
Benodigdheden 
Per groepje van 4 leerlingen 
■		 Spel: Fix je Risk 
■		 Opdracht 2 (verdiepingsopdracht)
■		 Pen en papier

Doel van de les
■		 De leerlingen zijn zich bewust van de (financiële) risico’s die 

ze kunnen lopen.
■		 De leerlingen weten dat je je tegen risico’s kunt indekken.
■		 De leerlingen kennen een aantal begrippen.

Extra’s
■		 Meer methoden om de gastles aan te kleden vind je op 
  fixjerisk.nl. Bijvoorbeeld de digiles of het Zwijsen lespakket

Inhoud
Inleiding en introductie (7 minuten)
■		 Prikkelende vraag stellen. Bijvoorbeeld: van wie is de fiets 

weleens gestolen? En hoe is dat toen opgelost? Hoe kom je 
aan geld voor een nieuwe fiets? Konden papa en mama de 
nieuwe fiets direct betalen, moesten ze ervoor sparen of kre-
gen ze geld van de verzekering? Leerlingen zoveel mogelijk 
zelf op het onderwerp verzekeringen laten komen. 

■		 Vertellen dat de les over verzekeringen zal gaan.
■		 Gastles: vertellen wie je bent en waarom je een gastles 

geeft. Je staat er niet namens je organisatie, maar als jezelf.

Kern 1 (30 minuten)
Interactief gedeelte door ontdekkend leren. Leg ‘onzekere 
gebeurtenissen met financieel risico’ uit. Denk aan aanrijdingen, 
brand in huis, diefstal, storm, waterschade, begrafenis, medische 
kosten, et cetera. Iedereen loopt het risico dat hem iets 
overkomt. Zijn de financiële gevolgen groot? Dan is het moeilijk 
om dat in je eentje te betalen. Hoe kun je dat oplossen? Je kunt 
met z’n allen regelmatig geld in een ‘pot’ stoppen. Als iemand uit 
de pot iets overkomt, bijvoorbeeld een brand thuis, dan krijgt hij 
de schade die de brand veroorzaakt uit de pot betaald. In de 17e 
eeuw gebeurde dat ook al. Een stel scheepseigenaren stortten 
samen regelmatig geld in een pot. Als het schip verging, een 
scheepslading verloren ging of een matroos over boord sloeg, 
keerde de beheerder van de pot de schade aan de eigenaar of 
de nabestaanden van de matroos uit. Het geld dat regelmatig in 
een pot wordt gestopt, heet de premie. Je betaalt die premie 
aan de verzekeringsmaatschappij. Die past goed op al dat geld 
en betaalt als iemand schade heeft. Maar dan is één ding wel 
belangrijk: je moet vooraf hebben afgesproken welke soort 
schaden je allemaal verzekerd wilt hebben. Wil je bijvoorbeeld 
je fiets alleen tegen diefstal verzekeren of ook nog tegen een 

aanrijding met een auto of andere fiets? Daar moet je goed over 
nadenken, want hoe meer risico’s je verzekerd wilt hebben, hoe 
meer premie je meestal betaalt. Als je weet tegen welke risico’s 
je je wilt verzekeren, dan maakt de verzekeraar daar een contract 
van. Dat heet de verzekeringspolis. Daar staat in waarvoor je 
verzekerd bent en waarvoor niet.

Opdracht 1
Nu hebben we al een aantal verzekeringen genoemd. Tijd om 
een korte quiz te doen. Je krijgt als groepje drie minuten de 
tijd om zoveel mogelijk verzekeringen te noemen die je kent. 
Als je niet weet hoe de verzekering precies heet, schrijf je op 
welk risico je niet wilt lopen. Bijvoorbeeld: “een diefstalverzeke-
ring voor mijn fiets” of “ik wil niet dat mijn fiets wordt gestolen, 
als dat toch gebeurt wil ik geld voor een andere fiets”. Je mag 
met elkaar overleggen. Schrijf per groep op wat je kunt beden-
ken. Na drie minuten noteer je op het bord welke verzekeringen 
zijn genoemd.

Naar aanleiding van de gegeven antwoorden stel je aan de leer-
lingen vragen als:
■		 Waar is die verzekering voor bedoeld?
■		 Denk je dat veel mensen die verzekering hebben? 
  Waarom wel, waarom niet?

Indien er tijd is ook iets vertellen over bijzondere risico’s, zoals 
de benen van voetballers of beroemde balletdansers, concert 
van een popgroep dat wegens de regen niet door kan gaan, 
neerstortend vliegtuig, auto die een huis binnenrijdt, et cetera. 

Afhankelijk van het niveau van de klas verder praten  
over risico’s en verzekeren. Aan de hand van onderstaand  
voorbeeld of opdracht 2.

Voorbeeld
Je kent een vader van wie de auto is gestolen. Hij had de 
auto nog maar drie maanden. De auto was € 10.000,- waard. 

