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Financiele opvoeding:
de belangrijkste vragen en tips!

:

Veel ouders hebben vragen over de financiele opvoeding
van hun kinderen. Wij hebben de antwoorden op de
belangrijkste vragen op een rijtje gezet. Ook geven we
tips om met financiele opvoeding aan de slag te gaan.
Wat is financiële opvoeding?
Financiële opvoeding is je kind leren omgaan met
geld.
Waarom is het belangrijk?
Door financiële opvoeding vergroten we het financiële
inzicht en de financiële vaardigheden van jongeren,
zodat ze nu en later bewuste(re) keuzes kunnen maken.

Is financiële opvoeding een taak van
de ouders of de school?
De primaire verantwoordelijkheid voor financiële
opvoeding ligt bij ouders. Ouders behoren
omgaan met geld onderdeel te maken van de
opvoeding. Bijvoorbeeld door zakgeld en kleedgeld te geven, door grenzen te stellen en door
kinderen de waarde van geld mee te geven.
Maar ouders kunnen dit niet alleen. Er zijn te
ontwikkelen vaardigheden die in het onderwijs
thuis horen, zoals rekenen met geld en uitrekenen
wat bijvoorbeeld een lening kost.

Hoe praat ik met mijn kind over geldzaken?
Het is belangrijk om geld een normaal en bespreekbaar onderwerp te maken binnenshuis. Stel vragen
aan je kind over wat hij/zij belangrijk vindt en waar
hij/zij zijn geld aan uit wil geven. Geef je kind eigen
verantwoordelijkheden door middel van zakgeld en
kleedgeld en volg hem/ haar hierin. Als je kind het
moeilijk vindt om met geld om te gaan, help hem/haar
dan. Maak bijvoorbeeld samen prioriteitenlijstjes,
een kasboek met inkomsten en uitgaven en maak
duidelijke afspraken waar hij/zij zich aan kan houden.

jouw kind dat ook belangrijk? Ben je leuker als je
merkkleding draagt? Draag als ouder uit dat leuk
zijn niet met veel geld te maken heeft. Bedenk
alternatieven en creatieve oplossingen voor lastige
situaties omtrent geld.
Lenen en sparen
Stimuleer je kind om te sparen, door te bespreken
waarvoor hij/zij wil sparen. Vraag hem/haar naar zijn
dromen en wensen en bespreek hoe deze dromen
waar gemaakt kunnen worden. Vraag naar zijn/haar
plan van aanpak. Zo stimuleer je je kind positief en
kun je daarnaast laten weten wat de risico’s zijn van
lenen, zowel van vrienden als van bedrijven. Schets
wat er kan gebeuren als je geld leent. Geef daarbij
concrete voorbeelden.
Zak- en kleedgeld
Een van de meest gestelde vragen is hoeveel zaken/of kleedgeld je aan je kind geeft. Het Nibud heeft
onderzocht hoeveel zak- en kleedgeld kinderen en
scholieren gemiddeld krijgen. Let op, dit zijn geen
standaardbedragen. Uiteindelijk bepaal je als ouder
zelf wat je wilt en kunt geven. Spreek duidelijk van
tevoren met je kind af waaraan hij/zij het bedrag
mag besteden. Misschien koop jij de winterjas en
schoenen voor je kind en betaalt hij/zij de rest van
de kleding van zijn/haar kleedgeld.
Leeftijd

Zakgeld
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€ 3,00 tot € 4,60
€ 3,50 tot € 4,60
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€ 4,85 tot € 5,95
€ 5,00 tot € 6,90
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€ 5,95 tot € 9,25
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Praat ook over de sociale factoren van geld. Bijvoorbeeld: waar geven je vrienden geld aan uit? Vindt

€ 4,60 tot € 4,95
€ 4,98 tot € 5,75

Kleedgeld
tussen € 30,- en € 45,tussen € 45,- en € 50,rond de € 50,tussen € 50,- en € 60,tussen € 50,- en € 60,tussen € 50,- en € 65,tussen € 50,- en € 60,Bron: Nibud (2013)

Omgaan met zak- en kleedgeld
Maak vooraf duidelijke afspraken met elkaar en
wees daarbij zo concreet mogelijk, dat voorkomt
problemen:
>	Stel een zak- en kleedgeldcontract op met daarin
de volgende afspraken:
• Een vast bedrag op een vast tijdstip;
•	Wat betaalt je kind wel en niet van het zaken/of kleedgeld;
• De geldigheidsduur van het contract.
>	Zak- en kleedgeld is geen loon en ook geen
middel om te belonen of te straffen.
>	Houd jezelf ook aan de afspraken: geef steeds
hetzelfde bedrag en hanteer daarbij het op=op
principe.
Omgaan met de kosten van
een mobiele telefoon
Ga in gesprek met je kind. Maak duidelijke afspraken
en stel grenzen. Zo voorkom je ruzie op een later
moment. Leg bij voorkeur de afspraken vast op
papier. Bespreek van tevoren samen:
>	Hoe hoog de maandelijkse vergoeding is;
>	Hoe je dit geld geeft: contant, op de bankrekening,
of als een kaart of code;
>	Wie de rekening betaalt als je kind over de
belbundel heen gaat. Of wie de extra prepaidkaarten betaalt als je kind meer nodig heeft
dan je normaal per maand geeft;
>	Wie de telefoonkosten betaalt als je kind
zelfstandig op vakantie gaat;
>	Wie het toestel betaalt: kan je kind voor een
bepaald bedrag zelf een telefoon uitzoeken?
Of krijgt hij/zij jouw oude model;
>	Wanneer het tijd is voor een nieuwe telefoon;

>	Of je wel of niet mee betaalt aan een internetbundel op de telefoon;
>	Wie betaalt als de telefoon kapot gaat of kwijt
raakt.

Veel jongeren hebben moeite om goed met geld
om te gaan. Een derde van de jongeren tussen
de 12 en 19 jaar vertoont zelfs risicovol financieel
gedrag. Ze spelen om geld of hebben schulden.
Dit blijkt uit onderzoek van Wijzer in geldzaken.
Het is belangrijk om kinderen tijdig bij te brengen
hoe zij moeten omgaan met geld, zodat ze in de
toekomst financieel op eigen benen kunnen staan.
Om dat te stimuleren organiseert het platform
Wijzer in geldzaken jaarlijks de Week van het geld.

Meer informatie over:
Jongeren en geldzaken: www.wijzeringeldzaken.nl/
onderwerpen/leren-omgaan-met-geld
www.weekvanhetgeld.nl
Financiële opvoeding: www.nibud.nl/omgaanmet-geld/kinderen-en-geld/financiele-opvoeding
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Deze informatie is tot stand gekomen door een
samenwerking tussen Platform Wijzer in geldzaken
en Theatergroep PlayBack.

