
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NIBUD scholierenonderzoek 

 

Scholieren tussen de 12 en 18 jaar zijn er de afgelopen jaren financieel flink op achteruitgegaan. 

Hadden ze twee jaar geleden nog gemiddeld 144 euro per maand te besteden, momenteel is dat 

nog maar 103 euro. Dat blijkt uit het woensdag gepubliceerde Nationaal Instituut voor 

Budgetvoorlichting (Nibud) Scholierenonderzoek 2010-2011.  

 

Ondanks de lagere inkomsten kunnen jongeren nu wel beter met hun geld omgaan dan in 2008. Ze 

komen minder vaak geld tekort en lenen ook minder. 

 

Opvallende constatering is dat meisjes voor het eerst in de inmiddels 27 jaar dat Nibud het 

onderzoek doet, meer geld te besteden hebben dan jongens: 108 euro tegenover 99 euro per 

maand. Dat komt omdat jongens over het algemeen minder werken en minder vaak kleedgeld 

krijgen. 

 

Zowel jongens als meisjes hebben flink minder inkomsten uit baantjes: gemiddeld nog 142 euro 

per maand tegenover 204 euro per maand twee jaar daarvoor. In 2008 had bijna de helft van de 

jongeren een bijbaantje; vorig jaar was dat nog maar 42 procent. Ze werken gemiddeld een uur 

minder per week: zeven uur. 

 

Ook krijgen ze minder geld van hun ouders. Steeds meer ouders kiezen ervoor om zelf zaken voor 

hun kinderen te betalen, in plaats van ze zakgeld, kleedgeld of geld voor beltegoed te geven. Een 

zorgelijke ontwikkeling, vindt het Nibud omdat jongeren op die manier minder goed met geld 

leren omgaan. 

 

Jongeren krijgen gemiddeld 24 euro zakgeld per maand, 4 euro minder dan twee jaar geleden. Ook 

het kleedgeld is met 2 euro gedaald naar 64 euro per maand. Slechts een derde van de ouders 

geeft hun kroost nu kleedgeld, tegenover 41 procent in 2008. 

 

Bron: De Volkskrant, 11 april 2011 

 

Het Nibud vindt het positief om te zien dat ondanks het feit dat de jongeren minder inkomsten 

hebben, ze over het algemeen beter met geld omgaan dan 2 jaar geleden. Ze komen iets minder 

vaak geld te kort en lenen minder dan 2 jaar geleden. Op basis van recent opgestelde geldtypen 

van Stichting Weet Wat je Besteedt, de zogenaamde MoneyMindsets, maakt het Nibud maakt zich 

zorgen om twee typen scholieren: de Trendsetters en Levensgenieters. Zij geven meer geld uit dan 

gemiddeld (145 per maand, tegen 113 gemiddeld). Ze sparen minder, komen vaker geld te kort en 

lenen vaker. Ook bellen ze vaak meer dan de bedoeling was en willen ze graag meedoen met de 

nieuwste trends. In deze groepen zitten meer jongens dan meisjes en meer 15- en 16-jarigen. 
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