Rabobank De Langstraat
Jouw spreekbeurt over de bank
Wie aan de bank denkt, denkt waarschijnlijk aan veel geld. Grote gebouwen en mannen en
vrouwen in pak. Maar wat doen ze nou eigenlijk op die bank? En wat gebeurt er met jouw euro’s als
je die op jouw rekening stort?
Als Rabobank helpen we je graag een eind op weg dit in een spreekbeurt uit te leggen. In dit pakket
vind je veel informatie én manieren om jouw spreekbeurt een leuke invulling te geven. Succes!
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Voorbereiding

Voorbeeld Quiz

Hoe maak je jouw spreekbeurt tot een succes?
Door het volgende mee te nemen:

Vraag 1:

•
•
•
•

Een briefje van vijf euro
Euromunten, liefst van elke soort één
Een vergrootglas
Een quiz

Wat is rente?
(Antwoord: extra geld dat je als beloning krijgt van de
bank, als je er je geld op zet)
Vraag 2:
Hoe noem je iemand die geld vervalst?

Hoe pak je het aan?
1. Lees het verhaal over de bank op de volgende
bladzijden eens rustig door.
2. Maak voor jezelf een samenvatting of
PowerPoint. Wat wil ik vertellen en hoe?
3. Start of eindig met een quiz. Stel wat korte
vragen over het onderwerp. Wat weten jouw
klasgenoten? Zo is de eerste spanning eraf of
heb je een leuk einde. Vooral de ‘ wist je datjes’
leveren leuke vragen op. Een voorbeeld vind je
verderop. Je kan natuurlijk ook je eigen quiz
samenstellen.

(Antwoord: een valsemunter)
Vraag 3:
Hoe heet het als je je bankzaken met de computer
regelt?
(Antwoord: internetbankieren)
Vraag 4:
Als je geld leent bij de bank, betaal je altijd meer
terug dan je leende. Hoe heet het geld dat je
meer betaalt? (Antwoord: rente)
Vraag 5:
Welke bank is anders dan de andere, en controleert
onze banken?
(Antwoord: De Nederlandsche Bank)

4. Wacht tot iedereen stil is als je begint te
vertellen.
5.

Gebruik spiekbriefjes om te kijken of je niets
vergeet.

6.

Sluit je spreekbeurt netjes af, met natuurlijk de
vraag of er nog vragen zijn!

Tips
Op internet vind je nog veel meer informatie.
Handige sites zijn:
•
•

www.rabobank.nl
www.dnb.nl

•

www.hetklokhuis.nl
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Een stukje geschiedenis
Om je spreekbeurt in te leiden is het leuk om uit te
leggen waar het woord ”bank’ eigenlijk vandaan
komt.
Rond de 17e eeuw ontstonden de eerste banken, in
Italië. Goudsmeden maakten in die tijd munten.
Maar zij konden ook precies zien hoeveel muntjes
waard waren. Eén manier was het muntje laten
vallen op een marmeren tafel. Aan het geluid kon
hij horen of het muntje wel zuiver was. Zo’n tafel
heette Banca. Daar komt ons woord bank.
Mensen bewaarden hun muntjes in de kluizen van
de goudsmeden. In ruil daarvoor kregen zij een
briefje waarop stond hoeveel er in de kluis lag. Op
den duur gingen zij ook betalen met deze briefjes.
Dat waren de eerste bankbiljetten.
Ook bedachten de goudsmeden dat het geld dat zij
bewaarden eigenlijk wel uitgeleend kon worden
aan mensen die het nodig hadden. Die betaalden
dat terug met rente, dat betekent: iets meer dan ze
geleend hadden.
Een deel van wat de goudsmeden daarmee
verdienden gaven ze aan de mensen van wie het
geld eigenlijk was. En zo werkt de bank nog steeds.

