Tips voor ouders
Tip 1: Geef kinderen zakgeld. Hierdoor leren ze met geld om gaan.
Bij deze tip hoort de vraag ‘Hoeveel geld moet ik ze nu geven?’ Dit hangt van meerdere factoren af,
zoals wat u zelf te besteden heeft en wat uw kind van het zakgeld moet betalen. Belangrijk is dat u
uw kind steeds hetzelfde bedrag geeft. Ook is het goed om af te spreken hoelang uw kind met het
zakgeld moet doen, bijvoorbeeld een week of een maand. Op de site van het NIBUD staat ook
informatie over de hoogte van het zakgeld.

Tip 2: Maak met de kinderen afspraken over waar ze het zakgeld aan moeten
besteden.
Maak samen met uw kind een lijstje van wat uw kind van het zakgeld moet betalen. Hierdoor kan
er ook gekeken worden of de hoogte van het zakgeld voldoende is. Bespreek ook wat moetuitgaven en wat mag-uitgaven zijn: dat wat echt nodig is en wat uw kind graag zou willen.

Tip 3: Praat met de kinderen over redenen waarom iets wel of niet wordt
gekocht.
Hierbij is het belangrijk om zelf het goede voorbeeld te geven. Laat zien hoe u uw geldzaken regelt
en welke afwegingen er gemaakt worden om iets wel of niet te kopen.

Tip 4: Laat de kinderen met u overleggen, wanneer ze een grote uitgave willen
doen. Ditzelfde geldt voor kopen via internet.
Het is handig wanneer uw kind met u overlegt over grote uitgaven. Zo voorkomt u verrassingen.
Wanneer kinderen iets via internet willen kopen, dan kunt u dit samen met uw kind doen. Vertel
waar u op let bij het kopen via internet: moment van betalen, leveringsvoorwaarden, geen pincode
geven en het printen van betaalpagina’s.

Tip 5: Wees u bewust van het feit dat reclame aanzet tot koopgedrag. Praat met
de kinderen over de invloed van reclame.
Kinderen laten zich makkelijk leiden door reclame, ook wat betreft het uitgeven van hun zakgeld.
Het is belangrijk dat ze reclame leren te doorzien. Kinderen moeten zelf keuzes kunnen maken,
waar zij hun geld aan willen besteden. U kunt uw kind hierbij helpen door samen naar reclame te
kijken en erover te praten. Is de reclame geloofwaardig of misleidend?

Tip 6: Open een eigen bankrekening voor de kinderen.
Door een eigen bankrekening maken kinderen kennis met eenvoudige geld- en bankzaken. U kunt
bijvoorbeeld automatisch zak- en/of kleedgeld over maken naar de rekening van uw kind.

