Budgetplanner

Hulpmiddel

Soms weet je niet waar je geld blijft, het vliegt
eruit. Hoeveel geld komt er eigenlijk binnen?
En waar geef je het precies aan het uit? Met de
Budgetplanner houd je eenvoudig je inkomsten
en uitgaven bij. Zo krijg je een goed beeld van wat
je overhoudt of tekort komt. En je ziet waar je op
kunt bezuinigen.

Dit is geen oefenprogramma, maar een handig
hulpmiddel. In het programmaTel je geld op
Oefenen.nl leer je hoe je de Budgetplanner kunt
invullen. Je kunt de Budgetplanner ook los van het
programma Tel je geld gebruiken.

Eenvoudig overzicht
Je vult heel eenvoudig per maand of per jaar al je
inkomsten in. En je vult per categorie je uitgaven
in. Met de overzichten zie je precies wat dure
maanden zijn en of je teveel uitgeeft of dat je
kunt sparen.

Apart inloggen

Zo registreer je je:

Je vindt de Budgetplanner op Oefenen.nl of
rechtstreeks op www.budgetplanner.oefenen.nl.
Om je gegevens veilig te houden, is het nodig om
je apart te registreren. Je kunt dus niet inloggen
met je gegevens voor Oefenen.nl.

1.
2.
3.
4.

Klik op Start.
Klik op Registreren.
Vul je gegevens in en klik op Registreren.
Ga naar je e-mail en open de mail van
Oefenen.nl Budgetplanner. Klik op de link om
je account te activeren.

Oefenen.nl

Licenties

Oefenen.nl is ontwikkeld voor laagopgeleide (jong)
volwassenen die hun basisvaardigheden op het
gebied van taal, rekenen en digitale vaardigheden
willen versterken en meer willen weten over
onderwerpen zoals gezondheid, werk, opvoeding
en geld.

Organisaties met een licentie op Oefenen.nl
krijgen toegang tot het Volgsysteem. Daarmee
kunnen materialen voor deelnemers klaargezet
worden en je kunt hun vorderingen volgen.
Ook krijgen ze toegang tot extra materiaal,
zoals werkbladen, docentenhandleidingen,
didactiekfilms en leerroutes.

Ga voor meer informatie naar www.oefenen.nl.
Wil je meer informatie over de licenties? Stuur dan
een e-mail naar info@oefenen.nl.

Meer weten?
info@oefenen.nl
070 762 2 762
www.oefenen.nl

Thuis, op school of in
de bibliotheek.
Steeds meer mensen
werken met de
programma’s van
Oefenen.nl.
De Budgetplanner is ontwikkeld door Stichting
Expertisecentrum Oefenen.nl in samenwerking met Emmia B.V.
En mogelijk gemaakt met middelen van Oefenen.nl.

