Veel gestelde vragen over financiële opvoeding

Waarom is het belangrijk om zakgeld te
geven?
Zakgeld is een vorm van leergeld. Met
zakgeld leren kinderen op jonge leeftijd voor
het eerst met geld, hun eigen geld, om te
gaan. Met kleedgeld leer je als kind met
grotere bedragen om te gaan. Daarmee
leren ze keuzes te maken. Dit kan best een
keertje fout gaan. Maar ze kunnen beter als
ze nog jong zijn een keer een miskoop
doen, dan dat ze later als volwassene met
geld fouten maken. Dan zijn de gevolgen
vaak veel groter, omdat het om grotere
bedragen gaat.
Hoeveel zakgeld geef ik mijn kind?
Een paar euro per week is voldoende als het
zakgeld is bedoeld voor kleine dingen als
snoep en speelgoed. Als uw kind van het
zakgeld ook moet sparen of zelf cadeautjes
of abonnementen moet betalen, dan is een
hoger bedrag nodig. Bij zakgeld vindt u een
tabel met zakgeldbedragen die andere
ouders geven.
Hoe leer ik mijn kind sparen?
Veel kinderen hebben moeite met sparen.
Vooral jonge kinderen geven hun zakgeld
direct uit. Probeer samen met uw kind een
concreet en realistisch spaardoel te
bedenken: iets dat binnen een paar weken
van het zakgeld te kopen is. Bekijk samen
regelmatig het saldo en hoe lang het nog
duurt voordat het artikel gekocht kan
worden. Door te sparen, leren kinderen
begrijpen dat niet alles direct zomaar te
koop is, maar dat je voor bepaalde (dure)
spullen een tijdje moet sparen voordat het
gekocht kan worden. Zo leert uw kind te
plannen.

dan dat je telkens bij leent of extra geeft. Je
kind moet namelijk leren van een vaststaand
bedrag rond te komen.
Is het slim om een bankrekening voor
mijn kind te openen?
Op jonge leeftijd is het slim om zakgeld per
week contant te betalen. Vanaf een jaar of
12 kan bijvoorbeeld het kleedgeld per
maand op de bankrekening worden gestort.
Dan leert een kind ook meteen met giraal
geld om te gaan.
Wanneer begin ik met het geven van
kleedgeld?
Kinderen vanaf 12 jaar zijn vaak al heel
goed in staat de verantwoordelijkheid voor
hun eigen kledingbudget te dragen. Een
goed startmoment is als uw kind
kledingwensen krijgt. Dan zijn kinderen
gemotiveerd om erover na te denken.
Het helpt als uw kind al gewend is om met
zakgeld om te gaan. Met kleedgeld leren ze
een langere periode te overbruggen, van
een week- naar een maandbedrag. Zie ook
de richtbedragen voor kleedgeld.
Wat moet een kind doen van zijn
kleedgeld?
Maak samen met uw kind afspraken over
waar het geld wel en niet voor is bedoeld. In
het begin betalen de ouders vaak nog de
schoenen en de winterjas. Kinderen
vergeten vaak dat ondergoed en sokken ook
bij de kleding hoort. Maak ook afspraken wie
de sportkleding moet betalen.

Mijn kind heeft altijd geld tekort. Wat kan
ik doen?
Ga als ouder niet telkens extra geld geven
als blijkt dat ze een week niet rond komen.
Op=op. Zakgeld is juist bedoeld om
kinderen te leren keuzes in hun bestedingen
te maken. Komt het kind echt elke week te
kort en vraagt het telkens om bij te lenen?
Misschien is het zakgeldbedrag dan wel wat
te laag. Geef dan liever een hoger bedrag

Mijn kind wil alleen merkkleding, maar
dat is zo duur.
Op de middelbare school, als uw kind in de
puberteit komt, wordt de mening van
vrienden en klasgenoten steeds
belangrijker. Jongeren willen 'erbij horen' en
kopen en doen daarom dingen die hun
vrienden ook doen. Als dit uit de hand dreigt
te lopen, bijvoorbeeld omdat uw kind te veel
uitgeeft aan merkkleding, is het slim om dit
met uw kind bespreekbaar te maken. Ga
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samen op zoek naar aanbiedingen, of naar
een bijbaantje.
Geef ik mijn mijn kind een
telefoonabonnement of een
prepaidkaart?
Veel kinderen hebben een eigen mobiele
telefoon. Het heeft voordelen, maar het kost
ook geld. Op jonge leeftijd betalen ouders
nog vaak de rekening, maar zodra de
kinderen naar de middelbare school gaan is
het belangrijk om met uw kind goede
afspraken te maken over uw bijdrage in de
telefoonkosten per maand.
Belt uw kind veel? Of is het zijn eerste
mobiele telefoon, start dan met een prepaid
kaart in plaats van een abonnement.
Mijn kind heeft een schuld door mobiel
bellen. Wie moet dat betalen?
Ouders zijn aansprakelijk voor schulden die
hun kinderen onder de 18 jaar maken. Als
uw kind geen geld heeft om zijn schuld af te
lossen, klopt de leverancier bij u aan. Maar
laat uw kind wel de consequenties voelen
van zijn gedrag. Uiteindelijk heeft hij het
geld uit gegeven en moet hij de rekening
betalen. Maak samen een plan hoe hij u
gaat terug betalen.
Hoeveel geld kan ik mijn kind vragen nu
hij zelf verdient en nog thuis woont?
Er is geen standaard kostgeldbedrag te
geven. Elke situatie is immers anders, met
verschillende personen, inkomens, lasten en
verbruik. Belangrijk is te kijken naar welke
kosten u door wilt berekenen en hoeveel uw
kind verdient.
U kunt aan de hand van het document:
Kostgeld: wat is redelijk? (pdf) zelf een
bedrag vaststellen.


Kijk voor meer informatie over
financiële opvoeding op Nibud.nl

Veelgestelde vragen over financiële opvoeding 2

