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ICT en Mens & Samenleving 

ALGEMEEN 

Lesonderwerp De risico’s van lenen en schulden hebben 

Tijdsduur 50 min (deel 1) 

Korte samenvatting van de les  

In dit lesuur wordt toegelicht welke gevolgen (risico’s) geld lenen met zich 
meeneemt. Niet alleen wordt er besproken dat geld lenen ook geld kost, maar 

dat het ook gevolgen kan hebben voor later (bv: wanneer je wilt gaan lenen 

voor een woning). 

 

CONTEXT 

Beginsituatie 

(wat moeten leerlingen al 
kennen/kunnen zowel op vlak 

ICT als voor M&S) 

De leerlingen kennen de volgende begrippen: 

Budget, lenen, schulden, rente, inkomen en 
rentevoet. 

DOELEN 

Doelstellingen voor deze 

les 

(vermeld hier zowel de 
doelstellingen uit het leerplan 

ICT als uit het leerplan M&S) 

 

LPD 22 (M&S) 

De leerlingen lichten de mogelijke risico’s van lenen 

en schuld toe.  

- Consumeren en betalen hebben financiële gevolgen 
op korte en lange termijn (LPD23). In functie van het 

maken van budgettaire keuzes krijgen leerlingen 

inzicht in mogelijke risico’s van lenen en schuld. 
Beheersingsniveau: Begrijpen 

  



2 

 

Lesuitwerking en organisatie 

Materiaal dat nodig is PowerPoint 

(Zie Les2-Lesuur1.pptx) 

Beschrijving van de les 
(inhoud + didactische aanpak 

cfr. Lesschema) 

 

Aanknoping 

• Voorstelling 
• Afspraken maken 
• Naamkaartjes 

Observatie 

• Welk budget? 

o Bv €10 per week 
• Hebben we genoeg geld om alles te kopen? 

o Nee 

• Wat gaan we moeten doen? 

o Geld lenen 
• Bij wie? 

o Mama, papa, opa, oma … 

• Hoeveel terugbetalen? 

o €1,50 
§ Geen extra kosten 

• Bij wie gaan we later lenen? 
o De bank 

Probleemstelling 

• Wat zijn de mogelijke risico’s van geld 
lenen en schulden hebben? 

Analyse 

• Welke vormen van lenen (bij een bank) ken 

je? 
• Geld lenen 

o Rente 

o Kunnen jullie al geld lenen? 

§ Nee! 
• De gevaren van lenen, schulden 

o Wat heb je nodig om een lening aan 

te kunnen vragen? 

§ Inkomen 
o Je kan je lening niet betalen 

§ Je krijgt schulden 

o Meerdere maanden schulden niet 

terugbetaald 

§ Lijst van slechte betalers van 
de krediet centrale 
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Beschrijving van de les 
(inhoud + didactische aanpak 

cfr. Lesschema) 

 

• De nadelen van lenen 

o Je betaald rente 

o Oplossing? 
§ Sparen! 

Synthese 

• De leerkracht overloopt de hoofdpunten 
van de les. 

 


