
Wijzer met g€ld 
 
Het Nibud (zie kader) onderzoekt regelmatig hoe het gesteld is met de 
financiële opvoeding: hoe ouders hun kinderen leren omgaan met geld. 
Regelmatig trekt het Nibud aan de bel: ouders laten massaal financiële 
opvoedkansen liggen. Hoe geven ouders inhoud aan een financiële 
opvoeding? 
 
Het belang van een financiële opvoeding 
Uit onderzoek van Nibud blijkt regelmatig dat ouders hun kinderen onvoldoende leren 
om over een bepaalde periode met een vast budget om te gaan. En dat terwijl Nibud 
uit eerder onderzoek constateerde dat kinderen die van jongs af aan hebben geleerd 
om op een goede manier met geld om te gaan, later minder vaak in financiële 
problemen komen. De onderzoeksresultaten zijn een belangrijke aansporing voor 
ouders om hun kind(eren) op jonge leeftijd wijzer te maken in geldzaken. Maar er is 
nog een ander belangrijk argument. De wijze waarop velen in de huidige 
samenleving met geld en goed omgaan, staat haaks op wat Gods Woord daarover 
zegt. In de Bijbel geeft God aanwijzingen voor het omgaan met geld en bezittingen. 
Het is nodig dat ouders en kinderen zich samen buigen over Gods Woord om Gods 
wil hierin te mogen kennen en te kunnen toepassen in hun leven.  
 
Hoe geven ouders gestalte aan een financiële opvoeding? 
1. Door gesprekken 
Uit heel de Bijbel blijkt dat praten de belangrijkste opvoedingsmethode van ouders is. 
God geeft Zijn Woord aan ouders en ouders geven het door aan hun kinderen. Denk 
maar aan Deuteronomium 6:6 en 7: ‘En deze woorden die ik u heden gebied, zullen 
in uw hart zijn. En gij zult ze uw kinderen inscherpen en daarvan spreken…’  
Ook in de financiële opvoeding is het gesprek van wezenlijk belang: 

- Bestudeer met elkaar eens een aantal Bijbelgedeelten waar het over geld 
gaat. Leer kinderen dat geld Gods geld is, dat mensen rentmeester zijn en wat 
dat betekent voor het uitgeven ervan.  

- Praat met de kinderen over de reclamefolders die in de brievenbus zitten en 
de manier waarop we daarmee om moeten gaan. Leer kinderen afstand te 
nemen van reclame en de trucs van reclamemakers te doorzien.  

- Op zoek naar concreet materiaal om naar aanleiding daarvan met kinderen in 
gesprek te gaan? Kijk dan eens in de categorie Gouden Gezinsmomenten van 
de www.bijbelsopvoeden.nl. Daar staan drie uitgewerkte gezinsmomenten die 
kunnen helpen bij de financiële opvoeding. 

 
2. Door hun voorbeeld 
Het spreekwoord zegt: ‘woorden wekken, voorbeelden trekken’. Het Nibud wijst dan 
ook op het belangrijk van het goede voorbeeld geven: ‘Als ouders regelmatig laten 
zien hoe zij hun financiële wensen en mogelijkheden tegen elkaar afwegen, lopen zij 
grotere kans dat hun kinderen dat later ook kunnen’.  
Het is belangrijk dat kinderen zien dat hun ouders:  

- schuld vermijden (overeenkomstig bijvoorbeeld Spreuken 22:7 en 
Deuteronomium 28:1,2 en 12); 

- eerlijk met geld omgaan (overeenkomstig bijvoorbeeld Leviticus 19:11); 
- vrijgevig zijn aan anderen (overeenkomstig bijvoorbeeld 2 Korinthe 9); 
- sparen (overeenkomstig bijvoorbeeld Spreuken 21:5 en 20); 
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- een Bijbelse werkhouding laten zien (overeenkomstig bijvoorbeeld 
Kolossenzen 3:22-24, 2 Thessalonicenzen 3:8-12); 

- verstandig geld uitgeven (overeenkomstig bijvoorbeeld Spreuken 24:3); 
- leven als een pelgrim op doorreis (overeenkomstig bijvoorbeeld 1 Korinthe 

7:29-31). 
 
