald. Aan de hand van 
deze scores kan je hen tips geven om hun score in de volgende ronde 

te verbeteren. 

Je kan telkens vragen om het financieel advies van ‘tellertje’ voor te lezen.

Na de tussenbespreking start de volgende ronde.

Een score van 70 punten lijkt meer dan voldoende voor de leerlingen. 
Schenk ook  aandacht aan de punten die ze niet behaald hebben. Wat 
zijn de oorzaken?

Verder.verloop.van.het.spel
Na de tussenbespreking start een nieuwe ronde met dezelfde opbouw en 
structuur.

Dezelfde stappen worden herhaald. Deze staan beschreven vanaf pagina 21 
bij deel 2: de harde realiteit. Wijs de spelers er op dat ze een nieuwe maand 
beginnen. Ze moeten dus alle producten opnieuw kopen.

De structuur van een ronde blijft dezelfde. Gebruik de juiste codes om naar 
het volgende scherm te gaan. Een overzicht van de codes vind je op pagina 
35.

Enkel de rekening geeft in deze fase extra informatie. De rekening en het 
scorescherm bespreek je in de nabespreking. 
De computer toont de geschatte prijzen en de werkelijke prijzen van de 
gekozen producten. Zo kunnen de spelers vergelijken en bekijken welke 
prijzen ze te hoog of te laag hebben ingeschat. De rekening toont ook alle 
noodzakelijke posten en vult de ontbrekende posten aan. 
Alle totaalscores worden weergegeven, dit maakt een vergelijking mogelijk.

Ga pas naar het scorescherm als je alle informatie op de rekening besproken 
hebt.
8

Toelichting.handleiding
In de tekst worden icoontjes gebruikt om de speluitleg te verduidelijken.

Tekst die volgt na een tekstballon is speluitleg die je (letterlijk) aan 
de deelnemer vertelt.

Tekst die volgt na een informatie-icoon is (achtergrond)informatie 
over het thema of over de begeleiding van het spel. Dit maakt geen 
deel uit van de speluitleg die je aan de deelnemers vertelt.

Tekst die volgt na een vraag-icoon zijn vragen die je stelt aan de 
deelnemers. Ze staan in cursief ter verduidelijking. 

Tekst die volgt na een computer-icoon heeft betrekking op het 
computerprogramma. Deze tekst geeft aan welke actie(s) je uitvoert 
op de laptop.

Tekst die volgt na het speelkaart-icoon heeft betrekking op het 
spelmateriaal. Deze tekst geeft aan welk spelmateriaal je nodig hebt. 



Nabespreking
Na de 2de ronde van ‘de harde realiteit’ hou je een nabespreking van 15 tot 
20 minuten. Tijdens deze nabespreking geef je de spelers even de tijd om 
tot rust te komen en de gebeurtenissen van het spel te kaderen en te linken 
met de realiteit. Maak indien mogelijk wat ruimte vrij in het midden van het 
lokaal en laat de spelers in een grote cirkel zitten voor een groepsgesprek. 
De structuur en vragen hieronder kan je als leidraad gebruiken voor de 
nabespreking. Kies de vragen die je wilt bespreken met de doelgroep. 

1. Stoom afblazen
Deze fase geeft de spelers de mogelijkheid om hun eerste indrukken over 
het spel weer te geven. Als de spelers de kans krijgen om stoom af te blazen, 
zijn ze meer geconcentreerd voor de volgende fasen.  Deze fase hoeft niet 
lang te duren, ga dan ook niet te diep in op de antwoorden.
 
• Wat vond je van het spel? 
• Wat vond je leuk, minder leuk?
• Wat vond je gemakkelijk, moeilijk? Waarom?
• Vond je het moeilijk om prijzen te bepalen?
• Vond je het moeilijk om de stellingen te beantwoorden?

2. Gebeurtenissen tijdens het spel
Deze fase geeft de deelnemers de mogelijkheid om dieper in te gaan op 
dingen die tijdens het spel zijn gebeurd.

• Heb je het startloon goed ingeschat? Te hoog of te laag? 
(Uit onderzoek is gebleken dat jongeren het startloon te hoog inschatten. 
Dit komt omdat jongeren in een vakantiejob het brutoloon uitbetaald 
krijgen als nettoloon.) 

Elk team neemt de laptop voor zich en bekijkt de rekening.
Stel de volgende vragen:

• Welke uitgavenposten zijn duurder of goedkoper dan je had verwacht?
(Focus hier vooral op de uitgavenposten die de spelers te goedkoop 
hebben ingeschat. Stuur aan op het feit dat het leven in veel gevallen 
duurder is dan verwacht. )

• Welke uitgavenposten nemen de grootste hap uit het budget?
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nabespreking. Kies de vragen die je wilt bespreken met de doelgroep. 

