Kletskaarten
Wat weet jij over de digitale overheid?
Wie mag er een kopie van jouw ID-kaart maken? Wat is een basisbeurs? En is een zorg
verzekering voor iedereen verplicht? Met deze kletskaarten ga je aan de hand van vragen,
stellingen en dilemma’s met elkaar in gesprek over de digitale overheid. Print en knip ze uit
en start het gesprek!
Ben jij tussen de 14 en 21 jaar en wil je meer informatie over het regelen van digitale
overheidszaken? Ga dan naar digidingendesk.nl

2. Quiz

Hoe heet het digitale paspoort waarmee je
online overheidszaken regelt?
A DigiD
B ID-kaart
C DigiPaspoort

Waar of niet waar:
Je krijgt pas te maken met de overheid
als je 18 jaar bent.

Antwoord: Niet waar. Ook voor de 18e
verjaardag krijg je al te maken met de
overheid. Denk aan de geboorteaangifte,
vaccinaties en de inschrijving bij een school.

Overheid, burger en DigiD

Antwoord: A

4. Stelling

Wat doe jij als iemand wil inloggen met
jouw DigiD?

De overheid mag alles van mij weten,
ik heb niets te verbergen.

Tip: Laat iemand anders nooit zomaar
inloggen met jouw DigiD. Zo voorkom je
identiteitsfraude.

Overheid, burger en DigiD

Overheid, burger en DigiD

3. Vraag

1. Quiz

Een land zonder overheid
of een land zonder internet?

Wie mag er een volledige kopie maken
van je identiteitsbewijs?
A Hotel
B Werkgever
C Verkoper

Identiteit

Overheid, burger en DigiD

5. Dilemma

Antwoord: B

Overheid, burger en DigiD

1. Quiz

3. Vraag

Waar of niet waar:
Het uitlenen van je identiteitsbewijs
is strafbaar.

Heb jij altijd je identiteitsbewijs bij je?

Identiteit

Identiteit

2. Quiz

Iedereen vanaf 14 jaar is verplicht om een
identiteitsbewijs bij zich te hebben.

Antwoord: waar

5. Dilemma

Online ben ik dezelfde persoon als offline.

Je ID-kaart wordt gestolen of
je smartphone wordt gestolen.

Identiteit

Identiteit

4. Stelling

2. Quiz

Wat is het risico van zwart werken?
A Je kunt een boete van de belastingdienst krijgen
B Je hebt geen recht op een uitkering als je je
baan kwijtraakt
C Je bent niet verzekerd tegen ongevallen

Waar of niet waar:
Jongeren met een bijbaan kunnen
inkomstenbelasting terugvragen.

Bijbaan

Antwoord: waar

Bijbaan

1. Quiz

Antwoord: a, b en c zijn alle drie juist

4. Stelling

Wat is voor jou de ideale (bij)baan?

Alle jongeren zouden verplicht een bijbaan
moeten hebben.

Bijbaan

Bijbaan

3. Vraag

1. Quiz

Een vervelende bijbaan die goed betaalt of
een leuke bijbaan die niet goed betaalt.

Uit welke onderdelen bestaat
studiefinanciering voor het mbo?
A Mbo-beurs, Studentenreisproduct,
ziektekostenbeurs en lening
B Basisbeurs, aanvullende beurs, lesgeldkrediet
en ov-chipkaart
C Basisbeurs, aanvullende beurs,
studentenreisproduct en lening

Studeren

Bijbaan

5. Dilemma

Antwoord: C

3. Vraag

Waar of niet waar:
Mbo-studenten hebben geen recht op een
basisbeurs.

Van wie zou je wel eens les willen krijgen?

Studeren

Studeren

2. Quiz

Antwoord: Niet waar. Voltijd mbo-studenten
van 18 jaar of ouder hebben recht op een
basisbeurs.

5. Dilemma

Iedereen moet gratis kunnen
(door)studeren.

Een bijbaan tijdens je studie of lenen tijdens
je studie?

Studeren

Studeren

4. Stelling

2. Quiz

Vanaf welke leeftijd mag je praktijkexamen
doen voor je autorijbewijs?
A 16 jaar
B 17 jaar
C 18 jaar

Waar of niet waar:
Voor een deelscooter heb je geen rijbewijs
nodig.

Verkeer en vervoer

Antwoord: Niet waar. Om op een deel
scooter te mogen rijden heb je een rijbewijs
nodig.

Verkeer en vervoer

1. Quiz

Antwoord: B

4. Stelling

Wat is jouw ideale vervoermiddel?

