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• EigEn gEld
Zodra je kind kan tellen en muntjes uit 
elkaar kan houden, kun je beginnen met 
zakgeld. Geef een vast bedrag op een vast 
tijdstip. Maak met hem een rondje door 
de (speelgoed)winkel. Wat kost alles? Leg 
uit dat met een verrassingsei het zakgeld 
in één keer op is en dat hij met langer 
sparen bijvoorbeeld een boekje kan 
kopen.

• MiskopEn Mag
Ik leg mijn dochter uit dat ik snoep zonde 
vind van haar zakgeld, maar laat haar 
uiteindelijk zelf beslissen. De boodschap 
komt vanzelf aan als ze haar geld aan 
rommel heeft uitgegeven. Op is op!

• ZElf bEtalEn
Is de aankoop ten slotte uitgezocht, laat  
je kind dan zelf afrekenen. Zo ziet hij wat 
er daadwerkelijk met het geld gebeurt. Als 
hij wat ouder is kun je samen een rekening 
openen met een pinpas en een map voor 
de afschriften. 

• niEt bijlEggEn
Hoe moeilijk het ook is, vul niet aan als je 
kind iets te kort komt voor zijn aankoop, 
of maak er een ‘zakelijke’ afspraak over, 

bijvoorbeeld dat hij dan de komende twee 
weken geen zakgeld krijgt. En hou je daar 
aan!

• HoEvEEl
Hoeveel zakgeld geef je een kind? Dat 
hangt af van waar hij aan toe is en wat hij 
ervan moet betalen. Als hij voor het eerst 
zakgeld krijgt, is 50 cent al heel wat. Als 
je kind wat ouder en wijzer is kun je meer 
geven. Maak dan ook afspraken over wat 

hiervan betaald moet worden. Dat geldt 
ook voor kleedgeld. Moet je kind van dat 
bedrag alles doen of betaal jij toch nog de 
nieuwe dure winterjas? 

• goEd voorbEEld
Je kunt een kind nog zo goed uitleggen 
dat je niet door rood mag lopen, als jij het 
zelf wél doet zal hij dat toch normaal 
gaan vinden. Hetzelfde geldt voor hoe jij 
met geldzaken omgaat.

Tip Speel meT je kind  
monopoly junior. daar krijgT 

hij financieel inzichT van!

Jacqueline: Laatst vroeg mijn dochter wat voor werk ik nu eigenlijk 
doe. Ik legde haar uit dat ik mensen adviseer wat ze het beste met hun 
geld kunnen doen. “Ik weet het”, zei ze, “je kunt het uitgeven of in je 
spaarpot doen.” Dat vond ik een aardige conclusie. Kinderen denken 
niet aan lenen en aan spannende beleggingsconstructies.  

Volwassenen kunnen daar een voorbeeld aan nemen: geef niet meer 
uit dan wat er in je spaarpot zit en realiseer je goed dat je een euro 
maar één keer kunt uitgeven. En jong geleerd is oud gedaan. Daarom 
in deze cash een aantal tips om je kinderen op te voeden tot financieel 
verstandige volwassenen.
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Ook als het om geldzaken gaat is 
jong geleerd, oud gedaan.

Op de kleintjes letten