1. Stoom afblazen
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• Wat vond je leuk, minder leuk?
• Wat vond je gemakkelijk, moeilijk? Waarom?
• Vond je het moeilijk om prijzen te bepalen?
• Vond je het moeilijk om de stellingen te beantwoorden?

2. Gebeurtenissen tijdens het spel
Deze fase geeft de deelnemers de mogelijkheid om dieper in te gaan op 
dingen die tijdens het spel zijn gebeurd.

• Heb je het startloon goed ingeschat? Te hoog of te laag? 
(Uit onderzoek is gebleken dat jongeren het startloon te hoog inschatten. 
Dit komt omdat jongeren in een vakantiejob het brutoloon uitbetaald 
krijgen als nettoloon.) 



• Hoe is je scoreverloop geëvolueerd? 
Is het gelukt om alle noodzakelijke uitgavenposten in te vullen? Welke 
noodzakelijke post(en) ben je vergeten? (Herhaal hier eventueel de 
‘definitie’ van noodzakelijk posten (zie pagina 13). De spelers moeten 
beseffen dat een groot deel van hun budget gaat naar noodzakelijke 
kosten.)

Geef de teams de code voor het volgende scherm. Het scorescherm wordt 
getoond. 
• Heb je alle wensen kunnen vervullen? Waarom niet?
• Welke levensstandaard heb je voor de verschillende categorieën?
• Wat is jullie eindscore?
• Heb je de tips gebruikt? Welke tip heeft je het meest geholpen?
• Wat heb je gedaan om meer punten te halen?
• Hoeveel heb je kunnen sparen? Hoeveel schulden heb je opgebouwd?
• Zou je ook zoveel sparen als je alles kocht wat je graag hebt? 
• Wat is de oorzaak van je schulden?

3. Wat heb je geleerd? Tot welke conclusies kom je?
In deze fase komen alle meningen aan bod. Spelers vergelijken hun mening 
met die van de andere spelers.

Heb je nieuwe dingen geleerd?
Wat onthoud je uit het spel?
Wat is je bijgebleven?
Wat zegt dit spel over jou als (toekomstig) consument?

Stel bovenstaande vragen en stuur aan op volgende antwoorden:
• Het leven is duurder dan verwacht.
• Er zijn heel wat noodzakelijke kosten die zwaar doorwegen op je budget.
• Al je dromen vervullen is heel moeilijk, meestal zelfs onmogelijk.

4. Link met de realiteit
In deze fase zet je de deelnemers aan om de gebeurtenissen uit het spel te 
linken met de realiteit. 

• In het spel gingen jullie op zoek naar de minimale uitgaven per post en 
categorie. Is deze minimale invulling realistisch?

• Waaraan zou jij in het echte leven meer of minder geld uitgeven?
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Elk team neemt de laptop voor zich en bekijkt de rekening. Stel de volgende 
vragen:

• Welke uitgavenposten zijn duurder of goedkoper dan je had verwacht?
(Focus hier vooral op de uitgavenposten die de spelers te goedkoop hebben 
ingeschat. Stuur aan op het feit dat het leven in veel gevallen duurder is dan 
verwacht.)

• Welke uitgavenposten nemen de grootste hap uit het budget?
• Hoe is je scoreverloop geëvolueerd? 

Is het gelukt om alle noodzakelijke uitgavenposten in te vullen? Welke 
noodzakelijke post(en) ben je vergeten? (Herhaal hier eventueel de 
‘definitie’ van noodzakelijk posten (zie pagina 20). De spelers moeten 
beseffen dat een groot deel van hun budget gaat naar noodzakelijke 
kosten.)

Geef de teams de code voor het volgende scherm. Het scorescherm wordt 
getoond. 
• Heb je alle wensen kunnen vervullen? Waarom niet?
• Welke levensstandaard heb je voor de verschillende categorieën?
• Wat is jullie eindscore?
• Heb je de tips gebruikt? Welke tip heeft je het meest geholpen?
• Wat heb je gedaan om meer punten te halen?
• Hoeveel heb je kunnen sparen? Hoeveel schulden heb je opgebouwd?
• Zou je ook zoveel sparen als je alles kocht wat je graag hebt? Wat is de 

oorzaak van je schulden?

