PENSIOEN,
WAT IS DAT
EIGENLIJK?
W

anneer je klaar bent met je
school en opleiding ga je
werken. De meeste mensen in
Nederland stoppen met werken als ze
67 jaar zijn. Ze krijgen dan geen salaris
meer, maar hebben natuurlijk wel geld
nodig om van te leven en leuke dingen
te doen. Gelukkig krijgt iedereen dan een
pensioen. Dat is een soort spaarpot voor
wanneer je niet meer werkt. In plaats van
salaris krijg je dan elke maand pensioen.

SPAARPOT
Wanneer je met pensioen gaat, krijg
je van de overheid AOW (=Algemene
Ouderdomswet). Dit krijg je elke maand
wanneer je na je 67e niet meer werkt.
Ook je baas spaart voor je, dus naast je
salaris krijg je van hem later een deel
voor je pensioen. Dat sparen doet hij
niet zelf, maar daar zijn bedrijven voor.
Die letten op alle spaarpotten en zorgen
ervoor dat er genoeg geld in zit voor

later. Samen met je AOW wordt dit dus je
inkomen. Als je gaat werken, kun je ook
zelf extra sparen voor je pensioen door
bijvoorbeeld elke maand geld op een
spaarrekening te zetten. Zodat je veel
leuke dingen kunt doen wanneer je niet
meer werkt.

TESTJE
Leuk om thuis te testen: weten jouw broers, zussen en vrienden wat pensioen is? En wat doen
jouw opa en oma het liefst als ze niet meer werken? Ook grappig om te doen: fantaseer wat jij
zou doen als je met pensioen gaat. Deze vragen kun je gebruiken voor de test:
1. Weet jij wat pensioen is?
2. Wat doen jouw opa en oma nu ze met pensioen zijn?
3. Wat wil je zelf gaan doen als je met pensioen bent?

JULIA (11), JULIAN (10) EN ROOS (8) VERTELLEN WAT HUN GEPENSIONEERDE OPA’S EN OMA’S DOEN. EN WAT
ZE ZELF HET LIEFST ZOUDEN DOEN ALS ZE GESTOPT ZIJN MET WERKEN.
JULIA (11): ‘Pensioen
is dat je gestopt
bent met werken en
lekker gaat niksen.
Het geld haal je van
je pensioenrekening.
Mijn opa en oma’s
golfen, varen, gaan naar musea en op
koopjesjacht. Als ik met pensioen ga,
zou ik met mijn man in een huis gaan
wonen met een grote tuin waar mijn
kleinkinderen kunnen spelen.’

JULIAN (10): ‘Mijn opa en oma zijn
heel actief. Ze organiseren elk jaar
een familie-sportdag, de winnaar krijgt
een trofee. Afgelopen jaar eindigde ik
samen met mijn neef Niels van 17 op
de eerste plaats. Als ik met pensioen
ga, zou ik naar een koud land verhuizen,
zoals Oostenrijk. Ik hou
erg van skiën. Ik zou
ook een Husky kopen
en elke dag met hem
wandelen.’

ROOS (8): ‘Mijn oma’s en
opa’s tennissen, zitten
op tekenles, lezen de
krant en opa Cor gaat
heel vaak golfen. Met
ons knutselen ze en
doen ze spelletjes. Als ik
met pensioen ga, zou ik op safari in Afrika
willen gaan, en op paardrijden. En ik zou
met mijn kleinkinderen gaan zwemmen in
het zwembad. Ook als ik tachtig ben.
Ik heb diploma’s A tot en met C.’

