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Achttien jaar. Dan is je kind zelf financieel 
verantwoordelijk. Heb je niks meer te  
zeggen over wat hij of zij met z’n geld doet. 
Dus wil je ’m toch echt vóór die tijd  
financieel hebben opgevoed.

Trendsetters en regelaars
Een goede financiële opvoeding begint 
bij jezelf. Erica Verdegaal, econoom en 
geldzaken-publicist: ‘Ben je zelf van de 
impulsaankopen, dan geef je je kinde-
ren een bepaald voorbeeld. Wees je er 
bewust van dat je kinderen je nadoen. 
Daarbij is het belangrijk om open over 
geld te zijn, zodat het nu en later geen 
taboe-onderwerp wordt.’ Wie zijn kind 
kent, heeft alvast een belangrijke sleutel 
in handen tot een goede financiële 
opvoeding. Het ene kind is het andere 
niet; Stichting Weet Wat Je Besteedt 
onderscheidt vier geldtypes. De Trend-
setter is statusgericht en gevoelig voor 
reclame – die kun je maar beter zo snel 
mogelijk leren sparen zodat het een 
gewoonte wordt. En hoe vroeger de 

Regelaar, met zijn behoefte aan controle 
en voorzichtige aard, een bankrekening 
in eigen beheer heeft, hoe beter. Ook 
Toekomstplanners en Levensgenie-
ters hebben zo hun eigen houding ten 
aanzien van geld. Weten wat voor type 
je kind is? Kijk op edgie.nl. 

Zakgeld = leergeld
Zakgeld, en in een later stadium 
kleedgeld, is bij uitstek goed leergeld 
en daar kun je al vroeg mee beginnen. 
Zes jaar, de leeftijd waarop kinderen 
gaan leren lezen en rekenen, is een 
mooie leeftijd voor het eerste zakgeld. 
Jonge kinderen kunnen lekker oefenen 
met muntgeld; geef ze bijvoorbeeld 
hun zakgeld elke week in een andere 
samenstelling. Geef een vast bedrag 
op een vast tijdstip zodat je kind leert 
omgaan met een budget, en maak 
afspraken over de besteding. Gaan 
cadeautjes voor vriendjes en familiele-
den van het zakgeld af? Is een gedeelte 
spaargeld? Mag je kind snoep kopen 
van het zakgeld? Pas de hoogte van 
het zakgeld aan op jullie afspraken en 

kijk op nibud.nl voor richtlijnen per 
leeftijd. Het is belangrijk dat je kind 
in elk geval een deel van het geld vrij 
mag besteden. Laat je kind daarmee 
zijn eigen fouten maken. Een aankoop 
waarvan jij van tevoren wist dat hij er 
na drie dagen op uitgekeken zou zijn, 
is jammer én een goede les.  

Op is op
Een van de belangrijkste dingen die 
je je kind mee kunt geven, is dat op 
ook echt op is. Marion Weijers, senior 
adviseur budgetvoorlichting bij het Ni-
bud: ‘Ouders willen het beste voor hun 
kinderen, ook financieel. Daar is niets 
mis mee, als je maar grenzen aangeeft. 
Soms geven ouders uit schuldgevoel 
over hun gebrek aan tijd vaker toe aan 
de wensen van hun kind. Daarmee 
leer je je kind dat het altijd iets krijgt 
als het maar roept. Zo werkt het later 
ook niet.’ Is het zakgeld alweer op? 
Tja, dan is het of wachten tot volgende 

week of een klusje bedenken om iets 
extra’s te verdienen. Wie geen geld 
meer heeft, wordt vanzelf creatief.   

