THE

MONEY
TALK
Een spel voor ouders en kinderen om te lachen,
te leren en spelenderwijs meer inzicht te krijgen
in geldzaken.

EEN INITIATIEF VAN:

INFO@THINKFORWARDINITIATIVE.COM
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INTRODUCTIE
Heb je het echt nodig, of wil je het gewoon? Wat betekent het
om geld te verdienen? Waarom lenen we geld? En waarom zijn
advertenties niet altijd zo goed als ze lijken? Het spel 'The Money
Talk' (Het geldgesprek) werd ontwikkeld door het Think Forwardinitiatief en is bedoeld om kinderen nieuwsgierig te maken over
geldzaken, zodat ze vragen gaan stellen en er een gesprek ontstaat.

Onderzoek toont aan dat hoe meer vragen je kind stelt,
hoe meer het leert. Volgens kinderpsycholoog Paul Harris
(van de universiteit van Harvard) stelt een kind tussen zijn
tweede en vijfde levensjaar ongeveer 40.000 vragen. Als
het kind de leeftijd van vier jaar heeft bereikt, worden de
meeste vragen gesteld om ergens uitleg over te krijgen.
Het Think Forward-initiatief streeft ernaar om 100 miljoen
mensen te helpen betere financiële beslissingen te
nemen. En kinderen horen daar ook bij! Een van de meest
veelbelovende manieren om kinderen te leren goed met
geld om te gaan, is erover te praten en te oefenen in de
praktijk. Met de juiste hulpmiddelen en ondersteuning
ontwikkelen ze de vaardigheid om later goede financiële
beslissingen te nemen.*
Dus neem even de tijd en speel Money Talk met ze: een
spel voor ouders en kinderen om te lachen, te leren en
spelenderwijs meer inzicht te krijgen in geldzaken.
Zijn jullie er klaar voor?

*Amagir et al. (2018); Johnson & Sherraden (2007).

“Een van de meest veelbelovende manieren om
kinderen te leren goed met geld om te gaan, is
erover te praten en te oefenen in de praktijk!
Met de juiste hulpmiddelen en ondersteuning
ontwikkelen ze de vaardigheid om later goede
financiële beslissingen te nemen.”
Amagir et al. (2018); Johnson & Sherraden (2007).
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WEEKOVERZICHT
Elke dag staat er een nieuw onderwerp
op de agenda en is er een nieuwe
activiteit om samen met je kinderen te
doen. Hier zie je een overzicht van wat
we gepland hebben en wat je nodig
hebt om alle activiteiten van deze week
te doen.

DAG 1

We gaan professionele bottle flippers
van je kinderen maken en zorgen
dat ze tegelijkertijd meer te weten
komen over geld verdienen.

DAG 4

Vandaag leren we verstandig
geld uitgeven en kijken we naar
de waarheid achter reclame. We
vragen de kinderen om hulp bij het
ontwerpen van de verpakking voor
de meest walgelijke cornflakes ooit.

WAT JE NODIG HEBT

•
•
•
•
•
•

Printer
2 koekjes
Kleine beloningen zoals stickers, iets lekkers of
extra zakgeld
Kleurpotloden of viltstiften
Schaar
Plastic fles

DAG 2

We leren je kinderen het verschil
tussen behoeften (dat wat je nodig
hebt) en wensen (dat wat je graag
wilt) door middel van een spel
waarbij ze prioriteit moeten geven
aan ijssmaken en -toppings die ze
zich kunnen veroorloven.
DAG 5

We leren meer over het begrip
lenen met een leuk zoek-deverschillen-spelletje.

DAG 3

Ook leren we over sparen in een
overheerlijk experiment, met in
de hoofdrol een koekje dat je niet
kunt eten.
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DAG 1:

GELD
VERDIENEN
JE WORDT EEN PROFESSIONAL!

Gefeliciteerd! Je bent net aangenomen als professionele bottle flipper. Ja, jij. Van alle
jongens en meisjes op de wereld hebben we jou uitgekozen. Ben je er klaar voor? Je
hebt een vaste hand nodig en de reflexen van een ninja. Dus pak een fles en begin met
'flippen'. Elke keer dat de fles rechtop neerkomt, krijg je een beloning.

WAT JE NODIG HEBT

•
•
•

Een plastic fles gevuld met een beetje water
Kleine beloningen zoals stickers, iets lekkers of
extra zakgeld
Stopwatch (optioneel)

STAP 1: BOTTLE FLIP CHALLENGE

Gefeliciteerd, je bent net aangenomen
als professionele bottle flipper. Elke keer
als de fles rechtop neerkomt, krijg je
een beloning.

