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“Mijke van 5 dacht dat we 

alles konden kopen wat we 

wilden. Als we meer geld 

nodig hadden konden we dat 

immers altijd uit de muur 

halen?”Jenny Smit, Uitgeest





‘Mijn dochter Aisha spaarde weken, zelfs maanden voor een soort oplaadbaar elfje dat door de kamer kon vliegen. Helaas vloog de elf direct de eerste dag al tegen het plafond. Aisha in tranen… Toen moest ik me wel inhouden om het geld van de aankoop niet aan haar terug te geven!”Saïd Dogan, Pijnacker



“Mijn ouders stopten 

mijn kinderen 

regelmatig een briefje 

van tien toe. Dat vond 

ik te veel geld voor 

hun leeftijd. En mijn 

kinderen gingen er zelfs 

al op rekenen! Nu heb ik 

voor mijn kinderen een 

spaarpot gekocht waar 

ze het tientje dan in 

kunnen doen. “ 

Sandra ten Have, Lisse 





Tip: 
Maak ook afspraken 
over sparen. Vind je 
dat je kind een deel 

van het zakgeld apart 
moet zetten voor grotere 
uitgaven? Lees hier meer 

over in Hoofdstuk 8.



vanaf 

wekelijks  /  maandelijks  









geldtypetest.nibud.nl

http://geldtypetest.nibud.nl


Tip: 
Trek niet te snel conclusies 

en geef niet meteen een 
typering mee aan je 
kind. Het kan anders 

gaan denken dat het ‘nu 
eenmaal zo is dat het geen 

superspaarder is’. Geef 
je kind de kans om zonder 
oordeel ervaringen op te 

doen en zich te ontwikkelen.







http://nibud.nl/opvoedtest

opvoedtest.nibud.nl

 

 

http://opvoedtest.nibud.nl


 

 

 

 



‘Thomas van 8 vond het enorm 

interessant om voor het eerst met een 

eigen pinpas een winkel in te gaan en 

iets te kopen! Maar eng vond hij het 

ook, hij vroeg of ik op de hoek wilde 

wachten voor als het toch niet zou 

werken met dat stukje plastic.’

Bob Douwes, Alkmaar

Tip: 
Wil je liever niet 

dat je kind zelf kan pinnen? 
Houd de pinpas dan nog 
zelf en activeer het nog 

niet. 





nibud.nl/uw-kind-18

nibud.nl/financieelopvoeden

scholieren.nibud.nl/werk

nibud.nl/kind-online-kopen

nibud.nl/kleedgeld

nibud.nl/kind-online-kopen

nibud.nl/mobiele-telefoon

nibud.nl/veilig-leren-pinnen

scholieren.nibud.nl

nibud.nl/opvoedtest

nibud.nl/zakgeld

http://nibud.nl/uw-kind-18
http://scholieren.nibud.nl/werk
http://nibud.nl/kind-online-kopen
http://nibud.nl/kind-online-kopen
http://nibud.nl/mobiele-telefoon
http://nibud.nl/veilig-leren-pinnen
http://scholieren.nibud.nl
http://nibud.nl/opvoedtest
http://nibud.nl/zakgeld


15 Meer weten?

De gemeente Rotterdam helpt u bij verdere (zak)geld 
vragen. Bij vragen:
• Kijk op rotterdam.nl/rondkomen
• Bel 14010
• Bezoek de VraagWijzer

Het Nibud biedt nog veel meer informatie en tips over 
financiële opvoeding en kosten van kinderen. Ook voor 
oudere kinderen.

Websites
•  Voor ouders: Nibud.nl, thema Kinderen
 nibud.nl/consumenten/themas/kinderen/
• Voor kinderen vanaf 11 jaar: scholieren.nibud.nl

Tip: Heb je een 
zakgelddilemma en wil 
je advies van andere 

ouders én een Nibud-expert? 
Meld je dan aan bij de 

Nibud Facebookgroep over 
financiële opvoeding! Zie 
www.facebook.com/Nibud/

Colofon
Deze Zakgeldgids is ontwikkeld door het Nibud 

in opdracht van gemeente Rotterdam. 

Vormgeving: Studio Veer, Utrecht

© Nibud, December 2019

We hebben deze Zakgeldgids zeer zorgvuldig samengesteld. 
Toch kunnen er eventuele fouten of onvolledigheden 
in voorkomen. Het Nibud neemt hiervoor geen 
aansprakelijkheid. U mag uit deze uitgave niets reproduceren 
zonder schriftelijke toestemming van het Nibud.

http://rotterdam.nl/rondkomen
http://Nibud.nl
http://nibud.nl/consumenten/themas/kinderen/
http://scholieren.nibud.nl
http://www.facebook.com/Nibud/
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