
 

 

 
 

 
 

 

 
 

Spaarpot 

Een spaarpot geeft een kind direct een middel om te meten hoeveel hij of zij heeft gespaard 

in een fysieke vorm. Op een spaarrekening is het geld toch wat verder van het kind af en is 

het moeilijker om te leren hoeveel geld er gespaard moet worden om een bepaald doel te 

halen. 

 
Spaardoel 

Bedenk samen met je kind een doel om het gespaarde geld aan uit te geven. Op deze manier 

wil het kind zelf ook graag het te sparen bedrag bij elkaar krijgen. Daarnaast is er ook sprake 

van een beloning wanneer het kind voldoende gespaard heeft waardoor hij of zij de waarde 

van sparen leert inzien. 

 
Bewust uitgeven 

Zorg dat het kind het geld bewust uitgeeft. Leg bijvoorbeeld uit wat het kopen van een ijsje 

doet ten opzichte van zijn budget en zijn spaardoel. Zo leert het kind dat het moet nadenken 

over uitgaven. Dit wil natuurlijk niet zeggen dat hij of zij dat ijsje niet mag kopen! 

 
Spaarrekening openen 

Zorg dat je een spaarrekening opent voor je kind waar hij of zij ook zelf bij kan. Zo kan het 

kind zelf bijhouden hoeveel er gespaard is en wat dit voor het spaardoel betekent. Zorg wel 

dat hij leert omgaan met het bij en afschrijven van zo’n spaarrekening. Anders dan bij fysiek 

sparen is het moeilijk om de waarde van geld te zien als er slechts een paar cijfers op een 

scherm staan. Zorg dus dat het duidelijk is voor je kind wat hij op de spaarrekening zet en 

hoeveel dat waard is. 

 
Geduldig sparen 

Leer je kind dat het tijd kost om te sparen. Zeker in het begin zijn kinderen vaak ongeduldig 

en gaat het sparen naar hun mening niet snel genoeg. Houdt vast aan het budget dat je kind 

heeft gekregen en zorg dat je laat zien wat het oplevert als je kind volhoudt met sparen. 

 
Stimuleer sparen 

Stimuleer het sparen ook bij je kind. Zorg dat hij merkt dat sparen niet vervelend is, zolang er 

maar een juiste verhouding is tussen wat je kind wel uit kan geven en wat je kind kan sparen 

leert je kind al snel dat het hem voordelen oplevert om te sparen. Naast de leuke dingen die 

je kind kan doen op korte termijn kan je kind door het sparen ook op langere termijn leuke 

dingen doen. 
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Zakgeld positief 

Zorg dat je kind zakgeld krijgt. Hoeveel dit is, is van ondergeschikt belang en natuurlijk 

afhankelijk van je eigen budget. Wanneer je kind zakgeld krijgt, leert hij op een vast moment 

in de maand of week een bedrag te krijgen waarmee je kind tot het nieuwe zakgeld moment 

moet doen. Hierdoor leert het kind de waarde van zijn zakgeld en weet hij of zij dat niet alles 

in een keer kan worden uitgegeven, dan heeft je kind de rest van de week niks meer. Zorg 

ook dat je hier aan vast houdt, als het geld op is, is het ook echt op en is het belangrijk dat je 

niet alsnog extraatjes geeft. 

 
Laat je kind fouten maken 

Zorg dat je jouw kind niet afremt op het moment dat hij of zij een fout lijkt te maken met 

geld. Hiervan leert je kind snel en zal niet opnieuw dezelfde fout maken. Gebeurt dit wel, 

dan kan er natuurlijk wel ingegrepen worden. Laat je kind leren van zijn of haar fouten. 

 
Geef voorbeelden in de praktijk 

Laat je kind af en toe zien wat bepaalde dingen nu daadwerkelijk kosten. Zo leert je kind dat 

voor iedereen geld dat er rekening gehouden dient te worden met hoeveel je te besteden 

hebt. En dat bijvoorbeeld de lamp aan laten staan geld kost. 

 
Weerbaarheid reclame 

Zorg dat je kind de kracht van reclame leert kennen en hier weerbaar tegen wordt. Veel 

kinderen zijn erg gevoelig voor reclame en doen hierdoor veel impulsaankopen. Maak 

duidelijk aan je kind wat reclame is en doet en dat de werkelijkheid vaak veel minder mooi is 

dan de reclame. 

 
Laat het kind lenen bij de ouders 

Lenen van geld leert kinderen dat er soms voor grotere aankopen geld geleend moet 

worden. Zolang het afbetalen binnen het budget valt is dat ook helemaal niet erg. Je kind 

leert wat het inhoudt om geld te lenen en dat dit geld kost. Hij of zij zal dan beter nadenken 

over toekomstige leningen, zoals een hypotheek of een lening voor een studie. 

 
Goed voorbeeld doet wonderen 

De beste tip als laatste: Zorg voor een goed voorbeeld. Hoe kan je kind leren goed met geld 

om te gaan als jij dit zelf niet doet? Kinderen spiegelen zich graag aan ouders en zullen 

gedrag dan ook snel kopiëren. Zorg voor verantwoorde keuzes en dat je zeker als je kind het 

lastig heeft om te leren sparen meehelpt door bijvoorbeeld samen ergens voor te sparen. 
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