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Nibud Scholierenonderzoek: ouders geven
pubers te weinig financiële verantwoordelijkheid
Scholieren betalen minder, hun ouders meer
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Meer dan de helft van de ouders betaalt de volledige kosten van kleding,
schoenen, en de smartphone van hun kinderen tussen de 12 en 18 jaar. Dit
aantal is gegroeid in vergelijking met drie jaar geleden. Toen betaalde 54%
van de ouders de kosten van de mobiele telefoon volledig, nu is dat 61%.
Kleding wordt door 56% van de ouders volledig betaald, dit was 48%.
Hetzelfde geldt voor cadeaus in 2013 betaalde 17% van de ouders alle
kosten hiervoor, nu is dat 29 %. Dit zijn de uitkomsten van het Nibud
Scholierenonderzoek 2016 dat mede mogelijk is gemaakt door ING
Nederland en het Nationaal Fonds Kinderhulp. Het Nibud houdt al 32 jaar de
inkomsten en uitgaven van scholieren in de gaten. Ouders lijken vaker de
geldzaken van hun kinderen over te nemen, in plaats van dat ze hun
kinderen leren hoe ze zelf hun financiën moeten regelen. Het Nibud vindt dat
ouders hun pubers meer zelf achter het ‘financiële stuur’ moeten zetten, in
plaats van hun kinderen de rol van bijrijder te geven.

Het Nibud Scholierenonderzoek 2016 is uitgevoerd door het Nibud, met medewerking van ING

en het Nationaal Fonds Kinderhulp. ING wil ouders ondersteunen bij de ontwikkeling van hun

kind naar financiële zelfstandigheid. Kinderen die op jonge leeftijd leren omgaan met geld,

worden vaak ook financieel bewuste volwassenen. Ouders spelen daarin een belangrijke rol.

Hieronder staan de belangrijkste resultaten, klik hier voor het volledige onderzoek. De

onderzoeksresultaten zijn ook weergegeven in een infographic.

Infographic Nibud Scholierenonderzoek

112 euro per maand voor snoep, snacks en uitgaan

Scholieren hebben gemiddeld 112 euro per maand te besteden. Naast geld van hun ouders,

verdienen ze ook zelf met een bijbaan. Van de scholieren krijgt 88% zakgeld, 38% kleedgeld en

47% heeft een bijbaantje. Drie jaar geleden hadden ze iets meer te besteden, 118 euro, toen

verdienden ze meer met baantjes. Een doorsnee 12-jarige scholier heeft maandelijks 22 euro te

besteden. Een 18-jarige bijna 10x zoveel: 206 euro. Het geld wordt vooral gebruikt voor snoep

en snacks, cadeaus en uitgaan. Jongens kopen er ook graag games van en meisjes sieraden en

make-up. 80% van de scholieren koopt online. De helft van de scholieren gebruikt zijn eigen

iDEAL bij online aankopen en 30% die van hun ouders. 34% zegt dat zij nooit uitleg van hun

ouders hebben gehad over hoe zij op een veilige manier kunnen online bankieren.

https://www.nibud.nl/wp-content/uploads/Nibud-scholierenonderzoek_2016.pdf


Alle scholieren hebben smartphone, slechts 20% betaalt hem zelf

98% van de scholieren tussen de 12 en 18 jaar hebben een smartphone en slechts 20% van de

scholieren betaalt de verbruikskosten helemaal zelf. De totale gemiddelde verbruikskosten zijn

15 euro per maand. 61% van de ouders betaalt deze kosten volledig. In 2013 was dat nog 54%.

Aan kleding en schoenen zijn de scholieren maandelijks 41 euro kwijt. Slechts 14% van de

scholieren betaalt zelf alle kleding en schoenen. Drie jaar geleden was dat nog 18%. Ook

cadeaus betalen de scholieren minder zelf. Gemiddeld zijn ze er maandelijks 9 euro aan kwijt.

In 2013 betaalde 17% van de ouders alle kosten hiervoor, nu is dat 29%.

Invloed ouders op geldgedrag pubers groot



Uit het Scholierenonderzoek blijkt dat scholieren die met hun ouders praten over geld en

geholpen worden met budgetteren en sparen, planmatiger met hun geld omgaan. Zij sparen

meer en maken vaker een overzicht van de inkomsten en uitgaven. Scholieren die zeggen dat

hun ouders het belangrijk vinden dat zij goed met geld leren omgaan, krijgen vaker kleedgeld.