3. Wat heb je geleerd? Tot welke conclusies kom je?
In deze fase komen alle meningen aan bod. Spelers vergelijken hun mening 
met die van de andere spelers.

• Heb je nieuwe dingen geleerd?
• Wat onthoud je uit het spel?
• Wat is je bijgebleven?
• Wat zegt dit spel over jou als (toekomstig) consument?

Stel bovenstaande vragen en stuur aan op volgende antwoorden:
• Het leven is duurder dan verwacht.
• Er zijn heel wat noodzakelijke kosten die zwaar doorwegen op je budget.
• Al je dromen vervullen is heel moeilijk, meestal zelfs onmogelijk.



Je hebt het spel gespeeld als alleenstaande die een appartement huurt en 
net werk gevonden heeft. Hoe zou je leven er uit zien, hoe zou je met je 
budget omgaan als:
• Je nog thuis woont?
• Je gaat samenwonen?
• Je kinderen hebt?
• Je onverwachte kosten hebt?
• Je ziek wordt?
• Je plots je job verliest?
• Je niet meteen een job vindt?

Hoe zou je daarmee omgaan? Zou het je lukken om al je wensen en dromen 
te vervullen?
Optioneel:
Bespreek enkele stellingen met de spelers:
• Mensen met financiële problemen zijn hiervoor zelf verantwoordelijk.
• Je leeft maar één keer: geld moet rollen.
• Je maakt het leven zo duur als je zelf wilt.
 
Je kan ook steeds enkele stellingen die in het spel aan bod komen, in groep 
bespreken.
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4. Link met de realiteit
In deze fase zet je de deelnemers aan om de gebeurtenissen uit het spel te 
linken met de realiteit. 

Neem de kaarten en verdeel ze over de verschillende teams. De spelers 
leggen de kaarten, zonder de achterzijde te bekijken, volgens categorie. 
Nadien verzamelen ze rond de kaarttafel(s). Bespreek de kaarten met alle 
spelers. 
• Tot welke categorie behoren producten? 
• Waarom behoren luxe uitgaven ook tot de noodzakelijke posten?

(Mensen met financiële problemen willen deel uitmaken van de 
samenleving, ze willen er graag bijhoren. Daarom doen ze soms aankopen 
die op het eerste zicht niet noodzakelijk zijn, zoals een televisie of een GSM. 
Daarbij komt ook nog dat deze deel uitmaken van hun sociaal leven.)

In het spel gingen jullie op zoek naar de minimale uitgaven per post en 
categorie. Is deze minimale invulling realistisch?
• Waaraan zou jij in het echte leven meer of minder geld uitgeven?
• Waar kan je terecht met budgetproblemen?
• Hoe kan je budgetproblemen vermijden?

Je hebt het spel gespeeld als alleenstaande die een appartement huurt en 
net werk heeft gevonden. Hoe zou je leven er uit zien, hoe zou je met je 
budget omgaan als:
• Je nog thuis woont?
• Je gaat samenwonen?
• Je een huis koopt en wilt lenen?
• Je kinderen hebt?
• Je onverwachte kosten hebt?
• Je ziek wordt.
• Je plots je job verliest?
• Je moet leven van een leefloon. Hoe zou je daarmee omgaan? Zou het je 

lukken om al je wensen en dromen te vervullen? 

Optioneel
Bespreek enkele stellingen met de spelers.
• Mensen met financiële problemen zijn hiervoor zelf verantwoordelijk.
• Je leeft maar 1 keer: geld moet rollen.
• Je maakt het leven zo duur als je zelf wilt.
 



Eindconclusie
Stel onderstaande vragen om tot de bijhorende antwoorden en conclusies te 
komen. Je vindt hier ook informatie terug die je best deelt met de spelers.

Denk je dat het in het echte leven gemakkelijker of moeilijker zal zijn om je 
budget te beheren? Leg ook uit waarom. 
• Je moet zelf je uitgaven en inkomsten bijhouden.
• Je moet ‘nee’ kunnen (leren) zeggen tegen heel wat verleidingen, zo is er 

heel wat reclame die de consument prikkelt en beïnvloedt bv. om producten 
te kopen op afbetaling. 

Is het verstandig om producten te kopen op afbetaling of krediet? Prikkel 
de spelers door te zeggen dat het toch leuk is om niet te hoeven wachten 
om bijvoorbeeld een smartphone te kopen. Hieronder een opsomming van 
redenen om niet te kopen op krediet:
• Moeilijk om overzicht te bewaren.
• Je moet misschien iets afbetalen waar je ondertussen al kosten aan hebt of 

dat kapot is.
• Hoge rente.
Conclusie: probeer kopen op krediet zoveel mogelijk te vermijden.

