
 Jij neemt elke dag  
 een douche van 10 minuten.  
 Maar als je slechts 5 minuten  
 zou douchen, zou je  
 elke maand 7,50 euro besparen.  
 Wat denk je hiervan? 

1 DILEMMA 1 
 a Wow! Ik probeer altijd op mijn geld te letten, 

dus vanaf nu neem ik een korte douche. 

 a Ik ga minder lang douchen, want dat is 
beter voor het milieu. 

 a Goed en lang douchen is belangrijk: laat mij 
maar 10 minuten onder de douche staan!

 a Dat geld maakt me niet zoveel uit, dus ik 
mag zo lang douchen als ik wil.

Extra informatie



 Op school ben jij de enige  
 die boterhammen meebrengt  
 tijdens de middag. Al jouw  
 vrienden eten elke dag  
 een broodje. Koop jij  
 vanaf vandaag ook  
 elke dag een broodje? 

2 DILEMMA 2 
 a No way! Elke dag een broodje, dat kost veel 

te veel.

 a Ik vind het toch wat raar om als enige met 
mijn brooddoos in de refter te zitten, dus 
koop ik vanaf nu een broodje.

 a Ik overtuig mijn vrienden om ook hun 
boterhammen mee te brengen.

 a Broodjes zijn wel lekker! Af en toe koop 
ik er eentje, maar meestal neem ik mijn 
boterhammen mee.

Extra informatie



 Je lievelingstante is bijna jarig.  
 Ze houdt van kunstboeken  
 en je wil er haar heel graag  
 één cadeau doen.  
 In de winkel liggen enkele  
 kunstboeken uitgestald.  
 Welk boek kies je?  

3 DILEMMA 3 
 a Ik doorblader de verschillende boeken en 

kies het kunstboek met de mooiste foto’s.

 a Ik koop het boek met de sticker. Als er van 
dat boek al 100.000 exemplaren verkocht 
zijn, moet het wel een supergoed boek zijn!

 a Die sticker is bedrog. Dat boek koop ik 
zeker niet!

 a Ik kan moeilijk kiezen, dus ik koop beide 
boeken.

Extra informatie



 Op Black Friday zie je een promo  
 voor de nieuwste iPhone met  
 een korting van 70%.  
 Wat doe je? 

4 DILEMMA 4 
 a 70 % korting, wat een deal! Ik koop hem, ook 

al heb ik er eigenlijk geen nodig.

 a Ik vertrouw dit zaakje niet.

 a Ik wil al lang een nieuwe iPhone en heb 
gewacht op Black Friday voor deze korting.

 a Ik heb geen nieuwe smartphone nodig, dus 
ik negeer de aanbieding.

Extra informatie



 Je wil online een paar supercoole  
 nieuwe sneakers kopen.  
 Welke verzendoptie kies je? 

5 DILEMMA 5 
 a Ik kies een expressverzending om mijn 

sneakers vanavond al in huis te hebben, 
want ik heb met vrienden afgesproken. Ik 
betaal 5 euro extra.

 a Ik wil mijn sneakers morgen kunnen 
aandoen. Ik betaal 2,5 euro extra voor een 
snelle verzending.

 a Ik kan wel een week wachten. Dan is de 
verzending gratis.

 a Ik ga naar de winkelstraat. Dan heb ik mijn 
sneakers ook direct, maar zonder extra 
kosten te betalen. Hopelijk vind ik ze in mijn 
maat!

Extra informatie



 Je wil een nieuwe smartphone. 
 In de winkel zie je  
 twee aanbiedingen voor  
 het model dat je in gedachten  
 had. Wat doe je? 

6 DILEMMA 6 
 a Die keuze is snel gemaakt! Ik koop de 

goedkoopste smartphone van 9 euro.

 a Ik vraag de winkelier wat hij de beste optie 
vindt.

 a Ik wil helemaal geen abonnement, dus ik 
betaal 650 euro.

 a Ik reken eerst uit hoeveel beide opties mij 
kosten per maand. 

Extra informatie



 Op Facebook en Instagram  
 zie je regelmatig advertenties  
 passeren. Heb jij al eens  
 iets gekocht door op zo’n  
 advertentie te klikken? 

