
 

 
 

Jongeren en geld 
Je moet er al vroeg mee leren omgaan 

Ouders hebben een belangrijke rol om hun kinderen te 
leren hoe ze met geld om moeten gaan. Helaas blijkt in 
de praktijk dat ouders vaak te laat beginnen met het 
geven van zakgeld. Ook geven ze te weinig kleedgeld en 
vergeten ze hun kinderen goed om te leren gaan met 
bijvoorbeeld internetbankieren.  

Voordat er geld wordt uitgegeven, moet het eerst binnenkomen. Scholieren verdienen hun 
geld met bijbaantjes zoals kranten bezorgen of oppassen. Volgens een onderzoek blijkt dat 
jongeren tussen de 12 en 14 jaar gemiddeld € 48.60 per maand verdienen. Jongeren tussen 
de 15 en 19 jaar verdienen gemiddeld € 303.10. 

Uitgaven 

De uitgaven van scholieren zijn in tien jaar gestegen met 43 procent. Jongeren geven 
gezamenlijk ongeveer 907 miljoen euro per jaar uit. Volgens een onderzoek besteden 
scholieren gemiddeld 126 euro per maand. Dat doen ze aan de volgende zaken: 

 mobiele telefoon 
 kleding en schoenen 
 uitgaan en alcohol 
 snoep en snacks 
 cosmetica 

Balansen 
De uitgaven nemen in de regel toe naarmate jongeren ouder worden. Schulden kunnen 
worden voorkomen door goed op het bestedingspatroon te letten. Toch is dat soms 
gemakkelijker gezegd, dan gedaan. Om een maand goed door te komen kun je bijvoorbeeld 
een begroting maken. Daarmee kun je goed zien waar je geld aan uitgeeft en wat je 
eventueel nog overhoudt. Houd je niets over? Dan is het verstandiger om de aanschaf 
misschien nog even uit te stellen. 



 

 
 

Problemen of schulden 

Wat nu als je geen geld hebt en het toch nodig hebt? Je 
mag pas geld lenen bij een bank als je achttien jaar of 
ouder bent. Daarom ligt het in veel gevallen voor de hand 
om wat extra geld te vragen aan je ouders. Je kunt ook 
een paar euro’s lenen bij vrienden of vriendinnen. Dit 
begint vaak met een klein bedrag. Maar als je niet 
oppast kan dit al snel om honderden euro's gaan. 
Jongeren tussen de 13 en 17 jaar hebben gemiddeld een 
schuld die tussen de 8,4 procent en de 14,4 procent van 
hun inkomen ligt. Tussen de 18 en 20 jaar loopt dit al op 
naar 29 procent. Jongeren lenen meer naarmate ze 
ouder worden. Hiernaast komt lenen vaker voor bij 
meisjes dan bij jongens.  
 
Voor meer informatie kun je terecht bij het Jongeren 
Informatie Punt of het Nibud.  

 