Tijdens het spel werden jullie gestimuleerd om te sparen. Waarom is sparen 
zo belangrijk?
Geef na het stellen van de vraag ondertaande informatie mee.
• In het echte leven moet je zelf zorgen dat je voldoende geld opzij hebt staan. 

Bovendien moet je heel wat betalen tijdens de eerste maanden dat je huurt: 
water, elektriciteit, huurwaarborg, ... Het komt wel eens voor dat verschil-
lende facturen ineens in de bus terecht komen, dit is heel belangrijk om te 
onthouden! De maand waarin je begonnen bent met huren, blijft altijd één 
van de duurste maanden in een jaar (alle jaarlijkse facturen komen aan in 
deze maand).

In het spel hadden jullie enkel de keuze om een appartementje te huren. Wie 
had liever een appartement gekocht en een lening afbetaald?
Leg ook uit waarom.
• Waarschijnlijk geven de leerlingen die liever een appartement kopen vol-

gend antwoord: huren is ‘weggegooid’ geld, als je koopt dan is het jouw 
bezit.

• Maar: jullie personage in het spel is pas afgestudeerd en werkt nog niet 
lang. Er zijn heel weinig banken bereid om iemand in deze situatie een lening 
aan te bieden. 

Conclusie: In dat opzicht is het dus beter om eerst nog wat geld opzij te 
zetten en te kiezen voor een huurwoning.
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Je kan enkele stellingen die in het spel aan bod komen, in groep bespreken.

Hoe ontstaan schulden? Wat kan je er aan doen? Wie kan je daarbij helpen?
Waarom is sparen zo belangrijk? 

5. Wat als …?
Tijdens deze fase nodig je de spelers uit om na te denken over de mogelijke 
gevolgen van andere beslissingen voor het spelverloop. 

• Je verder zou spelen, hoe zou je het puntenaantal dan verbeteren?
• Je pen en papier gebruikt om de uitgaven bij te houden?

6. Wat nu?
• Heeft het spel je aangezet om anders te denken over uitgaven?
• Ben jij je nu meer bewust van alle kosten die je ouders hebben?
• Zal je anders omgaan met geld?
• Waar kan je terecht als je financiële problemen hebt die je niet zelf meer 

kan oplossen?

Stellingen
Hier volgt een overzicht van alle stellingen. Elk team beantwoordt 6 
stellingen. Het computerprogramma bepaalt de volgorde waarin de 
stellingen worden behandeld. Je kan deze bespreken in de nabespreking als 
je merkt dat de spelers de stellingen niet goed hebben beantwoord.

Jan heeft niet voldoende geld om een rondje op café te betalen. Wat moet 
hij doen?

a. Jan zegt tegen de barman dat hij de rekening de volgende keer betaalt. 
b. Jan leent geld van een vriend om het rondje te betalen. 
c..Jan.zegt.eerlijk.dat.hij.even.krap.bij.kas.zit.en.dat.hij.moeilijk.een.

rondje.kan.betalen.

Evelien is 16 jaar. Ze  wil graag een bankkaart. Ze wil de voor- en nadelen 
tegen elkaar afwegen. Wat zijn de gevaren van een bankkaart?

a. Als je een bankkaart verliest, kan iemand al het geld van je rekening halen. 
b..Je.hebt.minder.zicht.op.je.uitgaven...
c. Je betalingen worden pas na een bepaalde periode uitgevoerd (bv. aan  

het einde van de maand). Dit kan ervoor zorgen dat je voor verrassingen 
komt te staan.



Weet dat jullie personages zich in een rooskleurige situatie bevonden: ze 
hebben onmiddellijk een job gevonden na hun studies, in de realiteit kan 
dit soms anders uitdraaien. Wie werkloos is, kan in aanmerking komen voor 
een leefloon van het OCMW. Hebben jullie een idee hoeveel dit bedraagt 
per maand voor een alleenstaande? (Als begeleider zoekt je best het meest 
recente bedrag op.)
Herinner jullie de kosten voor de huur van een appartement (500 euro), tel 
daarbij de energiefactuur (125 euro), de boodschappen (170 euro) op. Blijft 
er dan nog veel over van je leefloon? Jullie hebben gemerkt dat het voor 
jullie personages al wat zoeken was om rond te komen, voor mensen die een 
leefloon ontvangen is dit dus een nog veel moeilijkere opdracht... 

