
Bank voor de klas is een initiatief van de Nederlandse Vereniging van Banken

Basisonderwijs

Cash Quiz 2023 
Bank voor de klas

Vragenboekje



32

Inleiding
Cash Quiz vragen en antwoorden
De Cash Quiz kun je spelen op drie niveaus:

 Groep 6 (gele vragen)     > voor groep 6 

 Groep 7 (blauwe vragen)    > voor groep 7

 Groep 8 (rode vragen)     >  voor groep 8

Toelichting bij de antwoorden
 In dit vragenboekje staan de vragen en antwoorden die op het digibord verschijnen. 
Bij sommige vragen staat een toelichting bij het antwoord. Vergeet deze toelichting 
niet. Juist hier leren kinderen veel van.

Leuk: ga in gesprek met de klas
 Bij sommige vragen staat een extra tip om het gesprek met de klas aan te gaan. Deze 
tips verschijnen niet op het digibord, maar vind je alleen in dit vragenboekje. Je kunt 
zelf per vraag besluiten of je extra tijd wilt besteden aan een klassengesprek en of het 
past bij de klas aan wie je de gastles geeft.

Gele vragen

Inhoudsopgave
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 Blauwe vragen ...................................................................................................................Pag. 8 - 12
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Vraag 2

Vraag 1 

Vraag
Als Amir gaat betalen, krijgt hij een gratis 
zweetbandje. Waarom geeft een winkel een gratis 
product aan Amir?
 
A Omdat Amir een leuke jongen is.
B Omdat de winkelier zweetbandjes over heeft.
C Om reclame te maken.

Antwoord
C

Te verdienen bedrag € 10,-

Toelichting
Het weggeven van een zweetbandje is een vorm 
van reclame. Als vrienden van Amir het zweetbandje 
heel leuk vinden, gaan zij het product ook kopen. 
De fabrikanten verdienen dan meer geld. 

Gesprek in de klas
Wat vinden jullie van reclame? 

Vraag
WAAR OF NIET WAAR? – Merkproducten zijn 
duurder omdat ze altijd beter zijn.  

Antwoord
Niet waar

Te verdienen bedrag € 10,- 

Toelichting:
Fabrikanten van merkproducten doen veel 
onderzoek naar wat mensen graag willen hebben. 
Ook maken ze veel reclame. Onderzoeken en 
reclame kosten geld. Daarom zijn merkartikelen 
duurder. 
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Vraag 4

Vraag 3

Vraag
Om extra geld te verdienen kan Floor klusjes gaan 
doen. Ze kan bijvoorbeeld lege flessen naar de 
supermarkt brengen. Als beloning mag ze het 
statiegeld houden. Op een frisdrankfles zit € 0,25 
statiegeld. Floor wil € 5 verdienen. Hoeveel flessen 
moet ze wegbrengen?

A 25
B 20
C 22

Antwoord
B

Te verdienen bedrag € 10,-

Vraag
De spaarpot van Floor is bijna leeg. Maar ze wil wel 
graag een cadeautje kopen voor Jayden. Op TikTok 
ziet ze een bekend iemand die een tof telefoon-
hoesje laat zien. Floor weet zeker dat Jayden blij 
zou zijn met dit hoesje.

WAAR OF NIET WAAR? – Influencers verdienen 
geld door reclame te maken. 

Antwoord
Waar

Te verdienen bedrag € 10,-

Toelichting
Mensen met veel volgers krijgen geld van bedrijven 
om reclame te maken voor bepaalde producten. Die 
mensen heten influencers. Hoe meer volgers de 
influencers hebben, hoe meer geld bedrijven willen 
betalen. 

Gesprek in de klas
Volg jij influencers? Welke reclame maken zij?

Vraag
Elvin heeft een bankrekening. Bij een bankrekening 
krijg je een pinpas met een pincode. Wie kent de 
pincode van je pinpas?

A De bank kent alle pincodes in Nederland. 
B Alleen jijzelf.
C Jijzelf, de bank en de politie kennen de pincode.

