
 

 

 

 

 

Technische handleiding 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEERLINGEN 
  

Presenteert 



 SKILLVILLE – Technische handleiding - Leerlingen 2 
 

 

Inhoudsopgave 

1 Registreren (éénmalig) ............................................................................................. 3 

2 Inloggen - profiel - instellingen - budgetmeter .......................................................... 3 

3 Financiële geletterdheid ........................................................................................... 6 
3.1 Menu ............................................................................................................... 7 
3.2 Budgetmeter .................................................................................................... 8 
3.3 SKILLVILLE Bank ............................................................................................. 8 

3.4 SKILLVILLE Hypermarkt ................................................................................... 9 
3.5 Mijn aankopen .................................................................................................. 9 

3.6 Bibliotheek ..................................................................................................... 10 
3.7 Extra oefeningen ............................................................................................ 11 
3.8 Stabiliteitsmeter .............................................................................................. 11 
3.9 Voortgangsbalk .............................................................................................. 12 
 



 SKILLVILLE – Technische handleiding - Leerlingen 3 
 

1 Registreren (éénmalig) 

Open de website: http://www.skillville.be  

Klik op Registreren 

 

Opmerking: vraag je Groepssleutel aan de leerkracht.  

Vanaf nu kan je inloggen met je persoonlijke gegevens. 

2 Inloggen - profiel - instellingen - budgetmeter 

Open de website: http://www.skillville.be  

Vul je gebruikersnaam en wachtwoord in. 

Klik op Inloggen. 
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Na het inloggen krijg je een overzicht van de beschikbare pakketten en zie je jouw 
profielgegevens.  

Via Profiel kan je jouw profielinformatie wijzigen en een profielfoto toevoegen. Klik op 
Opslaan om de wijzigingen te bewaren. 
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Om je wachtwoord te wijzigen klik je op Instellingen in het menu. 

Via Mijn groepen kan je bekijken in welke groep je zit. De opties Verlaat groep en 
Deelnemen aan groep zijn enkel van toepassing indien je naar een andere school gaat.  

De knop Budgetmeter is een extra optie om je persoonlijk budget in kaart te brengen. 
Niemand kan deze gegevens opvragen. 
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3 Financiële geletterdheid 

Na het inloggen krijg je een overzicht van de beschikbare pakketten. Als je de eerste 
keer start zal het overzicht van financiële geletterdheid er als volgt uit zien: 

• Graad: 0 
• Huidig event: 0/0 
• Voortgang graad: 0% 
• Grijze badge (Financial Literacy) 

Deze gegevens zullen wijzigen van zodra je begint te spelen.  

 

Klik op start pakket om te beginnen met financiële geletterdheid. 

Je komt terecht in de huiskamer dit is de plaats waar je algemene informatie zal 
ontvangen. Aan de hand van de volgende afbeelding krijg je een overzicht van alle 
(spel)elementen die beschikbaar zijn. 
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3.1 Menu 

Het menu heeft 7 onderdelen: 

 

Sluiten 

 

Mijn aankopen 

 

Budgetmeter 

 

Bibliotheek 

 

SKILLVILLE Bank 

 

Extra oefeningen 

 

SKILLVILLE Hypermarkt 

  

 

voortgangsbalk 

profielfoto 

details stabiliteitsmeter 

stabiliteitsmeter menu 
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3.2 Budgetmeter 

Tijdens het spel word je gevraagd om inkomsten en uitgaven in de budgetmeter in te 
vullen. Door je budgetmeter nauwkeurig in te vullen kan je extra punten verdienen (zie 
stabiliteitsmeter - budgetmeter). 

 

 

 

3.3 SKILLVILLE Bank 

In het spel beschik je over een portefeuille, zicht- en spaarrekening. Om het saldo van 
deze geldlocaties te bekijken kan je naar de SKILLVILLE Bank gaan. In dit onderdeel 
kan je ook geld verplaatsen van de ene naar de andere locatie of jouw transacties 
bekijken. 
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3.4 SKILLVILLE Hypermarkt 

In de SKILLVILLE Hypermarkt vind je producten terug die je tijdens het spel kan en 
soms moet kopen. Het aankopen van producten levert jou punten op (zie 
stabiliteitsmeter - gezondheid). 

 

 

 

3.5 Mijn aankopen 

Via de knop ‘Mijn aankopen’ krijg je een overzicht van alle producten die je aangekocht 
hebt. Om je stabiliteitsmeter omhoog te krijgen moet je producten gebruiken. Je kan 
ook producten verkopen, maar je krijgt er uiteindelijk minder geld voor terug dan je er 
voor betaald hebt. 
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3.6 Bibliotheek 

De bibliotheek bestaat uit 4 onderdelen: 

• Mijn documenten  
o Hierin kan je documenten uploaden. 

• Woordenboek:  
o Hier vind je alle woorden die te maken hebben met financiële 

geletterdheid en die je tijdens oefeningen tegenkomt. 
• Websites:  

o Alle websites die je tijdens het spelen moet bezoeken. 
• Serious Games:  

o Een lijst met games over andere educatieve inhouden. 
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3.7 Extra oefeningen 

Om extra geld te verdienen en je stabiliteitsmeter te verhogen kan je extra oefeningen 
oplossen. Je zit aan de kassa van de SKILLVILLE Hypermarkt en moet uitrekenen 
hoeveel euro de klant moet betalen voor de producten die op de band liggen. Let op: in 
sommige gevallen moet je eerst de korting berekenen. 

 

3.8 Stabiliteitsmeter 

De stabiliteitsmeter is het puntensysteem van SKILLVILLE. Aan de hand van deze meter 
wordt het scorebord opgesteld. De stabiliteitsmeter is zichtbaar als je met de muis op je 
profielfoto gaat staan. 

 

De stabiliteitsmeter bestaat uit 2 onderdelen: financiële- en persoonlijke stabiliteit. Om 
deze meters te vullen moet je een aantal handelingen uitvoeren. Hieronder wordt 
duidelijk gemaakt hoe je een balk laat opvullen. 
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• Budgetmeter  
o Op regelmatige basis je budgetmeter invullen. 

• Oefeningen 
o Extra oefeningen oplossen. 

• Koopgedrag 
o Producten kopen in de SKILLEVILLE Hypermarkt. 

• Gezondheid 
o Producten (eten en drinken) gebruiken (zie ‘Mijn aankopen’). 

• Hygiëne 
o Hygiëneproducten gebruiken (zie ‘Mijn aankopen’). 

• Entertainment 
o Producten (zoals tv, internet) gebruiken (zie ‘Mijn aankopen’). 

• Sociaal 
o Producten (zoals gsm abo, smartphone) gebruiken (zie ‘Mijn aankopen’). 

3.9 Voortgangsbalk 

De voortgangsbalk toont hoever je bent gevorderd in het spel. Door met je muis op 
deze balk te staan krijg je de procentuele vooruitgang te zien. 

 

Op het einde van de balk zie een badge ‘Financial Literacy’, hoe korter je bij deze 
badge geraakt, des te voller zal hij gekleurd zijn in je profiel. 

 

 

 

 

 