Doe-het-zelven
Je eigen verantwoordelijkheid nemen, 
daar kun je niet vroeg genoeg mee 
beginnen. Stimuleer je kind dus zo veel 
mogelijk zijn eigen beslissingen te ne-
men. Dat is niet altijd eenvoudig, dus 
help waar nodig. Zet samen keuzemo-
gelijkheden op een rijtje, blader door 
reclamefolders, kijk bij webshops op 
het internet en laat je kind verwoorden 
waarom het voor een bepaalde uitgave 
kiest. Koopt het vervolgens iets waar 
jij niet achter staat  – zoals die dure 
merkbroek –, dan is dat prima, want 
zíjn keuze. Zelf verdienen, nog zo’n 
belangrijke voorbereiding op later. Of 
het nou gaat om het verkopen van oud 
speelgoed op Koningsdag, oppassen of 
de eerste echte bijbaan: kinderen leren 
dat inspanning loont én dat je zelf 

Knut: ‘Ik heb geen iPhone, daarom ben ik zo rijk’

EVELIEN BRAND (44) EN 
ELMER HOGERVORST (49), 
TWINK (12), KNUT (10) EN 
PLUIM (10)
Tot voor kort verdienden Twink, 
Knut en Pluim hun geld met de 
tafel dekken, hun kamer oprui-
men en de hond uitlaten. Elk 
klusje was goed voor twintig cent. 
Evelien: ‘We hadden per kind een 
schema, waar ze hun klusjes die 
gedaan waren op aankruisten. 
Knut was heel fanatiek, de meiden 
kon het iets minder schelen.’ Ze 
zijn inmiddels overgestapt op 
zakgeld, omdat Elmer en Evelien 
uiteindelijk vinden dat klusjes 
er gewoon bij horen. Knut is de 
oppotter van het gezin, Pluim en 
Twink geven hun geld makkelijker 
uit. Soms verdienen ze wat bij, 
voor het goede doel. Zo hebben 
ze vorig jaar € 30 opgehaald voor 
Brooke Hospital for Animals door 
nagels te lakken op de camping. 
Pluim en Twink lakten, Knut telde 
het geld. Alle drie hebben ze een 
smartphone. Pluim een tweede-
hands iPhone van € 195 die ze 
met verjaars- en zakgeld bij elkaar 
gespaard heeft, net als Twink, 
die voor € 150 de iPhone van 
een tante kon overnemen. Knut 
heeft bewust geen iPhone: ‘Ik 
vind Apple een slecht merk, het is 
een verrot appeltje.’ Hij heeft een 
nieuwe Samsung Young, waar hij 
maar € 100 voor betaalde. Goede 
prijs! Knut: ‘Daarom ben ik zo 
rijk. Ik kreeg ook nog eens € 20 
korting!’ Twink krijgt als kersverse 
brugklasser prepaid beltegoed 
dat haar ouders betalen. Internet-
ten doen ze alle drie via wifi, en 
pas na vijven. Elmer: ‘We willen 
niet dat ze de hele dag online 
zijn.’ Pluim: ‘Dat vinden wij al-
lemaal onzin.’

Zakgeld alweer op? Dan is het of wachten tot volgende week  of een klusje bedenken om iets extra’s te verdienen
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invloed hebt op de hoeveelheid geld die 
je tot je beschikking hebt. Erica Verde-
gaal: ‘Iets ondernemen is belangrijk en 
leuk. Als ouder mag je daar best af en 
toe een zetje in geven. De filiaalmana-
ger van Albert Heijn voor hem of haar 
bellen gaat misschien wat ver, maar je 
kunt wel helpen het sollicitatieformu-
lier in te vullen.’

Telefoon!
Een mobiele telefoon is tegenwoor-
dig vast onderdeel van een financiële 
opvoeding. Uit Nibud-onderzoek blijkt 
dat 25% van de acht- en negenjarigen 
een mobieltje heeft, van de tien- en 
elfjarigen is dat al 64%. Op de mid-
delbare school heeft slechts 3% geen 
mobiel. Op welke leeftijd je je kind 
een telefoon wil geven, verschilt per 
situatie. Maar het is wel zo handig om 
duidelijke afspraken te maken op het 
moment dat het zover is. Wordt het 
een nieuwe telefoon of een oud toestel, 
wifi of een internetbundel, prepaid 
beltegoed of een abonnement, en wie 
betaalt wat? En wat als je kind over 
zijn beltegoed heen gaat? Overigens is 
het uitzoeken van telefoon en (even-