STAP 2: MET STOPWATCH

Helemaal opgewarmd? Deze ronde
duurt 1 minuut en elke keer als
de fles rechtop neerkomt, word je
dubbel beloond.

TIPS VOOR OUDERS

😉

Als je niet weet wat bottle flipping is, hoef je het maar te vragen aan je kind
Hiervoor neem je een plastic flesje en vult het met een beetje water, zodat het wat
meer weegt. Houd het flesje (rechtop) bij de dop vast en gooi onderhands, zodat
het 360° draait en rechtop op de tafel neerkomt.
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DAG 1:

GELD
VERDIENEN

WAT HEBBEN WE GELEERD?

Geld verdienen geeft je een goed gevoel, toch? Dit spel leert ons dat hoe beter je
presteert als botlle flipper, hoe meer je kunt verdienen. In de echte wereld werkt
het precies zo. Als je geld verdient, kun je alles kopen wat je nodig hebt en je gezin
onderhouden. Gebruik deze ervaring met bottle flipping om verder te praten over
waarom geld verdienen belangrijk is.

VRAGEN EN ONDERWERPEN OM HET GESPREK
MET JE KINDEREN OP GANG TE BRENGEN

•

•
•

Waarom is geld verdienen belangrijk?
Oké, je kunt dingen kopen, maar waarom is 'verdienen'
zo belangrijk? Leg uit waarom hetzelfde geldbedrag
fijner voelt wanneer je het zelf verdient dan wanneer je
het zomaar krijgt.
Wat kun je doen om geld te verdienen?
Vertel hoe je nu je geld verdient en misschien zelfs wat
je als kind deed om geld te verdienen.
Praat over iets wat je onlangs met geld hebt
gekocht.
Denk aan iets wat je voor je kind hebt gekocht en leg
uit hoe je dat hebt betaald en hoe lang je ervoor hebt
moeten sparen.

WIST JE DAT?

Als je geld krijgt zonder er iets voor te doen, geef je het veel
sneller en gemakkelijker uit.*

*Stone, E. (1994).

OEFENEN IN DE PRAKTIJK

Maak een lijst van klusjes in en om het huis. Voor elk klusje
dat je kind doet, krijgt het een ster op een overzicht op de
koelkast. Wordt een bepaald doel behaald, dan krijgt het
hele gezin een beloning en gaan jullie samen iets leuks doen.
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DAG 2:

BEHOEFTEN
TEGENOVER WENSEN
WIE WIL ER EEN IJSJE?

Er is een nieuwe ijssalon die al je
favoriete smaken en toppings heeft,
zodat je het lekkerste ijsje ooit kunt
samenstellen. Wat ga je kiezen?
Aardbeien met warme toffeesaus?
IJs met chocoladestukjes, karamel en
slagroom? Begin je al te watertanden?

WAT JE NODIG HEBT

•
•
•

STAP 1: BEGIN MET KLEUREN

STAP 2: KNIP DE INGREDIËNTEN
EN HET GELD VOORZICHTIG UIT.

Welkom bij de beroemdste
ijssalon ter wereld. Voordat we
een ijshoorntje met allerlei lekkere
dingen gaan vullen, hebben we je
hulp nodig om er een beetje leven
en kleur in te brengen.

STAP 3: DE BEROEMDSTE
IJSSALON TER WERELD IS NU
OFFICIEEL OPEN!

Je hebt 10 gouden munten om uit
te geven en elk ingrediënt kost 1
gouden munt. Geef je geld verstandig
uit om een heerlijk ijsje samen
te stellen.

Afdruk van de lijst met ijsingrediënten
Kleurpotloden of viltstiften
Schaar

STAP 4: PROBEER HET
OPNIEUW, MET MAAR 5
MUNTEN.

Nu is het moeilijker, hè? Met maar
5 munten kun je niet alles kiezen wat
je wilt, dus je moet goed nadenken
over wat het belangrijkste is. Succes!

TIPS VOOR OUDERS

Bij deze activiteit gebruiken de kinderen munten om ingrediënten voor hun
favoriete ijsje te kopen. Ze hebben maar een beperkt geldbedrag en kunnen
niet alles krijgen wat ze willen. Ze moeten dus leren om prioriteiten te stellen
en alleen te kopen wat ze echt nodig hebben.
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DAG 2:

BEHOEFTEN
TEGENOVER WENSEN

WAT HEBBEN WE GELEERD?

