
 

Geldezels 
Docentenhandleiding bij de interactieve les over geldezels voor 

entree-opleidingen van het mbo 
 

Tijdsduur: 50 minuten  

Mbo-niveau: 1,2,3,4 

Benodigdheden: laptop en beamer 

In te zetten bij: Burgerschap  

 

Inleiding 

Deze les gaat over geldezels of money mules: iemand die zijn of haar 

bankrekening beschikbaar stelt voor het overmaken van gestolen geld. 

Criminelen gebruiken de bankrekening om het geld te verbergen, waardoor ze 

zelf buiten schot blijven. Jongeren worden via sociale media benaderd of 

aangesproken op straat, sportclubs of zelfs op scholen om ‘makkelijk geld te 

verdienen’. Het is echter strafbaar om je bankrekening hiervoor te laten 

gebruiken en het heeft daarom grote gevolgen voor de toekomst. 

 

Competenties (gekoppeld aan Mediawijsheid competentiemodel 2021) 

• Verbinden via media 

• Discussiëren over media 

• Media doorgronden 

• Reflecteren op mediagebruik 

 

Thema 

• Geldezels  

 

Lesdoelen 

• Studenten weten wat een geldezel is. 

• Studenten begrijpen waarom het strafbaar is om als geldezel op te 

treden. 

• Studenten herkennen ronselmethodes en zijn in staat om deze te 

weerstaan. 

• Studenten weten wat de gevolgen kunnen zijn als zij gepakt wordt als 

geldezel. 

• Studenten kunnen aan het eind van de les beargumenteren waarom 

het niet verstandig is om je bankpas uit te lenen. 

 

Beginsituatie 

Studenten zijn zich onvoldoende bewust van de risico`s voor het uitlenen van je 

bankpas. Ongeveer 1 op de 10 jongeren wordt wel eens benaderd om zijn of 

haar bankpas uit te lenen. Voor deze les is geen voorkennis nodig.  

 

Vooruitkijken - 15 minuten 

 

Aan het begin van de les vullen studenten zelfstanding een online vragenlijst in. 

Deze vragenlijst is onderdeel van een groot onderzoek, waarin de onderzoekers 

meer willen weten over hoe jongeren denken over het uitlenen van hun 

bankpas. Zijn ze zich bewust van de risico’s? En hoe vaak doen jongeren dit 

eigenlijk? Met die kennis kunnen de politie en gemeente beter ingrijpen en 

voorkomen dat jongeren zomaar hun bankpas uitlenen. De vragenlijst is 

toegankelijk via onderstaande link: 

 

https://saxion.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_1HzO9ZZtDqXmteK 

https://saxion.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_1HzO9ZZtDqXmteK


 

De vragenlijst wordt aan het begin van de les afgenomen zodat de studenten 

niet beïnvloed worden door informatie uit de les.  De vragenlijst bevat een 

korte introductie, verder is geen uitleg nodig. Sommige studenten zullen wat 

sneller klaar zijn dan anderen. Als iedereen klaar is, speel dan onderstaande 

video klassikaal af. In deze video vertellen geldezels over hun ervaringen. 

Mogelijk roept de vragenlijst discussie op onder studenten, bespreek die 

discussiepunten dan na de video. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=WnI_7blsqJE&t=66s  

Bron: Wijzer in geldzaken 

 

Uitvoering – 20 minuten 

 

Opdracht 1: klassengesprek – 10 minuten 

Bespreek klassikaal een aantal onderwerpen uit de vragenlijst wanneer het 

filmpje is afgerond. Dit gesprek gaat over de ervaringen van de studenten zelf. 

Stel hierbij (een aantal van) de volgende vragen aan de studenten: 

• Wie was al bekend met het onderwerp ‘geldezels’?  

• Wie is wel eens benaderd voor je bankpas? Eventueel: 

• Hoe ben je benaderd? 

• Wat heb je toen gedaan? 