Wat als je toch financiële problemen hebt? Waar kan je dan terecht voor 
hulp? 
• In het OCMW kan je terecht voor budgetbegeleiding – weet iemand wat dit 

inhoudt? De maatschappelijk werker stelt dan samen met jou een budget-
plan op. 

• Daarnaast is er ook budgetbeheer: dan neemt de maatschappelijk werker 
het beheer van je rekening even over en betaalt hij/zij alle nodige kosten om 
ergere schulden te voorkomen; zelf ontvang je dan een beperkt leefgeld om 
mee rond te komen. 

• Tot slot is er collectieve schuldenregeling voor wie echt diep in de schulden 
zit – hier komt een advocaat aan te pas die optreedt als schuldbemiddelaar. 

• Daarnaast kan je ook terecht in het CAW – hebben jullie hier al van gehoord? 
Het Centrum voor Algemeen Welzijnswerk staat open voor iedereen met een 
vraag over welzijn: opvoeding, relatieproblemen, echtscheidingsbemidde-
ling, ... en ook financiële problemen. Het CAW doet aan budgetbegeleiding 
en aan eenmalige schuldbemiddeling. 

Waar vind je een OCMW (in elke fusiegemeente) en een CAW (regionaal)?

32

Ik wil veranderen van GSM-provider. Kan dit?

a..Ja,.op.elk.moment.
b. Neen, nooit.
c. Bekijk de bepalingen in je contract.

Kevin heeft het moeilijk om de eindjes aan elkaar te knopen. Zonder 
tegenslagen lukt het maar net om rond te komen. Wanneer zoekt hij best 
hulp?

a. Hij wacht best zo lang mogelijk en probeert alles zoveel mogelijk zelf op te 
lossen.

b. Hij wacht tot de schuldenberg groot genoeg is en tot hij echt het gevoel 
heeft dat hij het alleen niet meer kan oplossen.

c..Hij.spreekt.best.zo.snel.mogelijk.een.vertrouwenspersoon.aan.(vriend/
vriendin.en/of.familie).en.zoekt.gespecialiseerd.advies.

Tom wil dolgraag de allernieuwste iPhone kopen. Hij heeft niet genoeg geld 
om het toestel te betalen. Wat doet hij best?

a. Hij koopt de iPhone op afbetaling, zo heeft hij onmiddellijk wat hij wil en 
kan hij maandelijks een stukje terugbetalen. 
b. Hij leent geld bij een vriend, dat is toch geen echte schuld …
c..Hij.wacht.om.de.iPhone.te.kopen.tot.hij.voldoende.geld.heeft.
gespaard.

Glenn huurt een studio. Er zijn  vochtigheidsproblemen. De verhuurder werd 
hiervan al meerdere keren telefonisch op de hoogte gebracht. Wat doet 
Glenn best niet?

a. Hij verzendt een aangetekende brief naar de verhuurder waarin hij het 
probleem schetst.

b..Hij.weigert.zijn.huur.te.betalen.zolang.het.probleem.niet.is.opgelost..
c. Hij contacteert de huurdersbond.

Sien heeft telefonisch een GSM-abonnement afgesloten. Wat later heeft ze 
er spijt van.  Kan ze nog op haar beslissing terugkomen?

a. Neen, dat kan niet.
b..Dat.kan.binnen.een.beperkte.tijd.
c. Bekijk de bepalingen in het contract.



Stellingen
Hier volgt een overzicht van alle stellingen. Elk team beantwoordt
6 stellingen. Het computerprogramma bepaalt de volgorde waarin de 
stellingen behandeld worden. Je kan deze bespreken in de nabespreking als 
je merkt dat de spelers de stellingen niet goed beantwoord hebben.

1. Jan heeft niet voldoende geld om een rondje op café te betalen. Wat 
moet hij doen?

a. Jan zegt tegen de barman dat hij de rekening de volgende keer betaalt. 
b. Jan leent geld van een vriend om het rondje te betalen. 
c. Jan zegt eerlijk dat hij even krap bij kas zit en dat hij moeilijk een 

rondje kan betalen.

2. Evelien is 16 jaar. Ze  wil graag een bankkaart. Ze wil de voor- en nadelen 
tegen elkaar afwegen. Wat zijn de gevaren van een bankkaart?

a. Als je een bankkaart verliest, kan iemand al het geld van je rekening 
halen. 

b. Je hebt minder zicht op je uitgaven.  
c. Je betalingen worden pas na een bepaalde periode uitgevoerd (bv. aan  

het einde van de maand). Dit kan ervoor zorgen dat je voor verrassingen 
komt te staan.