IJs is uiteraard niet echt een behoefte, maar het is een speelse en effectieve metafoor
om duidelijk te maken dat we dingen moeten beoordelen en prioriteiten moeten
stellen wanneer we geld uitgeven. Je kunt dit gebruiken als een bruggetje om verder
te praten over behoeften en wensen.

VRAGEN OM HET GESPREK MET JE KINDEREN OP
GANG TE BRENGEN

•

•

•

Wat zijn traktaties en waarom zijn die zo bijzonder?
IJs is een heerlijk verwennerijtje, maar je kunt niet
alleen maar ijs eten. Daar zou je buikpijn van krijgen!
Bespreek waarom je bepaalde levensmiddelen koopt
bij de supermarkt en niet alleen lekkere dingen.
Kijk om je heen of open de koelkast en geef aan
welke dingen echte behoeften zijn en welke alleen
maar wensen.
Is het logisch om een nieuwe tv te kopen als je er al een
hebt? Waarom niet? En hoe zit het met de melk in de
koelkast? Die kopen we elke week.
Wat voor dingen willen je vriendjes en
vriendinnetjes?
Heb jij die dingen ook nodig?
Als onze vrienden nieuw speelgoed krijgen, denken
we soms dat wij dat ook nodig hebben. Maar is dat
logisch? Heb je speelgoed dat je nodig dacht te
hebben, maar dat je niet meer gebruikt?

WIST JE DAT?

Als mensen honger hebben wanneer ze gaan
winkelen, geven ze eerder geld uit aan dingen
die ze niet nodig hebben.*

* Xu, Schwarz, & Wyer (2015).

OEFENEN IN DE PRAKTIJK

Vraag je kind de volgende keer dat jullie naar de
supermarkt gaan om aan te geven welke dingen behoeften
en welke dingen wensen zijn en om uit te leggen waarom.
Dat lekkere ijsje willen we misschien wel heel graag, maar
we kunnen er natuurlijk heel goed zonder.

Wafel

Aardbeien

Mango

Kauwgom

Bosbessen

Limoen

Vanille

Munt

Chocolade

Karamel

Sinaasappel

Warme toﬀeesaus

Chocoladeslagroom

Aardbeiensaus

Slagroom

Karamelstrooisel
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DAG 3:

SPAREN EN
DOELEN
HOU JE VAN KOEKJES?

Ja? Dat komt goed uit, want dit spelletje kan alleen maar worden gespeeld door
kinderen die echt van koekjes houden. Maar het is heel moeilijk en volgens sommige
kinderen (en zelfs ouders) is het niet te doen. Zo wordt het gespeeld. Ik geef je een
superlekker koekje, maar je mag het nog niet opeten! Waarom? Omdat je, als je het
5 minuten bewaart zonder het op te eten, nóg een koekje krijgt. Dan heb je er dus
twee! Denk je dat je dat lukt?

WAT JE NODIG HEBT

•
•

Twee koekjes (of iets anders wat je kind lekker vindt)
Stopwatch

STAP 1: HET
KOEKJESEXPERIMENT

Geef je kind een koekje en leg uit dat
het er nog een krijgt als het hem/
haar 5 minuten lukt om het eerste
koekje niet op te eten. Kinderen die
het eerste koekje opeten voordat
de 5 minuten om zijn, krijgen geen
tweede koekje.

TIPS VOOR OUDERS

STAP 2: STEL DE STOPWATCH IN

Zet de stopwatch op 5 minuten
en wacht af. Is het koekje er nog?
Prima, geef dan het tweede koekje
als beloning.

Sparen is een begrip dat je moeilijk volledig kunt bevatten. Waarom zou je
wachten als je meteen ergens van kunt genieten? Met deze activiteit introduceren
we het idee van sparen. Het laat zien dat als we sparen, we onszelf eigenlijk een
beloning voor later geven.
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DAG 3:

SPAREN EN
DOELEN

WAT HEBBEN WE GELEERD?

Sparen is moeilijk! En dit waren maar 5 minuten! Dacht je kind tijdens het wachten aan
het tweede koekje? Sparen is gemakkelijker als je een duidelijk doel voor ogen hebt. In
dit geval was dat het tweede koekje. Gebruik het koekjesexperiment om een gesprek
aan te gaan over sparen in een bredere context.

