
Op school leren over je smartphone  
WhatsAppen, foto’s bekijken op Instagram, spelletjes spelen: wie doet het tegenwoordig 

niet met zijn mobiele telefoon? Ook kinderen komen er op steeds jongere leeftijd mee in 

aanraking. Veel kinderen hebben in de bovenbouw van de basisschool hun eerste 

smartphone. Een goed moment dus om te leren hoe je met de kosten van zo’n telefoon 

om moet gaan.  

 

Voor kinderen tot 18 jaar is hun smartphone een van de grootste kostenposten. De telefoon 

zelf is vaak al een grote uitgave, maar ook de kosten van een abonnement of beltegoed 

tellen al gauw op. Het is belangrijk dat kinderen op jonge leeftijd leren om zelfstandig met 

deze kosten om te gaan, om te voorkomen dat ze later in financiële problemen raken. 

Momenteel wordt er op scholen nog weinig aandacht geschonken aan dit onderwerp. Om 

deze reden heeft Belsimpel.nl een lespakket ontwikkeld voor de Week van het Geld (27 t/m 

31 maart).  

“Wie heeft er allemaal een eigen telefoon?” vraagt gastdocente Marloes. Meer dan de helft 

van de kinderen uit groep 7 van basisschool De Huifkar in Ten Boer steekt zijn vinger op. 

Marloes verzorgt namens het Groningse Belsimpel.nl een gastles over de kosten van een 

smartphone. De relevantie is gelijk duidelijk: erg veel kinderen hebben een telefoon. Tijdens 

de les rekenen de kinderen onder andere uit hoe lang ze moeten sparen voor een nieuwe 

telefoon. Verbaasd klinkt voorin de klas: “Moet je zo lang sparen voor een iPhone? Dan kies 

ik voor de Huawei!”. 

Met het lespakket worden er gastlessen verzorgd op basisscholen door heel Nederland. 

Kinderen in groep 7 en 8 leren hierbij hoe ze verstandig met de kosten van een mobiele 

telefoon om moeten gaan. Verschillende aspecten komen in de les aan bod. Zo leren de 

kinderen over sparen voor een smartphone, vergelijken ze prijzen van 

telefoonabonnementen en leren ze hoe garanties en verzekeringen werken. Docenten 

kunnen het lesmateriaal van Belsimpel.nl zelf ook gebruiken. Het lespakket is gratis te 

downloaden op: https://www.belsimpel.nl/klantenservice/overbelsimpel/belsimpel-in-de-

maatschappij.  
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