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De brugklas. Een nieuwe omgeving, nieuwe klasgenoten en nieuwe regels. Een
moment om naar alle afspraken te kijken. Afspraken over bedtijd, schermtijd en
ook over geld. 

Geldafspraken
Het grote voordeel van geldafspraken? Het geeft rust. Je maakt de afspraken op
momenten waarbij emoties nog geen rol spelen. Het zijn kaders waar je altijd op
terug kan vallen. Schrijf alle afspraken op. Natuurlijk met handtekening. Dat geeft
waarde aan jullie afspraken. 

Vergeet zeker geen afspraken te maken over: 

Zakgeld
O Het bedrag
O Contant of digitaal?
O Per week of per maand?
O Wat mag en moet van het zakgeld?
O Is zakgeld ook spaargeld?

Kleedgeld
O Het bedrag
O Wat valt onder kleedgeld (ondergoed, sokken, sportkleding)?
O Zijn er regels over de aankoop van duurzame of sexy kleding?
O Wel of niet online shoppen?
O Mag zakgeld worden gebruikt als extra kleedgeld?

Mobieltjes
O Wie betaalt het abonnement?
O Wie betaalt reparaties aan glasplaatjes en hoesjes? 
O Wie betaalt bij technische mankementen?
O Wie betaalt bij diefstal?
O Wie krijgt de opbrengst bij verkoop?

Kan je hulp gebruiken? 
Download een mobieltjescontract en een kleedgeld contract.

De kracht van afspraken

https://www.annelouvannoort.nl/wp-content/uploads/2019/03/afspraken-mobieltje.pdf
https://www.annelouvannoort.nl/wp-content/uploads/2019/03/afspraken-kleedgeld.pdf


Zorg voor 4 plekken waar jouw brugklasser geld kan bewaren. 

O Portemonnee
Zorg voor een portemonnee in een fijn formaat. Met niet alleen ruimte voor contant geld
maar ook voor de diverse pasjes. Denk aan pinpas, schoolpas, kluisjespas, biebpas en/of
ID bewijs (= verplicht vanaf 14 jaar). 

O Spaarpot
Op een verlanglijstje staat vaak geld omdat dat het makkelijkste is. Dan kunnen ze zelf
kiezen waar ze het aan uitgeven of  sparen voor een specifiek doel. Een spaarpot blijft
daarom voorlopig nog erg praktisch. Zit er een groot bedrag in de spaarpot? Maak het
over naar de betaalrekening. 

O Betaalrekening met eigen pinpas
Voor een brugklasser is een eigen pinpas een onmisbaar hulpmiddel. Op steeds meer
plekken (ook schoolkantines) kan er alleen digitaal worden betaald. Download ook de
Mobiel Bankieren app van de bank. 

O Een eigen spaarrekening
Open een eigen spaarrekening voor een brugklasser. Waarom? Sparen is zoveel
makkelijker als het geld wordt gesplitst. Geld om uit te geven op korte termijn, staat op
de betaalrekening. Geld om te sparen voor spaardoelen, komt op de spaarrekening. 

Portemonnee en spaarpot

Het grote pluspunt van de banken app
Veel ouders vinden een eigen betaalrekening en
spaarrekening vaak spannend. Waarom? Omdat ze
denken dat ze het overzicht verliezen. Maar door de
banken app is er juist meer overzicht. 

Gebruik de app niet om te controleren. Zie het als
hulpmiddel. Plan regelmatig een Date en kijk
samen naar alle inkomsten en uitgaven. Is er een
balans? Hoe gaat sparen? Zijn alle
betaalverzoeken betaald?

Wist je dat.... je kan altijd meekijken met
geldzaken tot dat je kind 18 jaar wordt. Ook als
jullie bij verschillende banken bankieren.



Geldcriminaliteit

Geldcriminaliteit komt vaak voor. In allerlei vormen. Je hoeft brugklassers niet bang te
maken maar juist slimmer. Dit doe je door er aandacht aan te geven. Uit te leggen wat
het is en waar ze op moeten letten. De belangrijkste vormen voor brugklassers zijn
phishing, geldezels en Whatsapp fraude. Neem ze samen met je kind door. 