Het wereldwijde web 
Vanaf een jaar of twaalf kan je kind 
heel goed zijn bankzaken online 
regelen. Het storten van kleedgeld is 
een mooi begin. Doe de eerste transac-
ties samen en licht je kind voor op het 
gebied van veiligheid. Wachtwoorden 
geef je niet aan iemand anders en je 
pinpas leen je nooit uit! Een gerust-
stellende gedachte: tot hun achttiende 
mogen kinderen niet rood staan. 
Toch is het goed om het alvast over 
de financiële consequenties van rood 
staan te hebben – ook volwassenen 
beschouwen die ‘rek’ als een verleng-
stuk van hun budget in plaats van een 
schuld. Om overzicht te houden op je 

ELS VAN DER WERF (45), 
SIEBE (12) EN IDS (9)
Toen Ids laatst zijn hele zak-
geld – stiekem – aan snoep had 
uitgegeven en Els daarachter 
kwam, hebben ze dat besproken. 
Ids: ‘Mama zei: denk goed na wat 
je met je geld doet, want je kunt 
het maar één keertje uitgeven. 
Nu koop ik helemaal geen snoep 
meer. Hoeft ook niet, want dat 
hebben we thuis gewoon.’ Siebe 
krijgt € 14 per maand op zijn 
rekening gestort, Ids € 10. Siebe 
laat zijn zakgeld het liefst daar 
staan. Wat dat betreft is hij net 
zijn moeder, die houdt ook van 
een buffer op de bank. Siebe: ‘Ik 
vind het een fijn idee dat het er 
is. Later wil ik goed verdienen, 
als caddie of als dokter. Dan hoef 
ik niet over straat te zwerven en 
kan ik lekker eten en op vakantie.’ 
Siebes grootste aankoop was 
een iPod van € 150 waarvoor hij 
zelf had gespaard. Die heeft hij 
inmiddels doorverkocht aan zijn 
broertje. Ids: ‘Siebe vroeg er € 50 
voor en hij was drie jaar oud, dus 
dat vond ik een goede prijs.’ Zelf 
heeft hij zijn Nintendo DS voor  
€ 20 aan een vriendje verkocht, 
na een korte onderhandeling.  
Ids: ‘Ik heb mama aan de telefoon 
horen onderhandelen over de 
verkoop van ons huis. Toen wist ik 
hoe het werkte. Als je allebei maar 
tevreden bent over de eindprijs, 
zei mama.’

MEER WETEN? 
In de Gids voor financieel opvoeden van het 
Nibud staan nog meer tips en handvatten voor 
de financiële opvoeding. Daarnaast vind je er 
checklists over wat een kind op een bepaalde 
leeftijd zou moeten kennen en kunnen.

tueel) abonnement op zich een mooi 
financieel opvoedmoment. Laat je kind 
de prijzen vergelijken van telefoons, 
soorten abonnementen en bel- en 
internetbundels. Betaal je per minuut 
of per seconde dat je belt? Hoeveel MB 
heb je nodig? Wat zijn de verschillende 
kosten binnen en buiten de bundel? 
Neem vervolgens samen de beslissing. 

kinds uitgaven, kun je de rekening van 
je kind aan je eigen online rekening 
toevoegen (o.a. bij ING). Uit Nibud-
onderzoek blijkt dat 69% van de scho-
lieren weleens iets op internet koopt. 
Spreek af of je kind zelf mag beslissen 
tot een bepaald bedrag, of dat jij altijd 
zijn aankoop moet goedkeuren. Wijs 
hem op bijkomende kosten zoals ver-
zend- en transactiekosten.    

In de reclame
Je kind behoeden voor verleiding 
is ondoenlijk. Reclame is er altijd 
en overal. Beter kun je ze leren hoe 
daarmee om te gaan. Marion Weijers: 
‘Marketeers te slim af zijn, daar kun je 
leuke spelletjes van maken. Dat je kind 
zelf bij de goedkopere producten op de 
onderste plank van de supermarkt kan, 
vindt hij leuk. Of geef ze geld om zelf 
een toetje te kopen. Zo ondervinden ze 
zelf dat het ene product meer kost dan 
het andere, maar niet per se lekkerder 
is.’ Willen ze stante pede iets wat net 
in de reclame voorbijkwam? Een dag 
bedenktijd doet wonderen. 

