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2 3KORT NIEUWS

“FINANCIËLE PROBLEMEN MOET JE  
BESPREEKBAAR MAKEN. ZO KUN JE HET  
TABOE OM EROVER TE SPREKEN DOOR- 
BREKEN. HIERDOOR GAAT DE STUDENT  
HET PROBLEEM ONDER OGEN ZIEN.  
HIER GELDT OOK DE UITSPRAAK VAN  
CRUIJFF: ‘JE GAAT HET PAS ZIEN, ALS JE  
HET DOOR HEBT’.”  
(Piet Hoekman, docent Hanzehogeschool Groningen)

Voor dit project werken we samen  
met Hanzehogeschool Groningen,  
Hogeschool Saxion,  
Avans Hogeschool,  
Hogeschool van Amsterdam,  
Haagse Hogeschool en  
Hogeschool Rotterdam.

“WAT MOET ER ANDERS? HET DOOR- 
BREKEN VAN DE SCHAAMTE EN HET  
TABOE RONDOM FINANCIËLE PRO- 
BLEMEN. 37% VAN DE HUISHOUDENS  
HEEFT BETAALACHTERSTANDEN.  
STUDENTEN ZIJN DUS NIET ALLEEN.”  
(Terence Verwer, teamleider Studentdebiteuren 
Hogeschool van Amsterdam)
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SIGNALEN VAN FINANCIËLE 
PROBLEMEN BIJ HBO-
STUDENTEN: 
Hoe herken je ze? 

AMIRA STAPTE OVER  
DE DREMPEL 
En vertelde de studieloopbaanbegeleider  
over haar financiële zorgen

IJSBREKERS: IN GESPREK 
MET JE STUDENT  
Het hoeft niet veel tijd te kosten

FEITEN EN CIJFERS:  
Onderzoek laat zien dat financiële zorgen  
een impact hebben op de studie

TIPS & TRICKS:  
Wat kan jouw hogeschool doen om  
studenten te helpen? 

KOEN: 
“Studieloopbaanbegeleiders  
moeten een echt gesprek gaan  
voeren met hun studenten”
 

DOCENT MARC: 
“Als studieloopbaanbegeleider voer je dat  
gesprek over geld met je student”

INHOUD
VOORWOORD
Beste docent,

Vol trots presenteren we dit magazine “Studeren zonder financiële 
zorgen” aan jullie. Reden om dit magazine te maken zijn de financiële 
zorgen die studenten ervaren. In 2015 heeft ons lectoraat voor het 
eerst een verkennend onderzoek gedaan onder onze eigen studenten. 
Er bleek een grote groep studenten te zijn met financiële achterstan-
den. Reden voor ons om dit onderwerp op de kaart te willen zetten 
bij álle hogescholen van Nederland. Dankzij subsidie van het 
ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid kunnen we nu dit 
magazine uitgeven. 

De subsidie maakte het ook mogelijk om grootschalig onderzoek te 
doen onder hbo-studenten en hbo-opleidingen in Nederland. Bijna 
5.000 studenten deden aan ons onderzoek mee. Uit dit onderzoek 
kwam naar voren dat aandacht voor de financiële zorgen en achter-
standen bij studenten nodig is. Ruim een kwart van de studenten zegt 
vaak zorgen te hebben over de hoogte van hun studieschuld. En een 
op de vijf studenten geeft aan moeilijk rond te komen. 

Zorgen over de financiën kunnen ertoe leiden dat studenten dermate 
veel stress ervaren dat ze niet of minder aan studeren toekomen. Toch 
zijn geldzaken een onderbelicht onderwerp binnen het hbo. Uit 
diepte-interviews met studenten bleek dat studenten vaak meer hulp 
hadden gewild. Docenten geven juist aan dat zij niet weten hoe ze 
financiële problematiek bespreekbaar kunnen maken en waar ze 
studenten naar kunnen doorverwijzen.

Docenten zijn er in de eerste plaats om les te geven. We willen met 
dit project dan ook niet bereiken dat alle docenten budgetplaatjes 
gaan opstellen. In tegendeel, docenten zouden niet zelf aan de slag 
hoeven te gaan. Er zijn genoeg partijen die kunnen ondersteunen. 
Wel hopen we dat meer docenten, maar ook andere medewerkers van 
hogescholen, zoals financiële afdelingen, zorgen gaan signaleren en 
kunnen doorverwijzen. 

In dit magazine staan tips en tricks om dit te doen. Verder hebben we 
interviews met studenten met financiële problemen gehouden en 
vertelt Marc Anderson, docent aan de Hogeschool Utrecht, hoe hij 
omgaat met studenten met financiële zorgen. Daarnaast tonen wij de 
belangrijkste uitkomsten van de onderzoeken. 

Namens de hele projectgroep wensen wij jou veel leesplezier en 
inspiratie.

Tamara Madern & Nadja Jungmann
Lector Schuldpreventie en Vroegsignalering & lector Schulden en 
Incasso | Kenniscentrum Sociale Innovatie, Hogeschool Utrecht

Kijk op www.schuldenenincasso.nl/studeren voor meer informatie. 
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JUDITH:  
“Zorgen om financiën houden mij ’s nachts wakker”

PROBLEMEN HER- 
KENNEN EN DOOR- 
VERWIJZEN:
Handige adressen

AMIRA  
STAPTE 
OVER DE  
DREMPEL

COLOFON

Teksten: 
Danielle Lako, Tamara Madern,  
Barbera van der Meulen en  
Annemarieke van der Veer
Fotografie:
Simone-Michelle Fotografie 
De afgebeelde studenten zijn niet 
dezelfde studenten als in de verhalen.  
Zij hebben wel toestemming gegeven  
voor het gebruik van hun portret als 
illustratie bij de artikelen.