Antwoord
B

Te verdienen bedrag € 15,- 

Toelichting
Een pincode is geheim. Niet alleen de pincode van 
jouw pinpas, maar ook de inlogcodes van jouw 
mobiel en bankapp zijn geheim. Je mag deze codes 
met niemand delen. Natuurlijk wel met je ouders. Dat 
is handig als je een code bent vergeten. 

Gesprek in de klas
Hoe bedenk je een goede pincode?

Een pincode moet moeilijk te raden zijn. Als je zelf je 
pincode mag kiezen, kies dan cijfers die niemand 
anders kan raden. Kies bijvoorbeeld niet voor 1234 of 
8888. Kies ook niet je postcode of geboortejaar. Kies 
een gek nummer dat alleen jij kent en dat makkelijk 
te onthouden is.  

Vraag
Elvin haalt bankbiljetten en munten uit zijn spaarpot 
en stopt alles in zijn portemonnee. Welke kleur heeft 
een bankbiljet van € 20?

A Groen
B Rood
C Blauw

Antwoord
C

Te verdienen bedrag € 10,-

Toelichting
Is een biljet echt of vals? Dat kun je zien door het 
geld goed te bekijken, er aan te voelen en door 
het biljet te kantelen. Zo ontdek je bijvoorbeeld 
het watermerk, de voelbare inkt en het hologram.  
Echte bankbiljetten hebben die kenmerken, valse 
biljetten niet.  

Tip voor in de klas
Contant geld is altijd leuk om te laten zien. Je kunt 
een briefje laten rondgaan en de echtheidskenmer-
ken met de leerlingen bekijken.

Vraag 5

Vraag 6
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Vraag
Wat betekent het spreekwoord: ‘Geld maakt niet 
gelukkig’?

Antwoord
‘Geld maakt niet gelukkig’ betekent dat geld hebben 
je niet vanzelf gelukkig maakt. Als je veel geld hebt, 
kan je ook ongelukkig zijn. En met weinig geld kan 
je ook gelukkig zijn. Een goede gezondheid of 
leuke vrienden kunnen je bijvoorbeeld ook gelukkig 
maken. Geld maakt niet gelukkig. Het maakt je leven 
wel gemakkelijker. 

Te verdienen bedrag € 15,-

Gesprek in de klas
Waar worden jullie gelukkig van? Bedenk een paar 
activiteiten waar je blij van wordt en die geen geld 
kosten. Bijvoorbeeld voetballen met vrienden, fietsen 
met je opa en oma of met zijn allen dansen in de klas. 

Vraag
Hoeveel procent van alle betalingen in Nederland 
gebeurde in 2022 met de pinpas? 

Antwoord
Antwoord 79 % 
Cijfers: Betaalvereniging Nederland 2022

Vraag 8

Vraag 7

Vraag
Luna houdt erg van sparen. Ze heeft verschillende 
spaarpotten en ook een spaarrekening. Hoeveel 
procent van de gezinnen in Nederland hebben een 
spaarrekening? 

Antwoord
83%

Te verdienen bedrag: € 10,- voor de groep die het 
dichtst bij het percentage zit. 

Toelichting
Je kunt bij een bank een betaalrekening en een 
spaarrekening openen. Met het geld op je betaalre-
kening kun je bijvoorbeeld (online) shoppen of een 
tikkie betalen. Met het geld op je spaarrekening kan 
je niet meteen betalen. Je moet het eerst op je be-
taalrekening zetten om ermee te betalen. Je zet het 
opzij, om te sparen voor iets groots, zoals een game. 

Vraag
WAAR OF NIET WAAR? – Alleen als je rijk bent, 
kan je sparen.  

Antwoord
Niet waar

Te verdienen bedrag € 10,-

Toelichting
Het maakt niet uit hoeveel geld je verdient of op je 
bankrekening staat. Je kan ook kleine bedragen 
sparen. Alle kleine beetjes samen worden een groter 
bedrag.

Gesprek in de klas
Vertel de klas waarvoor je zelf spaart. Of vraag de 
kinderen waar zij voor sparen. 

Vraag 9

Vraag 10

Vraag bij gelijkspel

Vraag
Na het feest speelt Elvin nog een game op zijn 
computer. In deze games kan hij bijvoorbeeld extra 
gereedschap of een outfit kopen. Hoe heten deze 
aankopen in een game?