Over de balk en onder de streep
Verbrast je puber meteen zijn kleedgeld 
en blijft er nooit iets over om te sparen? 

Dat is de schuld van zijn prefrontale 
cortex. Dit hersengedeelte is van grote 
invloed bij het plannen en pas uitont-
wikkeld rond het 25e levensjaar. Geld 
opzij leggen voor een nieuwe winterjas 
is dus niet je pubers eerste zorg. Maar 
wie spaart, leert reserveren en ook 
hierin kun je je kind begeleiden. Begin 
overzichtelijk, laat hem in het begin 
alleen sparen voor schoenen bijvoor-
beeld. Wat kosten die nieuwe Nikes? 
En in hoeveel maanden is dat bedrag 
bij elkaar gespaard? Zo laat je je kind 
langzaamaan wennen aan zijn nieuwe 
verantwoordelijkheid. Tot het elfde 
levensjaar is ‘sparen voor later’ sowieso 
een te abstract begrip. Sparen voor een 
concreet einddoel is voor jongere kin-
deren wel prima te doen. Maak samen 
een spaarplan, met een overzicht van 
het bedrag dat al gespaard is, hoeveel 
er uiteindelijk nodig is, hoe je kind aan 
dat bedrag kan komen en hoelang dat 
duurt. Op nibud.nl/scholieren kan je 
kind (vanaf 11 jaar) een digitaal spaar-
plan vinden. +

ANKY GOMBAULT-BULSTRA (47) 
EN TON GOMBAULT (49),  
RIJK (17) EN LINDE (15)
Vroeger leenden Linde en Rijk  
volgens duidelijke terugbetaal-
regels wel eens van hun ouders,  
inmiddels verdienen ze zelf  
genoeg geld. Linde is twee keer 
per week ijscomeisje bij de bakker 
en ‘bekostigt’ haar hobby paard-
rijden met twee verzorgpaar-
den. Voor Rijk deze zomer werd 
toegelaten tot het Nederlands 
jeugdrugbyteam, werkte hij bij 
Albert Heijn en deed allerhande 
klusjes bij een kinderdagverblijf. 
Nu heeft hij geen tijd meer voor 
een bijbaan. Anky: ‘Het voordeel 
van alleen maar sporten en naar 
school gaan is dat je geen geld 
meer uitgeeft.’ Hij krijgt maande-
lijks € 60 zak- en € 60 kleed-
geld – van dat laatste hoeft hij 
niet zijn sportspullen te betalen. 
Linde heeft alleen zakgeld. Linde: 
‘Ik wil me niet aan een budget 
hoeven houden. Als ik kleding 
wil, overleg ik met mijn ouders 
of zij betalen of dat ik het van 
mijn zakgeld koop.’ Anky en Ton 
willen mee geven dat je zelfs met 
genoeg geld keuzes moet maken. 
Ton: ‘Wij hoeven zeker niet elk 
dubbeltje om te draaien, maar dat 
betekent niet dat we geld over 
de balk smijten.’ Die boodschap 
is aangekomen. Rijk: ‘Als ik iets 
koop, zoals laatst een beatbox, 
lees ik eerst reviews op YouTube 
en vergelijk ik prijzen van diverse 
webwinkels.’ Op de Wii die hij 
kocht van zijn verjaardags- en 
zakgeld was hij snel uitgekeken. 
Ton: ‘Toen heeft hij hem doorver-
kocht aan iemand die er blij mee 
was. Dat vind ik win-win. Ik kreeg 
vroeger afdankertjes van mijn 
oudere broers; onze kinderen  
beslissen zelf wat er gebeurt. Zij 
zijn verstandiger dan wij vroeger.’ 

Ids: ‘Ik koop geen
   snoep meer’

Tot het elfde levens-jaar is ‘sparen voor later’ te abstract.  Sparen voor een  concreet einddoel is prima te doen

Laat je kind fouten maken. Een aankoop waarvan jij wist dat hij er na drie dagen op uitgekeken zou zijn, is een goede les

Ton: ‘Onze kinderen zijn verstandiger
dan wij vroeger’


