Checklist Zakgeld
Kinderen die al jong leren omgaan met geld hebben daar de rest van hun leven plezier van. Dit is
een belangrijke taak van ouders. Maar hoe doe je dat? Hoe leer je kinderen (spelenderwijs)
omgaan met geld? Hoeveel zakgeld geef je en op welke leeftijd start je hiermee?

1

Geef zakgeld vanaf 6 jaar
Geef je kind vanaf ongeveer 6 jaar zakgeld.

2

Bedenk hoeveel zakgeld je geeft

Richtlijn bedrag zakgeld per week
5 jaar

0,50 Euro

6 jaar

1,00 tot 1,40 Euro

7 jaar

1,00 tot 2,00 Euro

8 jaar

1,00 tot 2,00 Euro

9 jaar

1,10 tot 2,00 Euro

10 jaar

2,00 tot 2,30 Euro

11 jaar

2,00 tot 2,30 Euro

12 jaar

2,30 tot 3,00 Euro
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3

Geef contant geld
Geef contant, zichtbaar geld. Hiermee leer je jouw kind de waarde van het geld kennen.
Varieer ook eens met de munten die je geeft, dus één euromunten, vijftig of twintig
eurocent.

4

Zorg voor regelmaat
Geef je kind een vast bedrag op een vooraf bepaalde dag en tijd.

5

Op = Op

Hanteer de regel op=op en spring niet te snel bij. Fouten maken hoort bij de financiële
ontwikkeling van kinderen. Daar leren ze van.

6

Maak afspraken
Maak afspraken over de besteding van het zakgeld. Wat moet en wat mag je kind er mee
doen?

7

In de spaarpot of op de spaarrekening
Spreek een bedrag af dat van het zakgeld wordt gespaard.

8

Zakgeld is leergeld
Gebruik zakgeld niet als straf of beloning. Het is niet erg als je kind achteraf spijt heeft van
een uitgave. Daar leert je kind alleen maar van.

9

Stel een zakgeldcontract op
Stel samen met jouw kind een zakgeldcontract op en hang deze op een zichtbare plek in
huis. Download hier het zakgeldcontract (PDF).

10

Spaar voor een doel
Sparen wordt leuker als je weet waarvoor je spaart en hoeveel je (nog) nodig hebt om het
totale bedrag bij elkaar te krijgen. Spelenderwijs sparen kun je leren met de Spaarwegwijzer
of Spaarboom (PDF).