Phishing
Geldcriminelen sturen betrouwbaar uitziende mailtjes. In deze mailtjes word je
gevraagd om op een link te klikken en in te loggen met je gegevens. De link verwijst
naar een onveilige website waardoor gegevens in handen komen van de criminelen.
Tip! Ontvang je een mail met een dergelijk verzoek? Gooi het direct weg. Geen enkele
instantie (ook geen bank, gemeente of politie) vraagt om persoonlijke gegevens.   

Geldezels
Geldcriminelen stellen jongeren de vraag of ze tijdelijk de pinpas en pincode mogen
lenen tegen een vergoeding. Ze gebruiken vervolgens de betaalrekening om crimineel
geld door te sluizen. Het klinkt aantrekkelijk. Je bent maar een paar uur je pinpas
kwijt en je ontvangt geld. Maar je wordt ook deelnemer aan criminele activiteiten,
waarvoor je een strafblad krijgt. Jongeren die hierin trappen heten geldezels.
Tip! Pinpas en pincode zijn geheim. Deel deze nooit. 

Whatsapp fraude
Geldcriminelen sturen appjes uit naam van een familielid of bekende. In de app doen
ze een dringend verzoek om op korte termijn een bepaald bedrag over te maken
omdat ze anders problemen krijgen of iets mis lopen. Het betaalverzoek is vervolgens
gelinkt aan de bankrekening van de crimineel, waardoor je je geld kwijt bent. 
Tip! Vraagt een bekende om een groter geldbedrag? Bel de persoon met het
telefoonnummer dat jij kent. Dus niet van de app. Zo kan je de waarheid checken.

Helaas...
Maak je het geld wel over? Dan heb je
helaas geen recht op geld retour van de
bank. Je hebt namelijk zelf het geld
overgemaakt. 

Maak wel altijd melding bij de
Fraudehelpdesk. Zo kan je fraude bij
andere personen voorkomen. 



Mijn naam is Annelou van Noort. Ik ben zakgeldexpert en specialist in financiële
opvoeding. Met mijn boeken, workshops, lezingen, lesmaterialen en trainingen deel ik
slimme tools en praktische tips.

Geld is echt een leuk onderwerp om met je kind te bespreken. Je hoeft het niet te
hebben over een hypothecaire lening of het pensioenstelsel. Juist niet. Leg uit hoe jij
keuzes maakt, waarvoor jij spaart en natuurlijk ook wat je geldblunders zijn. Enorm
waardevol. Voor je kind en voor jou!

Klets ideeën 
Geen inspiratie? Stel deze vragen dan komt het gesprek vanzelf op gang.

O Wat betekent 'wil je een transactiebon'?
O Hoeveel geld kan je maximaal pinnen?
O Hoe maak je geld over van betaalrekening naar spaarrekening?
O Hoe stuur je een betaalverzoek?
O Wat doe je als je nieuwe klasgenoot geld wil lenen?
O Wat zou jij doen met 1.000 euro?
O Je moet kiezen: mobiel of pinpas?
O O Hoeveel zakgeld heb je nodig?
O Wat zijn jouw spaardoelen?

Succes!
Deze checklist helpt je om te starten met het maken van afspraken en het houden van
gesprekken. Wil je graag meer informatie of concreet aan de slag gaan? Denk aan
zakgeldbedragen, spaarstrategie, maar ook aan de sociale druk op de middelbare
school? Bestel dan het ebook 'Klaar voor de start'. 

Kletsen over geld!

Bio:
Geboren op 1 mei 1974, opgegroeid in Heesch,
gestudeerd in Tilburg, mama van Maartje, Maud en Teun,
donkerblauw is mijn lievelingskleur, ik rij in een Fiat 500,
houd van hardloop uitdagingen.

https://www.facebook.com/annelouzakgeldexpert/
https://www.annelouvannoort.nl/
https://www.linkedin.com/in/annelouvannoort/?originalSubdomain=nl
https://nl.pinterest.com/zakgeldexpert/