Wat doet een bank nu?
Misschien heb jij een eigen rekening bij de bank? Of je
klasgenoten? Vraag het eens na.
Volwassenen hebben altijd een bankrekening
nodig. Veel betalingen, zoals salaris, komen
namelijk op een bankrekening binnen. De bank
waar je klant bent geeft een pasje waarmee je kan
betalen en geld opnemen. Ook kinderen hebben
vaak een spaarrekening. Daar zet je geld op. Geld
dat je voor je verjaardag of rapport kreeg of
gewoon zakgeld.
Geld storten heet dat. Je spaarpot is leeg, maar je
weet dat de bank het bijgeschreven heeft op jouw
rekeningnummer.

die oplet dat alle banken in Nederland zich aan de
regels houden en geen domme dingen doen. Ook
geeft De Nederlandsche Bank advies aan de
regering over hoe het met de economie gaat. Ieder
land in Europa heeft zo’n centrale bank. En dan is
er weer een bank die díe banken controleert: De
Europese Centrale Bank!

Zwemmen als Dagobert Duck?
Wat gebeurt er met al het geld dat op de bank gezet
wordt?
Maar wat doet de bank nou met al dat geld dat
mensen sparen? Misschien denk je aan Dagobert
Duck, zwemmend in het geld? Gelukkig niet. Een
bank probeert van al dat geld méér geld te maken.
Door die euro’s die zij krijgen weer uit te lenen aan
andere mensen. Aan iemand die een huis willen
kopen bijvoorbeeld, of iets anders. Mensen die
lenen betalen altijd meer terug dan ze leenden, ze
betalen namelijk rente. Daar verdient de bank aan.
Natuurlijk houdt de bank altijd genoeg reserve geld
in hun kluis of bij de opslag van De Nederlandsche
Bank. Want als jij jouw geld nodig hebt, moeten zij
het teruggeven.
Als jij je geld op een spaarrekening zet geeft de
bank jou een beloning, namelijk wat extra geld, dat
heet ‘rente’ .

Waar ligt al het geld?
Lees hier hoe geld ( waarde) veilig vervoerd wordt.
De banken hebben zwaar beveiligde kluizen. Daar
ligt maar een klein deel van het geld. Het meeste
geld ligt in de grote kluis van De Nederlandsche
Bank in Amsterdam, waar ook een enorme
goudvoorraad ligt! Het geld dat in winkels,

Jij vertrouwt er op dat de bank goed op je geld past!
Want als je het nodig hebt, moet het er weer zijn.
Dat je de bank vertrouwt is heel belangrijk. Daarom
hebben we in Nederland ook ‘De Nederlandsche
Bank”. Dit is geen gewone bank, maar een bank
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supermarkten en banken binnenkomt vertrekt met
Geldtransport naar De Nederlandsche Bank.
Geldlopers worden de mensen genoemd die het
geld vervoeren.
Die auto’s zie je vaak rijden. Hele opvallende
gepantserde auto’s met banden die niet lek
kunnen! De route is altijd geheim, zodat het lastig
is een overval voor te bereiden.
Bij De Nederlandsche Bank controleren ze alle
bankbiljetten op echtheid, of ze nog heel zijn en
schoon. Per dag worden er wel 2 miljoen biljetten
gecontroleerd!

Hoe werkt een pinautomaat?
Hier kun je vragen wie er wel eens gepind heeft, of
weet hoe dat precies werkt.
Het Geldtransport zorgt ook voor voldoende geld in
de geldautomaten die je in de straten ziet. Met je
pasje, die een magneetstrip heeft, leest de
computer in de pinautomaat met welke centrale
computer van welke bank hij verbinding moet
maken. Met jouw geheime pincode laat je zien dat
jij de eigenaar bent van het pasje. De pincode
wordt doorgestuurd naar de centrale computer die
de code controleert. Klopt de code, dan geeft de
centrale computer opdracht aan de pinautomaat
om geld te betalen. Je kiest het bedrag en hoort
het apparaat tellen! Staat er genoeg op de
rekening? Dan geeft de automaat het geld, en
schrijft de computer het gelijk af van je rekening bij
de bank.
Via een slim systeem komt er precies genoeg geld
uit de gleuf. Er zit namelijk achter het pinautomaat
ook een kluis met geld. Dat geld zit in verschillende
laatjes. Met zuignapjes worden de briefjes één voor
één uit de laatjes getrokken en via een kleine
lopende band komt het geld uit de gleuf! Natuurlijk
checkt het apparaat of er niet per ongeluk teveel
briefjes zijn gepakt (dat is het ratelende geluid dat
je hoort).
Ook in een winkel pin je voor de boodschappen.
Dan maakt het kastje waar de pas ingaat ook
verbinding met de computer van de bank, en kijkt
of er genoeg op de rekening staat. Als er te weinig
op staat gaat het feest niet door!