3. Kevin heeft het moeilijk om de eindjes aan elkaar te knopen. Zonder 
tegenslagen lukt het maar net om rond te komen. Wanneer zoekt hij  best 
hulp?

a. Hij wacht best zo lang mogelijk en probeert alles zoveel mogelijk zelf op 
te lossen.

b. Hij wacht tot de schuldenberg groot genoeg is en tot hij echt het gevoel 
heeft dat hij het alleen niet meer kan oplossen.

c. Hij spreekt best zo snel mogelijk een vertrouwenspersoon aan 
(vriend/vriendin en/of familie) en zoekt gespecialiseerd advies.

4. Tom wil  dolgraag de allernieuwste iPhone kopen. Hij heeft niet genoeg 
geld om de iPhone te betalen. Wat doet hij best?

a. Hij koop de iPhone op afbetaling, zo heeft hij onmiddellijk wat hij wil en 
kan hij maandelijks een stukje terugbetalen. 

b. Hij leent geld bij een vriend, dat is toch geen echte schuld …
c. Hij wacht om de iPhone te kopen tot hij voldoende geld heeft 

gespaard.
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Sofie en Emmely gaan shoppen. Sofie betaalt haar aankopen met een Visa-
kaart. Emmely wil ook een Visa kaart. Haar ouders raden het af. Welke 2 
redenen geven haar ouders om geen Visa kaart te nemen?

a..Je.betalingen.worden.pas.na.een.bepaalde.periode.uitgevoerd.(bv..
aan.het.einde.van.de.maand),.dit.kan.ervoor.zorgen.dat.je.voor.
verrassingen.komt.te.staan.

b..Als.je.kiest.voor.het.gespreid.terugbetalen.met.een.Visa-kaart.dan.
betaal.je.een.relatief.hoge.rente.

c. Je kan een Visa-kaart niet blokkeren. Als  je je Visa-kaart verliest, kan de 
vinder hem onbeperkt gebruiken.

Anja heeft financiële problemen, waar kan ze terecht?

a. Bij haar vrienden.
b. Bij de directeur van de bank.
c..Bij.het.OCMW.van.haar.gemeente.of.bij.een.CAW.of.JAC.uit.de.buurt.

Bij een tweejarig krantenabonnement van € 35.95 per maand krijg je een 
gratis iPad t.w.v. € 499. Hoeveel betaal je voor de krant en deze gratis iPad?

a. € 499 
b. € 363,80
c..€.862,80.
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Speluitleg.in.10.
stappen
1. Verdeel de spelers in kleine groepen. Elke groep neemt plaats aan een 

tafel. Op elke tafel staat een laptop.

2. De spelers kiezen een beroep en geven het netto-maandloon in.

3. Licht het gebruik van de computertoepassing toe. Hoe moet je producten 
kopen?

4. De spelers bekijken de producten op de informatiepanelen.

5. Droomronde: de spelers vervullen hun dromen en wensen. Aan het einde 
kiezen ze 3 luxeproducten die hun personage zeker wil hebben.

6. Scorescherm: verduidelijk de gegevens op het scorescherm. Vertel hoe de 
spelers hun scoretotaal kunnen verbeteren.

7. Harde realiteit: de spelers proberen in 2 ronden hun budget te beheren 
en de minimale invulling na te streven. 

8. De spelers kunnen via het kaartspel en het oplossen van stellingen 
informatie verzamelen die hen helpt hun score te verbeteren.

9. De 2 ronden hebben dezelfde opbouw:
• Oplossen van stellingen.
• 1 speler per team speelt het kaartspel.
• De andere spelers kopen de nodige producten.
• Rekening.
• Scorescherm.
• Tussenbespreking.

10. Tot slot volgt de nabespreking.

 

5. Glenn huurt een studio. Er zijn  vochtigheidsproblemen. De verhuurder 
werd hiervan al meerdere keren telefonisch op de hoogte gebracht. Wat 
doet Glenn best niet?

a. Hij verzendt een aangetekende brief naar de verhuurder waarin hij het 
probleem schetst.

b. Hij weigert zijn huur te betalen zolang het probleem niet is opgelost .
c. Hij contacteert de huurdersbond.

6. Sien heeft schriftelijk een gsm-abonnement van onbepaalde duur 
afgesloten. Kan ze dit contract kosteloos opzeggen?

a. Ja, dat kan te allen tijde zonder vergoeding.
b. Na 6 maanden kan dit geheel zonder kosten.
c. Dit hangt af van de bepalingen in haar contract.