7 DILEMMA 7 
 a Als ik een advertentie van iets leuk zie, is de 

kans wel groter dat ik het online koop. 

 a Ik vertrouw reclame op sociale media niet, 
dus ik klik er niet op.

 a Nee. Ik koop nooit iets online. 

 a Ik koop alleen dingen online die ik echt 
nodig heb en sowieso al wilde kopen.

Extra informatie



 Sommige reclameborden  
 op straat passen hun  
 reclamefilmpjes aan  
 naargelang wie er passeert.  
 Zo krijgt elke voorbijganger  
 reclame op maat te zien.  
 Wat vind je hiervan? 

8 DILEMMA 8 
 a Ik vind het niet erg dat ik een deel van mijn 

privacy moet opgeven, ik heb toch niets te 
verbergen.

 a Ik vind het juist leuk om reclame op maat te 
krijgen. Zo koop ik dingen die bij mij passen.

 a Dit moet verboden worden. Dit is een 
schending van mijn privacy!

 a Ik vrees dat ik zo meer producten ga kopen 
dan anders.

Extra informatie



 Je wilt geld bijverdienen  
 en je solliciteert in de frituur.  
 De baas stelt je voor om  
 in het zwart te werken.  
 Je tekent dus geen  
 officieel contract en bent  
 niet verzekerd. Wat doe je? 

9 DILEMMA 9 
 a Ik aanvaard de job. Er zal wel niets 

gebeuren, dus een verzekering is 
helemaal niet nodig.

 a Met een contract zou ik minder verdienen. 
Dus dit komt mij eigenlijk beter uit.

 a No way, ben je gek! Ik werk nooit in het 
zwart, want dat is fraude!

 a Ik probeer de baas te overtuigen om toch 
met een contract te mogen werken. Als hij 
niet zou willen, zoek ik wel een andere job.

Extra informatie



 Je krijgt de kans om 3.000 euro  
 te verdienen als je  
 de komende tien dagen elke dag  
 een creatieve post maakt  
 voor een kledingmerk.  
 Je mag in die tijd enkel  
 over dat ene merk spreken  
 op al jouw sociale media.  
 Ga je in op dit voorstel? 

10 DILEMMA 10 
 a Nee, zeker niet! Ik maak veel liever mijn 

eigen filmpjes, zonder dat iemand anders 
mij zegt wat ik wel en niet mag doen.

 a Zoveel geld verdienen op zo’n korte tijd? 
Tuurlijk zeg ik ja op dit voorstel, ook al weet 
ik dat het veel tijd in beslag zal nemen. 

 a Ik moet eerst met mijn ouders overleggen 
of dat wel mag, op deze manier geld 
verdienen. 

 a Ik denk dat mijn schoolwerk zal lijden onder 
dit werk. Ik verdien mijn geld liever op een 
andere manier.

Extra informatie



 Je krijgt deze sms. 
 Wat doe je? 

11 DILEMMA 11 
 a Als de bank mij een sms stuurt, zal het wel 

belangrijk zijn! Ik klik op de link en volg de 
instructies.

 a Berichtjes van vreemde nummers 
verwijder ik altijd direct.

 a Ik klik op de link om te controleren waarover 
het gaat. Ik ben wel voorzichtig.

 a Dit is bedrog en ik laat er mij niet door 
vangen.

Extra informatie



 De broer van je beste vriend(in)  
 vraagt of hij jouw rekening mag  
 gebruiken om er 2.500 euro  
 op te zetten. Je mag zelf  
 500 euro houden, als je de  
 overige 2.000 euro op een ander  
 rekeningnummer overschrijft.  
 Wat doe je? 

12 DILEMMA 12 
 a Zo snel 500 euro verdienen? Ik ga er direct 

mee akkoord.

 a Ik zou super graag 500 euro willen 
verdienen, maar ik zal er zelf wel voor gaan 
werken.

 a Ik vertrouw dit niet en zeg nee.

 a Ik vraag aan mijn beste vriend(in) wat ik 
moet doen.

Extra informatie