Toch ziet het Nibud dat 30% van de scholieren die zakgeld ontvangen, daar geen afspraken over

heeft gemaakt. Bij scholieren die zak- en kleedgeld krijgen, heeft 14% niet met de ouders

gesproken over de hoogte van het bedrag en wat er van dat geld moet worden gekocht. Het

Nibud zou graag zien dat meer ouders met hun kinderen afspraken maken over zak- en

kleedgeld. Door hun kinderen te helpen bij het plannen en keuzes maken, leren kinderen meer

dan wanneer hun ouders de geldzaken overnemen. Zo checken scholieren minder vaak zelf hun

saldo als ze merken dat hun ouders dat voor ze doen.

1 op de 5 scholieren heeft het thuis financieel moeilijk

Een op de vijf scholieren op het voorgezet onderwijs heeft het thuis financieel gezien moeilijk.

Zij geven aan dat er bij hun thuis weinig geld is, dat hun ouders vaak zeggen dat ze geld tekort

komen of dat ze merken dat hun ouders zich zorgen maken over geld. Deze scholieren hebben

per maand gemiddeld minder inkomen, komen vaker geld tekort, vinden dat ze minder goed

met geld om kunnen gaan en zijn minder positief over de toekomst. Ook krijgen deze scholieren

minder uitleg over omgaan met geld van hun ouders dan andere kinderen. Daarom pleit het

Nibud voor structurele financiële educatie op scholen.

Omslagpunt bij 15e levensjaar

Het Nibud ziet een duidelijke tweedeling tussen jonge scholieren tot 15 jaar en de groep van 15

tot 18 jaar. Dit komt vooral doordat 15- en 16-jarigen 2x zo vaak werken als 13- en 14-jarigen.

Het inkomen van de 15-plusser schiet daardoor omhoog. Een doorsnee 14-jarige heeft

maandelijks zo’n 52 euro te besteden, een 16-jarige bijna 3x zoveel: 145 euro. Dit zien we terug

in het bedrag dat ze maandelijks apart leggen. Scholieren van 13 en 14 sparen maandelijks

gemiddeld 26 euro. De 15- en 16-jarigen twee keer zo veel: 51 euro. Ook ziet het Nibud dat 15-

plussers veel vaker online bankieren en aankopen doen via internet dan de 15-minners.



OVER ING MIGRATION

ING is een wereldwijd actieve financiële instelling met een sterke Europese basis die bancaire diensten aanbiedt
via haar werkmaatschappij ING Bank. De doelstelling van ING Bank is om mensen in staat te stellen steeds een
stap voorop te blijven lopen, zowel privé als zakelijk. De meer dan 52.000 werknemers van ING Bank bieden
diensten op het gebied van particulier en zakelijk bankieren aan klanten in meer dan 40 landen.

De aandelen ING Groep staan genoteerd aan de beurs van Amsterdam (INGA NA, INGA.AS), de beurs van
Brussel en aan de New York Stock Exchange (ADR’s: ING US, ING.N).

Achtergronden bij het Onderzoek

Het Nibud Scholierenonderzoek 2016 is het dertiende onderzoek in de reeks van

Scholierenonderzoeken die het Nibud sinds 1984 heeft gehouden. Van maart 2016 tot mei 2016

hebben 3.479 scholieren een online vragenlijst ingevuld. De respondenten zijn herwogen naar

geslacht, leeftijd en provincie zodat het onderzoek een representatieve weergave geeft van

scholieren op het vmbo, havo en vwo in Nederland. Het onderzoek is mede mogelijk gemaakt

door ING Nederland.

Relevante links

Documenten bij dit bericht

Nibud: ouders geven pubers te weinig financiële verantwoordelijkheid - Nibud -

Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting

Infographic Nibud Scholierenonderzoek_tcm162-110087.pdf

328585

https://www.nibud.nl/consumenten/nibud-ouders-geven-pubers-te-weinig-financiele-verantwoordelijkheid/
https://d21buns5ku92am.cloudfront.net/69224/documents/42446-1592566299-Infographic%20Nibud%20Scholierenonderzoek_tcm162-110087-0079a5.pdf


Duurzaamheid maakt integraal deel uit van de bedrijfsstrategie van ING. Dit blijkt uit de opname van de
aandelen ING in de FTSE4Good-index alsmede in de Dow Jones Sustainability Index (Europe en World), waarin
ING tot de meest toonaangevende bedrijven in de bancaire sector behoort.

ING migration
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