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Dit themablad geeft tips en linkjes om het onderwerp ‘Hoe werkt een pinautomaat’ thuis (en) in de klas 

te bespreken.  

 

Filmpjes 

Eurowijs heeft een eigen YouTube kanaal met passende filmpjes. Deze filmpjes duren ongeveer 2 tot 3 

minuten. Bekijk deze filmpjes: 

 

   
Hoe werkt een pinautomaat?   Pinnen, hoe werkt dat nu? 

 

Werken de linken niet? Ga dan naar YouTube en type bij de zoekbalk ‘Eurowijs + titel van het filmpje’.  

 

Vragen 

Stel na afloop van het filmpje een aantal vragen. 

• Uit hoeveel cijfers bestaat een pincode? 

Antwoord: 4 

 

• Heeft een pinpas zonder pincode ook waarde? 

Antwoord: Ja, door het contactloos betalen kan € 50,- van een rekening worden gehaald zonder 

het intypen van een pincode. Je kan het contactloos betalen per pinpas aan- en uitzetten. 

 

• Waarom is je pincode geheim? 

Antwoord: Als je je pincode vertelt kunnen andere mensen geld van jouw rekening afhalen.  

Wist je dat er maar 9.999 verschillende pincodes zijn? Lees maar.  

 

Opdrachten 

Wil je nog meer aan de slag met het onderwerp? Geef deze opdrachten. 

 

• Ontwerp je eigen pinautomaat. Laat leerlingen een tekening maken of een echt ontwerp. Laat 

ze vervolgens een foto maken en deel deze op jullie gezamenlijk account of mailgroep. 

 

• Ontwerp je eigen pinpas. Laat leerlingen een eigen pinpas ontwerpen. Gebruik deze download.  

 

• Laat leerlingen op  www.eurowijskids.nl de antwoorden zoeken op de volgende vragen: 

1. Kan je 20 euro pinnen als er 10 euro op je rekening staat? 

Antwoord: Nee. Je kan met een jeugdrekening niet rood staan.  

Bekijk dit filmpje ‘Wat betekent rood staan?’. 

 

2. Wat moet je doen als je je pinpas kwijt bent? 

Antwoord: je pinpas zo snel mogelijk blokkeren. Hier vind je meer uitleg.   

 

3. Wat is shoulderen? 

Antwoord: Als iemand over je schouder meekijkt om zo jouw pincode af te kijken.  

Bekijk dit filmpje ‘Wat betekent shoulderen?’ 
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