Sinds de nieuwe telecomwet van 2012, kan je elk telecomabonnement van 
onbepaalde duur (gsm, vaste telefoon, internet, televisie) opzeggen wanneer je 
wilt zonder enige extra kosten.

Met een contract voor bepaalde duur moet je de eerste zes maanden 
afwachten alvorens je kosteloos kan opzeggen. Je operator mag enkel een 
schadevergoeding eisen als je een contract voor een vaste termijn had gesloten 
én als je dat opzegt nog vóór de eerste zes maanden zijn verstreken.

In dat geval moet je het volgende betalen:

o hooguit het abonnementsgeld dat je nog verschuldigd was voor de tijd die je 
nog rest tot die zes maanden voorbij zijn

o eventueel een bijkomende schadevergoeding als je bij de ondertekening van 
je contract een product gratis of heel goedkoop hebt gekregen (gsm, tablet, …). 
Dan mag de operator ook de restwaarde van dat product aanrekenen.

Bron: http://www.test-aankoop.be/nt/nc/dossier/van-operator-veranderen
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Codes
Hieronder vind je een opsomming van alle codes die in het spel worden 
gebruikt om naar een volgend scherm te gaan.

• 147: Je hebt de naam en het startloon van het personage ingevuld. Geef 
deze code in om naar de winkelfase in de droomronde te gaan.

• 258: Geef deze code in om de winkelfase af te sluiten. Als je de tijd 
volledig gebruikt, moet je deze code niet ingeven. Het volgende scherm 
verschijnt automatisch. In het volgende scherm kies je 3 luxeproducten 
die je personage wil hebben.

• 369: Geef deze code in om het scorescherm van de droomronde te 
bekijken. Het scorescherm is meteen het einde van de droomronde.

• 789: De harde realiteit begint met het oplossen van de stellingen. Na het 
ingeven van de code krijg je een scherm met de melding dat de ‘harde 
realiteit begint. Klik hier op ‘volgende’ om de stellingen op te lossen.

• 123: De eerste stellingen zijn beantwoord. Geef deze code in om de 
volgende winkelfase te starten. 

• 452: Bekijk de rekening na de winkelfase.
• 113: Ga naar het eerste scorescherm van de ‘harde realiteit’.
• 784: Het begin van de 2de ronde van de ‘harde realiteit’. Het oplossen van 

de  2de reeks stellingen.
• 156: Begin aan de 2de en laatste winkelfase.
• 452: Einde van het spel. Bekijk de rekening en bespreek in de 

nabespreking.
• 843: Het volgende en laatste scherm is het scorescherm. Bespreek 

uitvoerig in de nabespreking. 

Achtergrondinformatie

Meer informatie vind je in de lesbundel voor het secundair onderwijs, 
ontwikkeld via het project schuldpreventie in de Westhoek. 

7. Sofie en Emmely gaan shoppen. Sofie betaalt haar aankopen met een 
Visa kaart. Emmely wil ook een Visa kaart. Haar ouders raden het af. 
Welke 2 redenen geven haar ouders om geen Visa kaart te nemen.

a. Je betalingen worden pas na een bepaalde periode uitgevoerd (bv. 
aan het einde van de maand), dit kan ervoor zorgen dat je voor 
verrassingen komt te staan.

b. Als je kiest voor het gespreid terugbetalen met een Visa kaart dan 
betaal je een relatief hoge rente.

c. Je kan een Visa kaart niet blokkeren. Als  je je Visa kaart verliest, kan de 
vinder hem onbeperkt gebruiken.

8. Anja heeft financiële problemen, waar kan ze terecht?
a. Bij haar vrienden.
b. Bij de directeur van de bank.
c. Bij het OCMW van haar gemeente of bij een CAW of JAC uit de buurt.

9. Bij een tweejarig krantenabonnement van € 35.95 per maand krijg je een 
gratis iPad t.w.v. € 499. Hoeveel betaal je voor de krant en deze gratis 
iPad?

a. € 499 
b. € 363,80
c. € 862,80 
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Speluitleg in
10 stappen
1. Verdeel de spelers in kleine groepen. Elke groep neemt plaats aan een 

tafel. Op elke tafel staat een laptop.

2. De spelers kiezen een beroep en geven het netto maandloon in.

3. De spelers geven een korte voorstelling van hun personage.

4. Licht het gebruik van de computertoepassing toe. Hoe moet je 
producten kopen?

5. Droomronde: de spelers vervullen hun dromen en wensen. Aan het 
einde kiezen ze 3 luxe uitgaven die hun personage zeker wil hebben.