(Gast)lessen



Hij betaalt per maand de verzekeringspremie van € 50,-. Wat 
krijgt vader van de verzekeraar? Je kunt dan verschillende 
opties noemen of laten noemen zoals:

• € 150,-
• € 10.000,-
• € 10.000,- te leen maar hij moet het wel terug betalen
• niks; hij heeft nog niet genoeg premie betaald.

Leerlingen vinden het een hele ontdekking dat je ook na 
drie maanden het verzekerd bedrag uitgekeerd kan krijgen. 
Uitleggen dat dit het hele idee van verzekeren is. Het gaat 
om de kans dat je een risico loopt en niet om hoeveel je al 
hebt betaald aan premie. 

Ook de omgekeerde situatie brengt een interessante 
discussie op gang. Iemand betaalt al 40 jaar de premie 
voor het verzekeren van zijn huis, maar heeft nog nooit 
iets geclaimd. Wat vinden de leerlingen daarvan? De 
meesten vinden dit wel zielig, maar het hoort erbij. Een 
enkeling vindt dat je dan maar opzettelijk schade moet 
maken, dan krijg je ook eens iets terug. Hier kan een uitleg 
volgen over frauderen. Verzekeringsfraude is strafbaar en 
moet je niet doen. Hoe slim je het ook denkt te doen, de 
verzekeringsmaatschappij komt er toch wel achter. 
 
(Verdiepings)opdracht 2 
Je krijgt straks drie situaties waarbij jij de personen die daar-
in worden genoemd moet adviseren of zij een verzekering 
moeten afsluiten of juist niet. Schrijf op wat jullie adviseren 
en waarom. Jullie krijgen daarvoor vijf minuten de tijd.
 
De volgende situaties op papier uitdelen:

Situatie 1
Karl Kattegejank is een beroemde violist. Hij heeft zijn handen 
verzekerd voor € 1 miljoen.
Hij betaalt hiervoor per maand € 200,- aan premie. Als er iets 
met zijn handen gebeurt, waardoor hij niet meer kan spelen, 
krijgt hij € 1 miljoen uitgekeerd van de verzekeraar.

Adviseren jullie Karl de verzekering af te sluiten of niet? 
En waarom wel of niet?

Situatie 2
Joyce Pedalo heeft een fiets gekocht voor € 400,-. Zij heeft 
ook een antidiefstalverzekering afgesloten. Ze betaalt hiervoor 
een eenmalige premie van € 60,- voor een periode van drie jaar. 
Wordt haar fiets gestolen en gebeurt dat in het 1e jaar, dan 
krijgt ze € 350,- uitgekeerd, in het 2e jaar € 200 en in het 
3e jaar € 150,- .

Adviseren jullie Joyce de verzekering af te sluiten of niet? 
En waarom wel of niet?

Situatie 3
Martijn Wereldwijd houdt veel van reizen. Hij gaat wel vijf keer 
per jaar op stap in Europa. Omdat hij zo vaak op reis is, heeft 
hij een doorlopende reisverzekering afgesloten. Hij hoeft de 
reisverzekering dan niet voor ieder reisje opnieuw af te sluiten. 

Martijn vindt het erg belangrijk zijn bagage goed te verzekeren. 
Hij betaalt daarvoor iedere maand € 3,50. Zijn bagage is dan 
tegen diefstal verzekerd voor maximaal € 2.500,-.

Adviseren jullie Martijn de verzekering af te sluiten of niet? 
En waarom wel of niet?

Je vraagt groep 1 welk advies ze hebben gegeven en waarom. 
Vervolgens vraag je de andere groepen of ze het eens zijn met 
dit advies of niet en wat de reden is. Via ontdekkend leren 
komen tot de conclusie dat risico = kans x financieel effect. 
Uitleg: of je een groot of een klein risico loopt, is afhankelijk van 
twee dingen. Namelijk de kans dat het risico zich voordoet én het 
effect (de financiële schade) daarvan. De kans dat je nat wordt 
als je door de regen loopt is erg groot, maar de schade is beperkt 
of zelfs nihil. Het risico is dus klein. De kans dat je door de trein 
wordt gepakt als je snel de rails oversteekt is misschien klein, 
maar áls je gepakt wordt, is het effect enorm, je kunt het wel 
niet meer overleven. Het risico is dus groot.
Zo is het met verzekeren ook. Of het slim is om je te verzekeren, 
hangt af van de balans tussen de kans dat het risico echt 
plaatsvindt en de gevolgen ervan. 

Kern 2 (20 minuten)
Introductie van het spelelement. Nu ga je het geleerde in de 
praktijk brengen. Uitleg van het bordspel. De kinderen in groep-
jes van maximaal vier personen het bordspel Fix je Risk laten 
spelen. 

Afsluiting (7,5 minuten)
■		 Sluit de les af door nog één 

keer te herhalen waar het in 
  de les over is gegaan.
■		 Vertel dat verzekeren 
  verstandig kan zijn, maar dat 
  niet alle verzekeringen voor 

iedereen nodig zijn.
■		 Vragen? 