A  In-game aankopen 
B  Credit card aankopen 
C  Paypal aankopen

Antwoord
A

Te verdienen bedrag € 10,- 

Toelichting
Als een game gratis is, moet je vaak voor de extra’s 
wel betalen. De bouwers van games verdienen zo 
geld. 
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Blauwe vragen

BLAUWE VRAGENBLAUWE VRAGEN

Vraag
Amir is met zijn moeder aan het winkelen. Ze kopen 
nieuwe schoenen voor Amir. De schoenen kosten 
€ 49,95. De moeder van Amir betaalt contactloos, 
dus zonder pincode. 

WAAR OF NIET WAAR? – Contactloos betalen kan 
altijd.   

Antwoord
Niet waar

Te verdienen bedrag € 15,-

Toelichting
Contactloos betalen betekent dat je betaalt zonder 
pincode. Je houdt je pas of mobiel tegen het 
betaalapparaat. Soms kun je niet contactloos betalen, 
maar alleen met pincode. Bijvoorbeeld als je voor 
meer dan 50 euro koopt.  

Onthoud je pincode goed en houd deze altijd 
geheim. Dit geldt ook voor de code van je bankapp. 
Zo weet je zeker dat er niemand ongevraagd geld 
van je rekening haalt. 

Vraag 2

Vraag 1

Vraag
In de winkel ziet Amir een product in de aanbieding. 
Deze week krijg je 5% korting als je het product 
koopt. 

WAAR OF NIET WAAR? – Aanbiedingen zijn altijd 
interessant. 

Antwoord
Niet waar

Te verdienen bedrag € 10,-

Toelichting
Niet alle aanbiedingen zijn interessant. Een product 
kan bijvoorbeeld in een andere winkel goedkoper 
zijn. Soms moet je heel veel producten kopen om 
korting te krijgen.

Vergelijk de prijzen bij verschillende (online) winkels. 
Als je weet wat een product normaal kost, weet je 
ook beter of een aanbieding interessant is of niet. 

Vraag
Hoeveel procent van de leerlingen op een 
middelbare school heeft een bijbaantje? 

Antwoord
49%

Te verdienen bedrag: € 10,- voor de groep die het 
dichtst bij het juiste antwoord zit.

Toelichting
Populaire bijbaantjes van leerlingen op een 
middelbare school zijn folders rondbrengen, vakken 
vullen in de supermarkt en afwassen bij een 
restaurant. Je kan ook klusjes doen om geld te 
verdienen, bijvoorbeeld babysitten, auto’s wassen, 
honden uitlaten en flessen wegbrengen. 

Gesprek in de klas
ie doet er nu al eens een klusje en krijgt daar geld 
voor? Je hoeft niet altijd geld te krijgen als je een 
klusje doet. Sommige klusjes kan je ook doen om 
iemand te helpen of omdat je het leuk vindt.

Vraag 4

Vraag 3

Vraag
De spaarpot van Floor is bijna leeg, maar ze wil wel 
graag een cadeautje kopen voor Jayden
Floor wil een bijbaantje om extra geld te verdienen. 
Hoe oud moet je zijn voor een bijbaantje?

A 13 jaar
B 15 jaar
C 17 jaar

Antwoord
A

Te verdienen bedrag € 10,-

Toelichting
Je moet 13 jaar zijn om met een bijbaantje te 
beginnen. Je kan bijvoorbeeld krantjes wegbrengen. 
Je mag nog geen zwaar werk doen en ook nog niet 
te lang werken.
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Vraag
Elvin heeft munten en bankbiljetten in zijn portemon-
nee om mee te betalen. Tegenwoordig zijn er ook 
winkels waar je alleen cashless kunt betalen. Wat 
betekent dit?

A Je kunt alleen met munten betalen.
B Je kunt alleen digitaal betalen.
C Je kunt alleen met cadeaubonnen betalen.