VRAGEN OM HET GESPREK MET JE KINDEREN OP
GANG TE BRENGEN
•
Waar heb je zelf als kind voor gespaard? Spaarde je voor
een fiets? Een nieuwe voetbal? Op welke manier spaarde je?
Hoe lang deed je erover?
•
Waar spaart je kind voor?
Maak een plan. Hoe kunnen de kinderen geld verdienen? Hoe
lang zullen ze erover doen om hun doel te bereiken?
•
Waar spaar je zelf voor?
Een nieuwe televisie? De verbouwing van je huis? Laat je kind
zien dat geld sparen belangrijk is voor iedereen en dat zelfs
ouders moeten sparen.

WIST JE DAT?

Een doel is gemakkelijker te bereiken wanneer we het zo
specifiek mogelijk maken en duidelijk kunnen visualiseren.*

* Locke & Latham (1994).

OEFENEN IN DE PRAKTIJK

Wanneer je ziet dat je dichter bij het doel komt waar je voor
spaart, motiveert dat je om door te blijven sparen. Een
doorzichtige spaarpot is hier ideaal voor. Maak een pot om
kleingeld te verzamelen voor je gezin. Elke keer als iemand
kleingeld heeft, gaat dat in de pot. Trakteer het gezin op iets
bijzonders wanneer de pot vol is.
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DAG 4:

VERSTANDIG
GELD UITGEVEN
KUN JIJ ONS HELPEN MET HET ONTWERP VAN DEZE CORNFLAKESDOOS?

Goed nieuws! We hebben net een nieuw soort cornflakes op de markt gebracht. Het
slechte nieuws? Ze smaken heel vies. Iedereen vindt ze verschrikkelijk. We weten
eigenlijk niet waarom. Maar we gaan het recept niet veranderen. In plaats daarvan
laten we de doos er fantastisch uitzien. Daarvoor hebben we jouw hulp nodig. Gebruik
al je creativiteit om het ontwerp zo in te kleuren dat kinderen deze cornflakes willen
kopen wanneer ze de doos in de supermarkt zien.

WAT JE NODIG HEBT

•
•

Afgedrukte kleurplaat van de cornflakesdoos
Kleurpotloden en viltstiften

STAP 1: KLEUR DE
CORNFLAKESDOOS IN

Leg de laatste hand aan de
cornflakesdoos en zorg dat je
op alle details let.

TIPS VOOR OUDERS

STAP 2: PRAAT OVER DE
CORNFLAKESDOOS

Zou jij deze cornflakes willen kopen?
Waarom niet?

De reclamebranche besteedt miljarden aan advertenties die op onze kinderen
zijn gericht. Daarom is het zo belangrijk om je gezin te leren hoe ze die
reclameboodschappen herkennen en zich er niet door te laten beïnvloeden.
Voor deze activiteit hebben we een parodie gemaakt op een cornflakesmerk dat
er op het eerste gezicht goed uitziet, maar in werkelijkheid ontzettend vies is.
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DAG 4:

VERSTANDIG
GELD UITGEVEN

WAT HEBBEN WE GELEERD?

Reclame stelt dingen soms voor als goed, terwijl ze dat eigenlijk niet zijn. Er wordt
veel gebruikgemaakt van trucjes om je te verleiden, zoals felle kleuren, stripfiguren en
opvallende prints. Gebruik deze activiteit rond de cornflakesdoos als aanleiding voor
een gesprek over hoe we ons geld verstandig kunnen uitgeven.

VRAGEN OM HET GESPREK MET JE KINDEREN OP
GANG TE BRENGEN
•
Laten we het eens hebben over de kracht van reclame.
Welke reclame heb je gezien waardoor je echt iets wilde
kopen? Bespreek waarom.
•
Als iets in de aanbieding is, moet je het dan kopen?
Zou je Fish Crunch-cornflakes kopen als ze in de aanbieding
waren? Het feit dat iets in de aanbieding is, wil niet zeggen
dat je het moet kopen.
•
De waarheid in reclame.
Praat over dingen die je hebt gekocht, maar waar je later
spijt van had. Hoe heb je geleerd om dit soort aankopen
te vermijden?

WIST JE DAT?

Door een beroemd personage zoals Dora of SpongeBob
aan een voedingsproduct toe te voegen, gaan kinderen van
6 tot 7 jaar die producten aantrekkelijker vinden en er meer
om vragen.*

*Smits & Vandebosch (2012).