3. Door oefening  
‘Oefening baart kunst’. Dat geldt ook de omgang met geld. Daarom is het belangrijk 
dat kinderen de gelegenheid krijgen om datgene wat ze van hun ouders horen en bij 
hen zien ook toe te passen.  
Het Nibud zegt daarvan: ‘Leren omgaan met geld betekent ook dat kinderen fouten 
mogen maken. Onverantwoorde keuzes op jonge leeftijd kunnen heel leerzaam zijn. 
Ze kunnen voorkomen dat iemand op latere leeftijd door een verkeerde keuze in 
ernstige financiële problemen raakt.’ Tegelijk wijzen ze op het belang van 
begeleiding, zeker nu uit onderzoek is gebleken dat ouders te weinig afspraken met 
hun kinderen maken over wat er met het zakgeld moet worden gedaan: ‘Ouders 
moeten grenzen stellen en advies geven over hoe het geld uitgegeven zou moeten 
worden, maar je kind moet wel keuzevrijheid hebben’. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het Nibud wijst ook op het belang van kleedgeld en belgeld. Te vaak betalen ouders 
de kleding van hun kinderen en de kosten van hun mobiele telefoon. Het Nibud 
noemt ouders té beschermend, waardoor kinderen niet goed leren om financieel op 
eigen benen te staan. Het Nibud vindt dat kinderen voor hun 18e geleerd moeten 
hebben om financiële beslissingen te nemen: ‘Ze moeten kunnen sparen, een 
bepaalde periode met een beperkt budget kunnen omgaan en weerbaar zijn tegen 
allerlei verleidingen.’ 

 
Verschillen 
Elk kind heeft zijn eigen karakter en persoonlijkheid. Het ene kind geeft gemakkelijk 
uit, het andere kind veel moeilijker. Het ene kind is gul voor een goed doel, een 
ander kind zal niet zo gemakkelijk iets weg willen geven. Het is belangrijk dat ouders 
de persoonlijkheid van hun kind goed kennen, zodat ze ook in financieel opzicht 

Een voorbeeld dat geen navolging verdient:  
Een jongen van 9 jaar krijgt op zaterdag €1,50 euro zakgeld. Hij spoedt zich 
naar de supermarkt en koopt van dat geld een zak snoep of chips.  
 
Een voorbeeld hoe ouders deze jongen kunnen begeleiden:  
Maak drie doosjes met een etiket erop: geven, sparen, uitgeven. Laat de 
jongen zijn zakgeld over deze drie doosjes verdelen: in elk doosje komt 50 
eurocent. Wil hij naar de supermarkt, dan kan hij dus maar 50 eurocent 
meenemen. Als deze jongen elke week zo met zijn zakgeld omgaat, leert hij 
belangrijke basisprincipes in de omgang met geld. 
 
Samen met je kind drie ‘spaarpotjes’ maken? Kijk op 
www.bijbelsopvoeden.nl onder de categorie Gouden Gezinsmomenten 
naar de serie over omgaan met geld. 
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opvoeding op maat kunnen geven. De juiste richtingaanwijzingen geven, maakt een 
kind wijzer met geld. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Financiële steun: Nibud 
Nederland kent het Nibud: het Nationaal Instituut voor 
Budgetvoorlichting. Het Nibud is een onafhankelijke 
stichting die consumenten informeert en adviseert 
over hun financiën. Het Nibud kan ouders zowel 

persoonlijk als ook bij de financiële opvoeding van 
hun kinderen veel bieden. Veel informatie staat op 

hun site: www.nibud.nl. 
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