Betalen
De bank heeft nog meer taken, deze kun je na het
lezen ook uitleggen in de klas.
Maar de bank doet nog meer. De meeste
rekeningen betalen jouw ouders al lang niet meer
met briefjes of munten. Dat gaat via de post of
computer. Geld ‘over maken’ heet dat. Zij vullen
een formulier in waarop staat dat er bijvoorbeeld €
30,00 aan de voetbalverenging betaald moet
worden. Veel mensen doen dit via internet.
Internetbankieren heet dat. Het over en weer
betalen naar elkaar heet “betalingsverkeer”.
Banken zorgen dat dit goed verloopt.
Helaas proberen computercriminelen soms de
codes te kraken om in het systeem van de banken
te komen. Dat heet een cyberaanval. Ook proberen
ze in de bankgegevens van de klanten te komen.
Dan sturen ze mailtjes waarin gevraagd wordt om
codes. Echte banken zullen dat nooit doen.
Daarom moet je daar nooit op reageren!
Hoe weet je nu hoeveel geld je precies hebt, als het
op de bank staat?
De bank vertelt jou precies hoe de stand is als je
wat uitgegeven hebt of wat gestort hebt op je
bankrekening. Dat kan via de computer in het
programma van de bank (internetbankieren) of
via afschriften. Dat zijn brieven die de bank
stuurt waarop staat wat er gebeurt.

Andere banktaken
Vraag of iemand weet wat een bank nog meer doet,
behalve geld op rekeningen zetten en betalingen
uitvoeren.
Verzekeringen
Veel banken verkopen verzekeringen. Weet jij wat
dat is?
Verzekeringen zijn er in allerlei soorten.
Bijvoorbeeld een autoverzekering. Die sluit je af om
te zorgen dat als er schade is, je dat ook kunt
betalen! Bij een aanrijding kan dat wel duizenden
euro’s kosten. Iedere maand betaal je wat geld aan
een verzekeringsmaatschappij. Premie heet dat. In
ruil daarvoor zal de verzekeringsmaatschappij jouw
schade betalen als dat een keer nodig is. Dat kun je
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ook regelen voor schade aan je huis, of als je per
ongeluk een bal door de ruit van de buren schopt.
Bij de bank kun je dit regelen. Banken helpen de
klanten bij het kiezen van de juiste verzekering!

weer van elkaar. Als er dan ergens een bank is die
niet zo slim met het geleende geld om is gegaan,
kan die het niet meer terug betalen. Zo ontstaat
een bankencrisis.

Hypotheken en leningen
Banken geven leningen. Lang niet iedereen heeft
geld genoeg om zomaar een huis te kopen. Geld
lenen kan dan bij een bank. Een lening om een huis
te kopen heet een hypotheek. Je betaalt de bank
dan in delen terug. Ook voor andere dingen kun je
geld lenen bij een bank. Voor een auto
bijvoorbeeld. Mensen die lenen betalen altijd meer
terug dan ze lenen! Dat heet ook rente.

De Bankencrisis
Op het journaal heb je hier vast wel eens iets over
gehoord. Vertel je klas hoe dit ontstaat. Misschien
hebben jullie veel gehoord over de bankencrisis.
Wat is dat nu eigenlijk? Banken ontvangen geld,
maar lenen dat ook weer uit. Ook banken lenen
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