Alle scooters zouden deelscooters moeten
worden.

Verkeer en vervoer

Verkeer en vervoer

3. Vraag

1. Quiz

Verplicht je fietsrijbewijs halen of
verplicht een fietshelm dragen.

Welk deel van je zorgverzekering is verplicht?
A Basisverzekering
B Aanvullende verzekering
C Tandarts verzekering

(Digitale) Zorg

Verkeer en vervoer

5. Dilemma

Antwoord: A

3. Vraag

Waar of niet waar:
Een bezoek aan de huisarts kost niets.

Wat voor zorgverzekering heb jij?
Ben je zelf verzekerd of met je
ouder/verzorgers meeverzekerd?

(Digitale) Zorg

(Digitale) Zorg

2. Quiz

Antwoord: Waar: Wanneer je een bezoek
brengt aan je huisarts, worden de kosten
vergoed door je zorgverzekering.

5. Dilemma

Iedereen zou voor zijn eigen zorg moeten
betalen.

Geopereerd worden door een robot of
geopereerd worden door een mens?

(Digitale) Zorg

(Digitale) Zorg

4. Stelling

2. Quiz

Wat is phising?
A Jongeren die hun bankrekening laten gebruiken
om crimineel geld op te laten storten.
B Criminelen die via WhatsApp een Tikkie sturen
om geleend geld terug te vragen.
C Criminelen die via sms, e-mail of een nepwebsite naar je bank-inloggegevens ‘vissen’.

Waar of niet waar:
Vanaf je 18de ben je zelf verantwoordelijk voor
je uitgaven, eventuele schulden en afgesloten
contracten.

Bank en geldzaken

Antwoord: Waar

Bank en geldzaken

1. Quiz

Antwoord: C

4. Stelling

Wat zou jij kopen van je allerlaatste geld?

Geld maakt gelukkig

Bank en geldzaken

Bank en geldzaken

3. Vraag

1. Quiz

Nooit meer online shoppen of nooit meer
in een winkel shoppen.

Waar vraag je huurtoeslag aan?
A Bij de gemeente
B Bij de verhuurder
C Bij de Belastingdienst

Wonen

Bank en geldzaken

5. Dilemma

Antwoord: C

3. Vraag

Waar of niet waar:
Jongens gaan eerder het huis uit dan
meisjes.

Hoe ziet jouw droomhuis eruit?

Wonen

Wonen

2. Quiz

Antwoord: niet waar

5. Dilemma

18 jaar is de perfecte leeftijd om uit huis
te gaan.

Een groot huis en weinig vrienden of een
klein huis en veel vrienden.

Wonen

Wonen

4. Stelling

Begrippenlijst
Aanvullende zorgverzekering
Een aanvullende zorgverzekering is niet verplicht. Deze verzekering vergoedt andere zorg dan
een basisverzekering, zoals fysiotherapie en lenzen.
Studiefinanciering
Studiefinanciering bestaat uit verschillende onderdelen, zoals basisbeurs (alleen voor mbo),
aanvullende beurs, lening en studentenreisproduct.
Basisverzekering
Vanaf je 18de jaar ben je verplicht om een basisverzekering af te sluiten. De overheid bepaalt
ieder jaar welke zorg door deze zorgverzekering wordt betaald. Bijvoorbeeld de zorg van de
huisarts, het ziekenhuis en de apotheek.
DigiD
DigiD is een afkorting van ‘Digitale identiteit’. Je hebt dit nodig voor je belastingaangifte en voor
andere overheidsdiensten.
Huurtoeslag
Het bedrag dat je ontvangt van de Belastingdienst om een deel van je huur te betalen.
Studentenreisproduct
Het studentenreisproduct is een reisabonnement voor voltijdstudenten om binnen Nederland
gratis of met korting met het openbaar vervoer te reizen.
Zorgtoeslag
Om de premie voor de zorgverzekering voor iedereen betaalbaar te houden, is er de zorg
toeslag. Deze kun je bij de Belastingdienst aanvragen. Je inkomen moet dan niet te hoog zijn.
Zwart werken
Zwart werken is het tegen betaling verrichten van werk waarbij zowel de werkgever als de
werknemer geen belasting betalen.
Phishing
Phishing is een vorm van fraude waarbij criminelen een e-mail naar je verzenden om te
proberen inloggegevens, creditcardinformatie, pincodes of andere persoonlijke gegevens van
jou te achterhalen.
Inkomstenbelasting
Belasting die door de overheid wordt ingehouden op je inkomen.

