Dit werkblad hoort bij module 3

Mijn bestedingspatroon
Een bestedingspatroon laat zien waar je je geld aan uitgeeft.
Met dit werkblad kijk je naar jouw uitgaven [zie je begroting van
werkblad 2]. Door jouw uitgaven te bekijken weet je waar jij je
geld uitgeeft en wat je bestedingspatroon is. Deze uitgaven ga je
vergelijken met de gemiddelde uitgaven van andere jongeren in
Nederland.
Leerdoelen van het werkblad
 Je krijgt inzicht in welke soort uitgaven je hebt.
 Je kan jouw begroting (inkomsten en uitgaven) vergelijken
met andere jongeren in Nederland.
 Je weet dat je zelf wat aan je inkomsten of uitgaven kan
veranderen om per maand rond te komen.
Bekijk je begrotingsschema van Werkblad 2 en beantwoord de vragen.
1. Geef je verschillende uitgaven een kleur. Gebruik potloden.
Groen

Vaste lasten

Blauw

Huishoudelijke uitgaven

Rood

Persoonlijke uitgaven

Geel

Incidentele uitgaven

Oranje

….

Paars

….

Schrijf bij de uitgaven een 1 of een 2 erbij.
1

Primaire
levensbehoeften

2

Secundaire
levensbehoeften

2. Omschrijf wat jou opvalt aan je uitkomsten:
Welke soort uitgaven doe jij het meest?

o
o
o
o
o

Vaste lasten
Persoonlijke uitgaven
Huishoudelijke uitgaven
Incidentele uitgaven
Anders, namelijk: ______________________________________________________________________

3. Omcirkel je antwoord.
Ik geef het meeste uit aan: primaire levensbehoeften / secundaire levensbehoeften
4. Waar geef jij het meeste geld aan uit? _________________________________________________________

1

Ben jij gemiddeld?
Op de scholieren website van het Nibud (www.nibud.nl/scholieren) kan je je begroting
vergelijken met anderen.


Ga naar: http://tinyurl.com/q2fsxyp



Vul je geslacht en leeftijd in en klik op berekenen.
of



Pak je begroting erbij en vul je eigen gegevens in .

Beantwoord de vragen.
5. Heb je gemiddeld meer of minder inkomsten dan je leeftijdsgenoten?
______________________________________________________________________________________________________________
6. Hoe komt dit?
______________________________________________________________________________________________________________
7. Geef jij gemiddeld meer of minder uit dan je leeftijdsgenoten?
______________________________________________________________________________________________________________
a. Waar geef jij gemiddeld meer aan uit?
___________________________________________________________________________________________________
b. Waar geef jij gemiddeld minder aan uit?
___________________________________________________________________________________________________
8. Als je niet rond komt moet je zorgen voor meer inkomsten of juist
minder uitgeven. Hoe zou je voor meer inkomsten kunnen zorgen?
______________________________________________________________________________________________________________

9. Waar zou jij minder geld aan willen besteden? Waarom?
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
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