
Tel je Geld
Een programma over inkomsten, uitgaven, sparen en rood staan



Tel je Geld

Bijna elke dag heb je te maken met geld. 
Het online oefenprogramma Tel je Geld 
op Oefenen.nl geeft je overzicht en 
inzicht in je inkomsten en uitgaven. Hoe 
ga je verstandig om met geld? Hoe moet 
je budgetteren? Hoe houd je overzicht? 
Hoeveel komt er binnen? En hoe kun je 
de online Budgetplanner gebruiken? 

In 12 hoofdstukken biedt het programma hulp om 
goed met je geld om te gaan en om schulden te 
voorkomen.

1. Introductie
2. Hoeveel kost mijn week?
3. Hoeveel kost mijn maand?
4. Wat moet ik nog meer betalen?
5. Hoeveel komt er binnen?
6. Kom je uit met je geld?
7. Bewaar belangrijke post
8. Hou overzicht
9. Het kan misschien goedkoper
10. Tekort? Actie
11. Sparen en lenen
12. Veranderingen in je financiën

Je krijgt inzicht in je financiën. Je leert welke 
uitgaven je altijd hebt. Je leert wat goedkoper kan. 
Je leert keuzes te maken in je uitgaven. Je werkt 
aan kennis, taal- en rekenvaardigheden en digitale 
vaardigheden. In ieder hoofdstuk is aandacht voor 
reflectie op je eigen situatie.

Certificaat

Als je alle oefeningen hebt gemaakt, kun je een 
certificaat aanvragen.

Makkelijk Lezen

Bij het programma komen twee boeken van 
Uitgeverij Eenvoudig Communiceren. Een leesboek  
met de titel Klem, Katja & Udo in de schulden 
en een boek met interviews met de titel Over 
schulden gesproken, Verhalen uit de praktijk. 

Auto naar garage 
APK

20 uur
Gelduurtje

Jos examen kaartje 
sturen

11 uur
Koffie met gebak
Marjan + Yvonne

Hoe hou je overzicht op je inkomsten en uitgaven?
Week 15

Datum  Uitgaven   Bedrag

maandag 4 april boodschappen  € 42,30
   ko�e     € 3,00
dinsdag 5 april lunch op werk    € 3,50
   tijdschrift    € 1,50
   drogist     € 7,40
woensdag 6 april lunch op werk    € 2,00
donderdag 7 april lunch op werk    € 1,80
   ijsje     € 1,20
vrijdag 8 april  lunch op werk    € 2,70
   biertjes    € 6,30
zaterdag 9 april fruit en groente markt  € 6,50
   brood bakker    € 2,00
   kleurpotloden    € 3,50
zondag 10 april bus naar zwembad   € 3,20
   kaartjes zwembad   € 4,60
   ijsje     € 4,40
   bus naar huis    € 3,20

Totaal week 15     € 130,00

In een kasboekje 
schrijf je al je
uitgaven die je doet 
in één week.

Gelduurtje
kasboekje bijwerkenrekeningen betalen

bankrekening bekijkensaldo bekijken
geweigerde betalingen bekijken



JA

NEE

App Samen Leren

Bij het programma is ook een app waarmee 
maximaal vier deelnemers samen aan oefeningen 
werken. Alle spelers krijgen dezelfde vraag of 
stelling te zien. Soms geeft ieder apart antwoord 
en bij andere vragen moeten de spelers samen tot 
een antwoord komen.

Je kunt de app Samen leren downloaden in de 
Apple Store en in Google Play Store.

Informatie voor begeleiders/
docenten

Doelgroep

Met het taalgebruik is er rekening mee gehouden 
dat ook mensen met een laag taalniveau met 
het programma uit de voeten kunnen. Het 
benodigde taalniveau is 1F en het rekenniveau 
ligt rond niveau 1F (Standaarden en eindtermen 
volwasseneneducatie). Het niveau van de 
digitale vaardigheden ligt rond Instroomniveau en 
Basisniveau 1.

De video’s en animaties zijn herkenbaar voor de 
doelgroep. Gebruikers kunnen het programma 
individueel doorlopen. Docenten/begeleiders 
kunnen het programma ook in een groep 
aanbieden. 

Werkbladen, handleiding 

Een licentie op Oefenen.nl biedt begeleiders 
toegang tot een docentenhandleiding en extra 
werkbladen. 



Tel je Geld is ontwikkeld door Stichting Expertisecentrum 

Oefenen.nl in samenwerking met SBCM-A&O-fonds SW.  

Het programma is mogelijk gemaakt met middelen van SBCM-

A&O-fonds SW, de Gemeente Den Haag, dienst Onderwijs, 

Gemeente Amsterdam, Fonds 1818 Den Haag en Oefenen.nl.

Oefenen.nl

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.

Ga voor meer informatie naar www.oefenen.nl 

Licenties

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.

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

Thuis, op school of in 
de bibliotheek. 
Steeds meer mensen 
werken met de 
programma’s van 
Oefenen.nl. 

Meer weten?

info@oefenen.nl
070 762 2 762
www.oefenen.nl