Antwoord
B

Te verdienen bedrag € 10,-

Toelichting
Cashless is een Engels woord en betekent ‘geen 
contant geld’. In deze winkels kun je alleen digitaal 
betalen. Dus met een pinpas, mobiele telefoon of 
creditcard. 

Vraag 6

Vraag 5

Vraag
Elvin haalt geld uit zijn spaarpot en stopt dit in zijn 
portemonnee. Hij heeft biljetten en munten. Deze 
munten hebben verschillende kleuren, maar ze zijn 
ook niet allemaal even groot. Welke munt is het 
grootste?

A  € 0,50 
B  € 1,00 
C  € 0,20

Antwoord
A 

Te verdienen bedrag € 10,- 

Toelichting
Iedere munt heeft een eigen waarde en zijn 
verschillend van grootte en kleur. 

Het muntgeld is verdeeld in series. De munten van 1, 
2 en 5 cent zijn een serie. Dan komt de serie van 10, 
20 en 50 cent. En de hoogste serie is die van 1 en 2 
euro. Een nieuwe serie begint altijd met een kleiner 
muntje dan de grootste van de vorige serie. Dus 10 
cent is kleiner dan 5 cent en 1 euro is kleiner dan 50 
cent.

Gesprek in de klas
Je kunt de leerlingen nog meer vertellen over 
munten. Bijvoorbeeld over de gekartelde rand 
speciaal voor blinde mensen. Of vertellen dat op de 
achterzijde van de munt verschillende afbeeldingen 
staan. Alle eurolanden mogen zelf beslissen hoe 
deze kant van de munt eruit ziet. Sommige landen 
kiezen voor portretten. Andere landen voor 
gebouwen of dieren. 

Vraag
Luna heeft een betaalrekening én een spaarrekening. 
In haar spaarrekening kan ze spaarpotjes aanmaken.
Waarom is het slim om verschillende spaarpotjes aan 
te maken?

A Dan ontvangt Luna extra rente.
B  Dan weten de ouders van Luna waarvoor ze wil 

sparen.
C  Dan heeft Luna een goed overzicht over haar 

spaardoelen.

Antwoord
C

Te verdienen bedrag € 10,-

Toelichting
Met aparte spaarpotjes weet je precies hoeveel je 
per spaardoel moet sparen. 

Vraag 7

Vraag 8

Vraag
Luna krijgt iedere week zakgeld van haar ouders. 
Bedenk twee afspraken die slim zijn om met ouders 
te maken over zakgeld.

Antwoord
Mogelijke antwoorden zijn: 

1 Afspreken hoeveel zakgeld je krijgt.
2  Afspreken wanneer je je zakgeld krijgt: per week 

of per maand.
3  Afspreken hoe je je zakgeld krijgt: contant of op 

je bankrekening.
4  Afspreken wat je met je zakgeld mag of moet 

doen. 

Te verdienen bedrag: maximaal € 15,- (€ 5,- per goed 
gegeven antwoord)

Toelichting
Het is belangrijk dat je met je ouders afspreekt 
hoeveel zakgeld je krijgt, wanneer je het krijgt en 
waaraan je het zakgeld mag uitgeven.  
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Rode vragen

RODE VRAGENBLAUWE VRAGEN

Vraag
Op social media is er veel reclame te vinden. 
Hoeveel procent van de scholieren zegt dat ze 
makkelijk worden verleid door reclames?

Schattingsvraag

Antwoord
14%

Te verdienen bedrag: € 10,-

Bron: Nibud

Toelichting
Reclame zie je overal. In de winkels, op het sportveld, 
op straat en online. Bedrijven stoppen veel geld in 
het maken van reclames. Ze proberen met leuke 
filmpjes en slimme teksten mensen over te halen 
om producten te kopen. 

Vraag 10

Vraag 9

Vraag
Tijdens het feestje maakt iedereen een paar leuke en 
grappige foto’s die ze delen op social media. Zo kan 
iedereen zien hoe gezellig het was. 

WAAR OF NIET WAAR? – Nederlanders zijn 
gemiddeld iedere dag ruim 100 minuten actief op 
social media.  

Antwoord
Waar. Nederlanders zijn gemiddeld 109 minuten per 
dag actief op social media.