6. Scorescherm: verduidelijk de gegevens op het scorescherm. Vertel hoe 
de spelers hun scoretotaal kunnen verbeteren.

7. Harde realiteit: de spelers proberen in 2 ronden hun budget te beheren 
en de minimale invulling na te streven. 

8. De spelers kunnen via het kaartspel en het oplossen van stellingen 
informatie verzamelen die hen helpt hun score te verbeteren.

9. De volgende ronde heeft dezelfde opbouw:
• Oplossen van stellingen.
• 1 speler per team speelt het kaartspel.
• De andere spelers kopen de nodige producten.
• Rekening.
• Scorescherm.
• Tussenbespreking.

10. Tot slot volgt de nabespreking.



Codes
Hieronder een opsomming van alle codes die in het spel gebruikt worden om 
naar een volgend scherm te gaan.
• 529: Je hebt de naam en het startloon van het personage ingevuld.     

Geef deze code in om naar de winkelfase in de droomronde te gaan.
• 328: Geef deze code in om de winkelfase af te sluiten. Als je de tijd volle-

dig gebruikt, moet je deze code niet ingeven. Het volgende scherm ver-
schijnt automatisch. Dit scherm toont het overzicht van de aangekochte 
producten met hun prijzen.

• 427: In het volgende scherm kies je 3 luxe producten die je personage wil 
hebben.

• 772: Geef deze code in om het scorescherm van de droomronde te 
bekijken. Het scorescherm is meteen het einde van de droomronde.

• 545: De harde realiteit begint met het oplossen van de stellingen. Na het 
ingeven van de code krijg je een scherm met de melding dat de ‘harde 
realiteit begint. Klik hier op ‘volgende’ om de stellingen op te lossen.

• 671: De eerste stellingen zijn beantwoord. Geef deze code in om de vol-
gende winkelfase te starten. 

• 184: Bekijk de rekening na de winkelfase.
• 293: Ga naar het eerste scorescherm van de ‘harde realiteit’.
• 477: Het begin van de 2de ronde van de ‘harde realiteit’. Het oplossen van 

de  2de reeks stellingen.
• 924: Begin aan de 2de en meteen laatste winkelfase.
• 181: Einde van het spel. Bekijk de rekening en bespreek in de 

nabespreking.
• 516: het volgende en meteen laatste scherm is het scorescherm. 

Bespreek uitvoerig in de nabespreking. 

Prijzen per winkel 
Thuis
• huur platteland: € 500 
• huur stad: € 550
• energie € 125 
• belastingen € 15 
• afval € 5 
• omgang met vrienden, familie... € 55 
• herinrichting € 30 
• roken € 60 
• hond € 30 
• kat € 15 
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Bank
• brandverzekeringen € 35 
• familiale verzekering € 20 
• hospitalisatieverzekering € 20
• ziekte- & zorgverzekering € 10

Supermarkt
• boodschappenlijst met winkelmerk € 170 
• merkproducten voeding € 225 
• producten uit eerlijke handel € 180 

Restaurant
• fastfood € 10 
• avondje uit eten € 50 
• afhaalmaaltijd € 10 

Klerenwinkel
• kleding goedkope winkelketens € 55 
• merkkledij € 80 
• tweedehands kleren € 40 
• avondjurk € 15 
• juwelen € 10 
• extra paar schoenen € 10 
• wasserette € 10 

Transport
• openbaar vervoer stad € 25
• openbaar vervoer platteland € 35 
• tweedehands wagen € 325 
• kleine wagen € 415 
• gezinswagen € 500 

Verzorging
• basishygiëne & verzorging € 55 
• wellness € 50 
• make-up € 10 

Reisbureau
• citytrip Barcelona € 40 
• 5 dagen aan zee € 30 
• skireis € 65
• reis van 2 weken € 100 

Ticketstand
• culturele uitstap € 20 
• pretpark € 35 
• festival € 25 



Mediawinkel
• GSM-abonnement (basis) € 15
• GSM-abonnement (uitgebreid) € 25
• abonnement digitale TV & internet € 55
• boeken € 15 
• tablet-pc € 40 
• smartphone € 20
• TV € 70
• fototoestel € 30 
• filmzender € 20
• sportzender € 20 
• spelconsole € 20 
• games € 55 

Vrije tijd
• lidgeld sportclub € 20
• zumba € 20
• jeugdbeweging € 10 
• jeugdhuis € 15
• fuif € 35
• avondje op café € 25
• cinema € 20 








