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Je wilt graag dat je kind goed omgaat met geld. Dit leert je kind 
niet vanzelf. Als ouder kun je daarbij helpen. Maar hoe doe je dat? 
En op welke leeftijd vertel je wat aan je kind?

Het jonge kind
In de peuter- en kleuterleeftijd kun je spelenderwijs over geld praten. 
Je kunt bijvoorbeeld samen met je kind winkeltje spelen. Tijdens 
het spel kun je vragen hoeveel iets kost. Je kind zal allerlei getallen 
roepen. Zo leert je kind al jong dat spulletjes een waarde hebben. 
En dat je (nep)geld nodig hebt om dit te kopen.

Zakgeld
Rond de leeftijd van zes jaar kun je je kind zakgeld geven. Vertel je 
kind dat hij of zij het gelijk mag uitgeven, maar dat je ook kunt spa-
ren. Leg uit dat als je spaart, je ook duurdere dingen kunt kopen. Je 
kind krijgt hierdoor meer begrip voor de waarde van geld.

Praten over geld
Vertel je kind eens hoe jij jouw geld verdient. En dat jouw baas jou 
betaalt en het verdiende geld op jouw rekening stort. Of vertel dat 
je een uitkering krijgt en dat je met een beperkt bedrag dingen kan 
kopen.  

Weinig geld?
Het kan moeilijk zijn om over 
geldzaken te praten als je 
weinig geld hebt. Toch is het 
belangrijk om dit te doen. 
Leer je kind dat je niet meer 
kunt uitgeven dan dat je hebt. 
Anders krijgt hij of zij schul-
den. Dit betekent dus ook af 
en toe ‘nee’ zeggen tegen je 
kind als het om geld gaat.
 



Kleedgeld
Vanaf een jaar of 12 kun je je kind ook kleedgeld geven. Je kind 
leert dan om voor een bepaalde periode rond te komen van een vast 
bedrag. Maak afspraken over wanneer en hoeveel kleedgeld je kind 
krijgt. 

Keuzes maken
Je kind leert kiezen tussen wat hij of zij graag wil hebben en wat 
echt nodig is. Kijk na een tijdje samen met je kind of de afspraken 
werken of dat je ze moet aanpassen.

Eigen bankrekening
Heeft jouw kind een bankpasje en toegang 
tot zijn of haar eigen rekening? Zorg dat 
je als ouder toezicht blijft houden op 
de uitgaven van je kind en praat hier 
samen over. 

Laat je kind zien dat hij of zij goed 
met geld om kan gaan? Geef hem 
of haar dan meer verantwoordelijk-
heid over zijn of haar rekening. 

Zelf ervaren
Geef een compliment als het je 
kind lukt om goed met geld om 
te gaan. En een keer een fout 
maken mag best. Vertel dat dit 
niet erg is, maar dat je hier ook 
weer van leert.

Bij jou
in de 
buurt



Meer weten over je kind en geld?
Bekijk de tips over opvoeden en geld op 
www.loes.nl Praktische tips over hoe je je 
kind spelenderwijs kunt leren omgaan met 
geld lees je op: www.wijzeringeldzaken.nl. 
Kijk ook eens op www.nibud.nl
  
Weinig inkomen?
Heb jij weinig inkomen? Dan kan de ge-
meente misschien bijdragen in de kosten 
voor activiteiten voor je kind. Kijk eens op de 
website van je gemeente of vraag naar het 
zorgloket.

 
Loes werkt voor de gemeenten:
Almelo
Borne
Dinkelland
Enschede
Haaksbergen
Hengelo
Hof van Twente
Losser
Oldenzaal
Rijssen-Holten
Tubbergen
Twenterand
Wierden

Contact
www.loes.nl

@loestwente
www.facebook.com/loestwente 

Altijd als eerste op de hoogte van 
nieuwe tips? Meld je aan voor de Loes 
nieuwsbrief op www.loes.nl!