• Welke straattaal is er verbonden aan dit onderwerp (bijvoorbeeld: 

‘spa’ en ‘orra’, beide straattaal voor bankpas)? 

• Wat denk je dat de gevolgen kunnen zijn van het uitlenen van je 

bankpas? 

• Zijn er situaties waarin het wel oké is om je bankpas uit te lenen? 

• Aan wie zou je je bankpas wel toe vertrouwen?  

 

Opdracht 2: zoeken op sociale media – 10 minuten 

Laat studenten zelf op sociale media (zoals Instagram) zoeken naar accounts of 

advertenties waar geldezels worden geronseld. Indien nodig, laat ze dan 

gebruik maken van de volgende zoektermen: “snel geld verdienen”, “breng je 

spa” en “breng je orra”. Bespreek daarbij: 

• Herken je die advertenties?  

• Waarom zou het wel of niet betrouwbaar zijn? 

• Wat zou er kunnen gebeuren als je reageert op de advertenties? 

 

Terugkijken – 15 minuten 

 

Kennisquiz – 10 minuten 

 

Leg onderstaande vijf stellingen voor aan de studenten. Bij elk item staat een 

uitleg van het juiste antwoord om te communiceren naar de studenten. Je bent 

vrij om zelf de vorm te kiezen van deze kennisquiz, bijvoorbeeld mondeling of 

via Kahoot.  

• Stelling 1: Bij een geldezel wordt crimineel geld op de rekening gezet, dat er 

even later weer wordt afgehaald. 

• Antwoord: waar. Een geldezel krijgt tijdelijk een (groot) bedrag op zijn 

of haar rekening gestort. Dit geld is afkomstig van bijvoorbeeld 

Marktplaatsfraude, phishing of Whats-appfraude. Daarna wordt het 

opnieuw overgeboekt of gauw opgenomen bij een pinautomaat.  

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=WnI_7blsqJE&t=66s


 

• Stelling 2: Je bent alleen strafbaar als geldezel, als je er zelf geld aan hebt 

verdiend. 

• Antwoord: niet waar. Vaak wordt een geldezel een beloning in het 

vooruitzicht gesteld, hij of zij mag een deel van het bedrag houden. 

Maar ook als je vanuit goede bedoelingen je bankrekening beschikbaar 

stelt ben je strafbaar. Het maakt daarbij niet uit of je er wel of geen 

geld hebt verdiend. Je hebt geholpen bij het witwassen van illegaal 

verkregen geld. 

 

• Stelling 3: Als je gepakt wordt als geldezel, loop je het risico dat jij zelf het 

gestolen geld moet terugbetalen aan slachtoffers. 

• Antwoord: waar. Criminelen gebruiken jouw rekening om zelf uit zicht 

te blijven van de politie. Jij krijgt te maken met de gevolgen. En die zijn 

serieus, want geldezelen is volgens de wet een vorm van witwassen 

(het verbergen van illegaal verkregen geld). Zo loop je ook nog het 

risico op een strafblad, je kan nergens meer een bankrekening openen 

en je kan geen hypotheek meer afsluiten voor een huis. 

 

• Stelling 4: Banken controleren actief op ‘verdachte’ overboekingen. 

• Antwoord: waar. Het valt een bank op als er in korte tijd ineens heel 

veel activiteit is op een rekening en er bijvoorbeeld plotseling grote 

bedragen naar het buitenland worden overgeboekt. Banken kunnen 

een rekening blokkeren en melding doen bij de politie als zij verdachte 

transacties zien. 

 

• Stelling 5: De kans is heel klein dat je als geldezel in de problemen komt. 

• Antwoord: niet waar. Die kans is zelfs 100%. De rekening van een 

geldezel is immers bekend bij de politie zodra het slachtoffer aangifte 

doet van oplichting. Bovendien hebben banken verdachte transacties 

meteen door.  

Bron: Wijzer in geldzaken 

Evalueren – 5 minuten 

Bespreek met studenten hoe zij deze les hebben ervaren en of het leerzaam is 

geweest. 

 


