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Opgave 1. Je levensloop AM 

De levensfase waarin je je bevindt, bepaalt veel van je financiële mogelijkheden en 

keuzes. Omdat voor iedereen de toekomst onzeker is moeten we financiële 

beslissingen nemen die effect hebben op onze toekomst. Financiële beslissingen 

waarin consumeren uitgesteld wordt of juist naar voren wordt gehaald, noemen we 

“ruilen over de tijd”. 

1. Leg uit waarom tieners een relatief hoog bedrag hebben om vrij te besteden. 

zij hebben wel inkomen maar geen vaste lasten omdat hun ouders die 

betalen. Daardoor is hun inkomen vaak volledig vrij te besteden. 

2. Leg uit waarom tieners relatief makkelijk kunnen sparen, maar relatief moeilijk 

kunnen lenen. 

Hun vrij besteedbare geld kunnen ze gebruiken om te sparen, maar omdat ze 

geen vast inkomen hebben zal de bank tieners niet snel iets willen lenen. 

Daarnaast zijn ze juridisch nog niet zelfstandig, waardoor ouders 

verantwoordelijk zijn voor het leengedrag van hun kinderen. 

3. Leg uit dat studiekosten een vorm van “investeren in jezelf” zijn. 

Als je studeert dan is de verwachte toekomstige opbrengst van studeren, een 

veel hoger salaris. Als dat opweegt tegen studiekosten, rentebetaling en 

gedorven inkomsten omdat je tijdens het studeren niet kan werken, dan stijgt 

je toekomstige koopkracht meer dan je nu verliest. Je wordt er zelf dus beter 

van. 

4. Op wat voor een manier is er sprake van ruilen over tijd bij studeren? 

Je verhoogt je koopkracht nu om in de toekomst meer inkomen te kunnen 

genereren 

5. Leg uit dat sparen voor de oude dag niet zozeer een investering in je zelf is, 

maar het uitstellen van besteden. 

Bij sparen voor je oude dag, spaar je omdat je in de toekomst geen inkomen 

meer kunt genereren (vanwege ouderdom). Je verschuift dus echt koopkracht 

van nu naar de toekomst. 

 

  