OEFENEN IN DE PRAKTIJK

Zoek de beste deal! Vraag je gezin om een week lang alle
acties, marketinguitingen en aanbiedingen te noteren.
Bespreek dan samen hoe deze van invloed zijn op hoe je
je geld uitgeeft.
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Meer vissmaak
in elke hap

SPEELTJE IN
DE VERPAKKING!
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DAG 5:

LENEN

KIJK GOED! HARRY HEEFT JE HULP NODIG

Dit is Harry. Hij heeft heel veel mooie kleren en is ook heel vrijgevig. Zijn vriend Ralf
gaat naar een chic feest en wil graag iets speciaals aandoen. Daarom vraagt hij Harry
of hij wat kleren van hem mag lenen. Harry zegt ... mmm, oké! Dankjewel, Harry! Het
enige probleem is dat Harry een slecht geheugen heeft en zich niet kan herinneren
wat Ralf heeft geleend. Oh jee, wat nu? Kun jij helpen?

WAT JE NODIG HEBT

•
•

Afdruk van de zoekplaat
Een haarscherpe blik en goede observatievaardigheden

STAP 1: BEKIJK DE
AFBEELDING.

STAP 2: WAT ONTBREEKT ER?

Ralf gaat naar een chic feest en
leent iets moois van Harry. Bekijk
de afbeelding goed en probeer
te onthouden wat Harry allemaal
aan heeft.

TIPS VOOR OUDERS

Oh jee, er ontbreekt iets! Maar wat?
Kun jij Harry helpen herinneren wat
Ralf heeft geleend?

Lenen speelt zeker een rol bij het omgaan met geld: het is een manier om nu iets
te kopen wat anders onbereikbaar zou zijn. In deze activiteit introduceren we het
begrip lenen op een hele eenvoudige manier. Het is een oefening in verschillen
zoeken, waarbij de kinderen twee bijna identieke afbeeldingen te zien krijgen en
moeten aangeven welke dingen 'geleend' zijn.
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DAG 5:

LENEN

WAT HEBBEN WE GELEERD?

Dit spelletje leerde ons dat we dingen lenen die we zelf niet hebben. Het kan heel
gemakkelijk zijn om iets te lenen, maar ook om te vergeten dat we het geleend
hebben! Schulden en geld lenen zijn geen gemakkelijke onderwerpen om over te
praten, maar dit kunnen belangrijke gesprekken zijn. Gebruik deze oefening om in
bredere zin over lenen te praten.

VRAGEN OM HET GESPREK MET JE KINDEREN OP
GANG TE BRENGEN
•
Noem iets wat je deze week hebt geleend.
Hoe lang heb je het geleend? Heb je het nog steeds? Wanneer
moet je het teruggeven?
•
Lenen om aan behoeften te voldoen of om wensen
te vervullen.
Als we geld lenen voor dingen die we niet nodig hebben, kan
het zijn dat we te veel lenen. Wat gebeurt er als je te veel leent?

WIST JE DAT?

Als kinderen zakgeld krijgen, is de kans groter dat ze later
in hun leven goede financiële planningsvaardigheden
ontwikkelen, hun uitgaven beter onder controle houden
en minder snel rood zullen staan.*

* ING International Survey: special report on pocket money, (2014).

OEFENEN IN DE PRAKTIJK

Laat je kind ervaren hoe het is om geld te lenen in het echte
leven. Als je kind de volgende keer een nieuw speeltje
of iets lekkers wil, bied dan aan om het te betalen, op
voorwaarde dat je het geld terugkrijgt. Bedenk inventieve
manieren waarop je kind je terug kan betalen. Stofzuigen,
de hond uitlaten, afwassen enz.

WAT ONTBREEKT ER?

Oh jee, er ontbreekt iets! Maar wat? Kun jij Harry helpen
herinneren welke 12 dingen Ralf heeft geleend?

WAT ONTBREEKT ER?

Hier vind je alle antwoorden.
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HARTELIJK DANK!
Bedankt dat je de tijd hebt genomen om een goed
gesprek over geld te voeren met je kinderen en
dat je ze helpt om de eerste stappen te zetten naar
een financieel gezonde toekomst. Als je alle vijf de
activiteiten hebt voltooid, kun je dit diploma afdrukken
en je kinderen belonen voor hun werk!

EEN INITIATIEF VAN:

INFO@THINKFORWARDINITIATIVE.COM
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Diploma
GEFELICITEERD!
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Diploma
GEFELICITEERD!