Te verdienen bedrag € 10,-

Toelichting
Mensen kijken bijvoorbeeld graag naar vrolijke foto’s of 
filmpjes van hun vrienden of lezen leuke weetjes. 
Omdat er iedere dag heel veel berichten worden 
geplaatst, ben je nooit uitgekeken. 

Vraag
Hoeveel procent van alle betalingen in Nederland 
gebeurde in december 2021 contactloos? 

Antwoord
63%

De groep die het dichtste bij het antwoord zit, wint.

Cijfers: Betaalverkeer Nederland 2021

Vraag bij gelijkspel

Vraag
Amir krijgt een mailtje van een online winkel met een 
super aanbieding. Hij hoeft alleen maar op een linkje 
te klikken.  

WAAR OF NIET WAAR? – Het kan nooit kwaad om 
op een linkje te klikken. 

Antwoord
Niet waar

Te verdienen bedrag € 15,-

Toelichting
Niet alle linkjes zijn betrouwbaar. Je kan op een 
onveilige site terechtkomen of er kan een virus op je 
laptop of mobiel worden geïnstalleerd. 

Vraag 2

Vraag 1

Vraag
Amir ziet in de winkel aanbiedingen. Hij weet dat er 
ook online aanbiedingen zijn.

WAAR OF NIET WAAR? – Als je online koopt heb je 
altijd betere aanbiedingen dan in gewone winkels.   

Antwoord
Niet waar

Te verdienen bedrag: € 10,-

Toelichting
Vergelijk alle aanbiedingen. Kijk naar de prijs en extra 
kosten, zoals bijvoorbeeld verzendkosten. Hierdoor 
kan de aanbieding minder interessant zijn.
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Vraag
De spaarpot van Floor is bijna leeg, maar ze wil wel 
graag een cadeautje kopen voor Jayden. Ze kan geld 
verdienen door haar pinpas en pincode uit te lenen.

WAAR OF NIET WAAR? – Als je 50 euro kan 
verdienen door je pinpas en pincode voor 1 uurtje 
uit te lenen, dan moet je dit zeker doen.    

Antwoord
Niet waar

Te verdienen bedrag € 15,- 

Toelichting
Je pinpas en pincode moet je altijd voor jezelf 
houden. Leen ze nooit uit, zeker niet als iemand je 
daarvoor wil betalen. Criminelen proberen de bankre-
kening van andere mensen te gebruiken om gestolen 
geld op te storten. Zo worden ze niet gepakt.  
  

Vraag 4

Vraag 3

Vraag
De spaarpot van Floor is bijna leeg, maar ze wil wel 
graag een cadeautje kopen voor Jayden. Op social 
media ziet ze een influencer met een tof telefoon-
hoesje. Ze weet zeker dat Jayden blij zou zijn met dit 
cadeau.

Wat is een influencer?

A Iemand die populair is op social media.
B Iemand die rijk is.
C Iemand die goed is in het maken van filmpjes. 

Antwoord
A

Te verdienen bedrag € 10,-

Toelichting
Een influencer is iemand die online veel volgers 
heeft. Influencers krijgen geld van bedrijven om 
reclame te maken voor bepaalde producten. Hoe 
meer volgers de influencers hebben, hoe meer geld 
bedrijven willen betalen. 

Gesprek in de klas
Volg jij influencers? Welke reclame maken zij?

Vraag
In de spaarpot van Elvin zitten munten en bankbiljet-
ten. Hoe kunnen blinde mensen bij munten voelen 
wat de waarde van een munt is?

Antwoord
Aan de gekartelde rand.

Te verdienen bedrag: € 10,- 

Toelichting
Munten hebben gekartelde randen. Hierdoor kunnen 
blinde mensen voelen welke munt ze in handen 
hebben. Bankbiljetten hebben voelbare inkt. 

Gesprek in de klas
Neem munten mee naar de klas en laat de munten 
rondgaan. De leerlingen kunnen de munten bekijken, 
ontdekken uit welke landen ze komen en voelen dat 
er een gekartelde rand aan zit.

