
Vergelijk alledaagse financiële beslissingen uit het dagelijks leven met financiële beslissingen bij bedrijven. 

Leerlingen laten nadenken over alledaagse financiële beslissingen en deze vergelijken met financiële 

beslissingen bij bedrijven.  

Als voorbereiding op een bedrijfsbezoek aan een bank of bedrijf of als opdracht om leerlingen kennis te laten 

maken met uitdagingen bij managementafdelingen bij bedrijven. 

• Iedere leerling schrijft eerst zelf drie voorbeelden op van aankoop-beslissingen: wat ga je kopen en 

waarom? Dit mag om spullen gaan, maar ook om diensten zoals vakanties of abonnementen.  

• In een groep kiezen de leerlingen één voorbeeld. 

• Beschrijf het interne beslissingsproces: wat waren je afwegingen? Waarom heb je dit wel of niet 

gedaan? Welke omstandigheden speelden hierbij een rol? 

Dit is het belangrijkste onderdeel, omdat het hier gaat om de afwegingen die iemand maakt. 

• Bespreek met de leerlingen wat zij hebben opgeschreven.  

Vraag door als het beslissingsproces niet helemaal uit de verf komt.  

Voorbeeldvragen zijn: 

o Kan ik het betalen? (Kom ik daarna rood te staan? Moet ik ervoor lenen?) 

o Heb ik er wat aan? Of, heb ik het echt nodig? 

o Zijn er goedkopere alternatieven? 

o Kan ik het nog doorverkopen als ik het niet meer wil? 

o Behoudt het zijn waarde? Of, wordt het in de toekomst meer waard? 

• Vertel dat bedrijven soortgelijke afwegingen ook maken: bij ieder apparaat, onderdeel of grondstof die 

ze inkopen maken ze een beslissing of ze het nodig hebben, wat het oplevert, bij wie ze het het beste 

kunnen kopen etc. 

• Vraag leerlingen waarom bedrijven dit doen en vraag ze voorbeelden te bedenken. 

Help ze met steekwoorden zoals: nieuwe bedrijfsauto's of machines, investeringsprojecten, aanschaf 

van aandelen in een ander bedrijf, kopen van bedrijfspand in plaats van huren etc. 

• Vraag leerlingen om van een bedrijf te kiezen. Dat mag ook een winkel zijn in de buurt of het bedrijf 

van hun ouders etc. Bedenk een nieuw product: een nieuwe kassa, een nieuw apparaat etc. 

Opdracht: het bedrijf wil een nieuw ….  

Welke overwegingen maakt het bedrijf hierbij?

 

 

 

Download meer werkvormen op  
https://bedrijfindeklas.nl/lesmateriaal/verbreding/ 



 


