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Les 02 Kaching, money, doekoe of geld  
 
 
Opdracht 1: Opwarmen met Theo Maassen 
 
YouTube filmpje ‘Economie’ van Theo Maassen – duur 0:31 seconden 
https://www.youtube.com/watch?v=SGfGHbVrlfQ 
 
Bekijk het filmpje twee keer samen met de klas. 
Gebruik onderstaande vragen om het onderwerp economie te introduceren: 
 
- Hoe waren jullie lessen economie? Wat weet je daar nog van? 
 
- Wat is economie volgens jou? 
Huishoudkunde van het land.  
Het systeem van productie, handelsverkeer en diensten. 
Het schoolvak economie. 
Zuinigheid. 

 
- Deze les heet ‘Kaching, money, doekoe of geld’. Welke woorden voor geld kennen 
jullie nog meer? 
poen, cashflow, doekoe, franco, pokko's, saave, scrilla, cash, centen, contanten, duimkruid, 
duiten, kapitaal, middelen, noppen, pecunia, ping, pingping, slappe was, specie, thesaurie, 
vermogen etc. 
 
- Wat betekenen de woorden uit de titel eigenlijk? 
a) Ka-ching (geluid van een ouderwetse kassa. Wordt soms ook gebruikt als iemand wil 
aangeven dat hij veel geld heeft verdiend of gaat verdienen).  
b) Money (geld in het Engels)  
c) Doekoe (geld in het Surinaams. De rapper Def Rhymz heeft er een hit mee gescoord in 
1999) 
d) Geld (betaalmiddel, zie antwoorden vorige vraag) 

 
 
Opdracht 2: Lekker geld uitgeven 
 
a) Filmpje YouTube Edgie – geldtype test, duur 1:16 
https://youtu.be/mm6AekFV1Mg 
b) Zorg dat studenten de tijd nemen om de 26 vragen te beantwoorden en geef aan dat ze 
de uitslag nodig hebben voor de volgende vraag. Dus niet wegklikken!  
www.edgie.nl/GeldTypeTest/1  
c) Docent bepaalt zelf of je deze uitslagen met ze bespreekt ja of nee.  
d) Benadruk de criteria van deze opdracht: twee argumenten gebruiken én twee 
onderstreepte woorden van vraag c). Geef aan dat ze te allen tijde moeten letten op het 
correct gebruik van de Nederlandse taal. Hiermee oefenen ze ook alvast voor het mbo 
examen Schrijven. 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=SGfGHbVrlfQ
https://synoniemen.net/index.php?zoekterm=cash
https://synoniemen.net/index.php?zoekterm=centen
https://synoniemen.net/index.php?zoekterm=contanten
https://synoniemen.net/index.php?zoekterm=duimkruid
https://synoniemen.net/index.php?zoekterm=duiten
https://synoniemen.net/index.php?zoekterm=kapitaal
https://synoniemen.net/index.php?zoekterm=middelen
https://synoniemen.net/index.php?zoekterm=noppen
https://synoniemen.net/index.php?zoekterm=pecunia
https://synoniemen.net/index.php?zoekterm=ping
https://synoniemen.net/index.php?zoekterm=pingping
https://synoniemen.net/index.php?zoekterm=slappe+was
https://synoniemen.net/index.php?zoekterm=specie
https://synoniemen.net/index.php?zoekterm=thesaurie
https://synoniemen.net/index.php?zoekterm=vermogen
https://youtu.be/mm6AekFV1Mg
http://www.edgie.nl/GeldTypeTest/1


 
Opdracht 3: Niet vergeten, belastingaangifte 

a) YouTube filmpje OndertussenNL – Slimmen in 60: Belastingaangifte, duur 2:11. 
https://www.youtube.com/watch?v=bdRY_-UlTRk 

 

b)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opdracht 4: Schema invullen 

1. Kijk nu goed of je alle opdrachten hebt gemaakt. 

2. Vul het schema in bij periode 2 les 00. 

 

 

Zie paspoort, ID of rijbewijs 

DD / MM / JJJJ bijv. 01 / 04 / 2002 

Alleen als je via een tussenpersoon 

(belastingadviseur) aangifte doet 

Ja of nee. 

Iedereen ontvangt een blauwe brief met 

daarin het verzoek aangifte te doen. 

 

Laat student volledige naam invullen. Let op hoofdletters. 

06-14345766 (voorbeeld) 

https://www.youtube.com/watch?v=bdRY_-UlTRk

