Zakgeld
‘Ik geef mijn zoon geen zakgeld, want binnen een paar dagen maakt hij alles op.’
‘Het is niet nodig dat ons kind zakgeld krijgt. Wij betalen toch?’
Veel ouders hebben vragen over kinderen en geld en of zakgeld onderdeel uitmaakt van de
opvoeding. Ouders willen dat hun kind later op eigen benen kan staan. Goed kunnen omgaan
met geld is daarvoor een belangrijke voorwaarde.
Uit onderzoek van het Nibud blijkt dat 6 van de 10 kinderen zakgeld krijgt als ze 9 jaar zijn.
Zakgeld is leergeld. Voor kinderen is het leren omgaan met geld net zo belangrijk als ze
wegwijs maken in het verkeer. Met een eigen budget leren kinderen te begroten en keuzes te
maken. Met zakgeld leren ouders hun kinderen financiële zelfstandigheid. En natuurlijk
maken kinderen daarmee fouten. Helemaal niet erg, want daar leren ze juist van.

Wanneer starten met zakgeld?

Zo rond hun 6e jaar krijgen kinderen steeds meer belangstelling voor geld. Dit is een logische
ontwikkeling, want rond die leeftijd kunnen kinderen tellen, ze leren rekenen en ze kunnen de
verschillende munten herkennen. Het is dan ook goed om op die leeftijd met zakgeld te
beginnen. Het doel van zakgeld is dat een kind met geld leert omgaan. Het is een goede
gelegenheid om te experimenteren met geld en dat kan beter met € 1 dan later met € 100.
Hoe ouder een kind wordt hoe meer verantwoordelijkheid hij kan dragen. Het Nibud hanteert
de volgende bedragen. Dit zijn echter richtlijnen en geen normbedragen:
Tot en met 6 jaar
minder dan € 1,7 tot en met 9 jaar € 1,- tot € 2,50
10 en 11jaar
€ 1,- tot € 4,12 jaar
€ 2,75 tot € 4,75

Tips voor het geven van zakgeld

 Geef een vast bedrag en geef het geld op een vast tijdstip.
 Op = op: alleen dan leren kinderen echt keuzes maken in de besteding van hun
zakgeld.
 Maak duidelijke afspraken over de besteding van het zakgeld. Wat mag er van het
zakgeld gekocht worden? Wat betaalt u?
Voorbeelden: Zes tot en met 8 jaar: cadeautjes voor familie, speelgoed, sparen.
Negen tot en met 12 jaar: sparen, een abonnement op een blad, cadeautjes voor
gezinsleden en vriendjes, iets lekkers na het sporten.
 Gebruik zakgeld niet als beloning of als sanctiemiddel. Leg er niet af en toe wat
extra’s bij, maar houd zakgeld ook niet in als straf.
 Geef uw kind wanneer hij op de basisschool zit contant geld, zo leert hij de waarde
ervan kennen. Wanneer hij naar het voortgezet onderwijs gaat, stort dan het zakgeld
op een bankrekening. Uw kind leert zo om te gaan met giraal geld en een pinpas.

Sparen
Kinderen hebben vanaf 7-8 jaar een redelijk ontwikkeld tijdsgevoel en snappen het principe
van het sparen: nl. nu geld opzij leggen om er straks iets van te kopen. Dat kan iets zijn dat je
zelf graag wilt hebben, maar het kan ook een cadeautje zijn voor je zus. Het kan ook iets zijn
waar je meer geld voor nodig hebt dan je in 1 week krijgt.

Tips voor het sparen

 Begin met korte spaarperioden, dat houdt het overzichtelijk.
 Bedenk samen een concreet spaardoel.
 Spaar in een doorzichtige spaarpot: vooral jonge kinderen willen kunnen zien wat er
met hun geld gebeurt.

Begeleiden
De vele reclame op tv, in blaadjes en in folders maakt het voor een kind moeilijk om keuzes te
maken. U kunt uw kind daarbij begeleiden door verschil aan te brengen in producten: er zijn
dingen die je nodig hebt en dingen die je graag wilt hebben. Leg ook uit waarom u zelf
bepaalde producten wel koopt en andere niet.
Enige begeleiding en advisering bij de besteding van zakgeld is nodig, maar geef uw kind de
ruimte zodat hij fouten kan maken. De eigen ervaring is heel waardevol, omdat uw kind leert
van een miskoop. Misschien spaart hij de volgende keer wat langer door voor iets wat niet
stukgaat of denkt hij wat langer na voor hij iets koopt. Uw kind leert zo zijn eigen keuzes te
maken en soms zijn behoeften uit te stellen. Dit zijn vaardigheden waar uw kind later veel
plezier van heeft.
Geef uw kind stap voor stap met het ouder worden al begeleidende tips mee. Leg uit dat het
bijvoorbeeld handig is om eerst meerdere winkels te bezoeken en prijzen te vergelijken
voordat hij iets koopt. En leer uw kind om een bonnetje te vragen zodat de aankoop altijd
geruild kan worden.

Meer informatie
Over zakgeld en kleedgeld op www.nibudjong.nl
Boek: Financiële opvoeding? Dat doe je zo! Uitgave van het NIBUD. Het boekje geeft
handvatten hoe kinderen wegwijs te maken in de wereld van het geld. In elk hoofdstuk staan
spelregels, adviezen, tips en voorbeeldsituaties.
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