Vraag 5

Vraag 6

Vraag
Jayden heeft zijn portemonnee in zijn broekzak 
gestopt. Hij heeft pech, want iemand steelt zijn 
portemonnee. Daarin zat ook zijn pinpas, die hij nu 
dus kwijt is. Wat moet Jayden als eerste doen?

A  De politie bellen en zijn bankrekeningnummer 
doorgeven.

B.  Niets: zonder pincode heeft niemand iets aan 
zijn pinpas.

C. Via de bankapp de pinpas blokkeren.

Antwoord
C

Te verdienen bedrag € 15,-

Toelichting
Met een geblokkeerde pinpas kan je niet betalen. 
Ben je de pinpas kwijt? Dan kan je bij de bank een 
nieuwe pinpas aanvragen. Heb je de pinpas 
teruggevonden? Dan kan je de pinpas via de 
bankapp weer activeren. 
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Vraag 1 - Ken de wereld van het geld

Vraag 1 - Ken de wereld van het geld

RODE VRAGENRODE VRAGEN

Vraag
Luna spaart voor een nieuwe fiets. Die kost € 425.  
Ze heeft al € 250 gespaard. Ze krijgt iedere maand 
€ 10 zakgeld en ze heeft € 50 van haar oma 
gekregen. Hoe lang moet ze sparen voordat ze het 
bedrag heeft?

A 11 maanden
B 14 maanden
C 13 maanden

Antwoord
C

Te verdienen bedrag € 10,-

Toelichting
€ 425 – € 250 in haar spaarpot = € 175
€ 175 – € 50 van haar oma = € 125
€ 125 : € 10 zakgeld per maand = 12½ maand

Luna krijgt iedere maand zakgeld. Na 13 maanden 
heeft ze het bedrag gespaard.

Vraag 8

Vraag 7

Vraag
Leerlingen op de basisschool krijgen hun zakgeld 
vaak contant. Scholieren van de middelbare school 
vaak digitaal. Het zakgeld wordt dan overgemaakt 
naar hun betaalrekening. Hoeveel procent van de 
scholieren op de middelbare school krijgt hun 
zakgeld digitaal?

Antwoord
68%

Te verdienen bedrag: € 10,- voor de groep die het 
dichtste bij het juiste antwoord zit.

Gesprek in de klas
Hoe zou jij je zakgeld het liefst krijgen: contant of 
digitaal?

Vraag
Na het feest speelt Elvin nog een game op zijn 
computer. Hij heeft het level bijna gehaald als er op 
het scherm staat: ‘Gefeliciteerd, je hebt een extra 
gereedschap gewonnen!’ Elvin is blij, want nu is de 
kans groter dat hij het volgende level gaat halen.  
Waarom krijgt Elvin een gratis cadeau in de game?

A Omdat Elvin jarig is.
B  Omdat game-makers het leuk vinden om 

cadeaus te geven.
C  Omdat game-makers willen dat je het spel blijft 

spelen. 

Antwoord
C

Te verdienen bedrag € 10,-

Toelichting
Game-makers geven gratis cadeaus, omdat ze willen 
dat je het spel blijft spelen. 

Vraag 9

Vraag 10

Vraag
De Geldheld heeft iedereen slimme geldtips 
gegeven.  Wat vonden jullie de beste tip van de 
Geldheld?

Antwoord
Goede antwoorden zijn:

1 Gebruik verschillende spaarpotjes.
2 Maak een geldplan, wees creatief.
3 Geef niet al je geld uit, maar spaar voor later.
4 Bekijk de aanbiedingen voor je iets gaat kopen.

Te verdienen bedrag: € 10,-.

Gesprek in de klas
Hebben jullie nog een geldtip?

Vraag
Hoeveel % van alle pinbetalingen gebeurt met mobiel 
of smartwatch? 

Antwoord
18%

De groep die het dichtste bij het antwoord zit, wint.

Cijfers: Betaalvereniging Nederland 2021

Vraag bij gelijkspel



Notities Notities



Bank voor de klas is het 
gezamenlijk platform 
voor financiële educatie 
door banken. Kijk voor 
meer lesmateriaal op 
www.bankvoordeklas.nl

Deze banken maken Bank voor de klas

Colofon