Opmaak en vormgeving: 
Griffel&Bok
Met dank aan:
Marc Anderson, Amira, Koen en Judith. 
Eindredactie:
Projectbureau Context
Druk:
PlatformP

Je mag ook nee  

zeggen, maar zou het  

wat voor je zijn om  

eens verder te pra
ten  

met een decaan?
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6 SIGNALEN

SIGNALEN VAN  
FINANCIËLE PROBLEMEN 
BIJ HBO-STUDENTEN:  
HOE HERKEN JE ZE? 
STUDENTEN BEGINNEN IN EEN GESPREK VAAK NIET UIT 
ZICHZELF OVER HUN FINANCIËLE ZORGEN. MOGELIJK OMDAT 
ZIJ ZICH SCHAMEN. JE KUNT DEZE FINANCIËLE ZORGEN ALS 
DOCENT, DECAAN OF DEBITEUR HERKENNEN DOOR TE 
LETTEN OP EEN AANTAL SIGNALEN. 

In het onderzoek “Studeren zonder financiële zorgen” zijn deze signalen benoemd als herkenbare uitingen 
of gedragingen in financieel onstabiele situaties. De meest voorkomende signalen hebben we hiernaast op 
een rij gezet. Vind je het handig om deze signalen bij de hand te houden? De signalen zijn als printbare 
factsheet te downloaden op www.schuldenenincasso.nl/studeren. Het ophangen van de factsheet in jouw 
wachtruimte of kamer kan ook als een ijsbreker werken. Meer over ijsbrekers lees je op pagina 12.

- 
Lessen missen

- 
Veel werken

- 
Niet alle studieboeken hebben

- 
Cijfers die naar beneden gaan

- 
Nadenken over stoppen met de studie

- 
 Een betalingsregeling met de hogeschool 

hebben

- 
Studievertraging

- 
Concentratieproblemen

- 
 Mentale klachten zoals hoofdpijn, stress, 

gespannen zijn of slaapproblemen

- 
Niet meedoen aan sociale activiteiten

- 
 Terugdraaien van een automatische incasso 

(storno) van het collegegeld vanwege  

onvoldoende geld

- 
Niet meegaan op studiereizen

- 
 Weinig studiepunten halen en toch ingeschre-

ven blijven staan (De studiefinanciering is 

nodig als inkomstenbron)

- 
Een openstaande rekening hebben

- 
Altijd of vaak rood staan

- 
 Actuele schulden of schulden uit het verleden 

aan het aflossen zijn

Elk signaal hoeft natuurlijk op zichzelf niet te wijzen 

op een financieel probleem. Maar deze signalen 

kunnen wel aanleiding vormen om eens door te 

vragen over hoe de student er financieel voorstaat.

 

 
 

“Je zit continu met 
dat kostenplaatje  
in je hoofd van:  
ik kan deze maand 
niet meer dan dat 
spenderen voor het 
normale levens- 
onderhoud.”



8 SIGNALEN

“Dit uit zich dan vaak in  
opmerkingen als: ‘ik heb 
concentratieklachten, ik heb 
faalangst’.” Docent over de 
indirecte manier waarop lang- 
studeerders over financiële  
problemen praten

“Soms vond ik het  
gewoon eng om op mijn 
rekening te kijken. Als ik 
dan toch keek dacht ik: 
shit, ik sta in het rood.”

“Het is net als wanneer je 
weg van huis bent gegaan 
en je je realiseert dat je een 
raam open hebt laten staan. 
Je weet dat het niet echt een 
probleem is, maar het is wel 
irritant. Want je weet dat het 
een probleem zou kunnen 
worden. [De studieschuld 
red.]”

“Het is heel normaal bij ons 
in de familie om schulden te 
hebben. Nu vind ik dat niet 
normaal maar toen vond ik 
dat ook heel normaal. Toen ik 
uit huis ging had ik al €3000 
schuld.”

“Het begin van het jaar ging 
super goed. Totdat ik weer 
gezeik kreeg bij de gemeente. 
Toen vielen de onvoldoendes. 
Nu moet ik hier weer bovenop 
zien te komen.”

 “Ik kom studenten 
tegen die 6 dagen  
per week werken en 
geen enkel studiepunt 
halen. Deze studenten 
zijn een studieschuld 
aan het opbouwen en 
studeren (bijna) niet.”
Docent

 
.

 “Mijn ouders hebben een uit- 
kering, ik heb daar geen geld voor.  
Ik had graag meegewild maar dat 
zit er voor mij niet in.” Student die 

niet mee kan op studiereis

 .

SIGNALEN VAN FINANCIËLE  
PROBLEMEN BIJ HBO-STUDENTEN:  
DE QUOTES
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STUDEREN IS NATUURLIJK HARTSTIKKE LEUK MAAR 
KOST OOK BEST VEEL GELD. MAAK JIJ JE WELEENS 
ZORGEN OVER JE GELDZAKEN? 
“Ja, in mijn situatie wel. Ik heb eerst een andere studie gedaan, 
daardoor is dit het laatste jaar dat ik recht heb op studiefinanciering. 
Volgend jaar is het laatste jaar dat ik studenten-ov heb. Ik maak me 
zorgen over hoe ik dat allemaal moet gaan financieren. Mijn ouders 
kunnen mij niet financieel ondersteunen dus ik sta er echt helemaal 
alleen voor. Vooral ook omdat ik nu niet meer werk en daar 
momenteel geen oplossing voor heb gevonden. En ik hoopte dat ik 
tijdens mijn stage wellicht een stagevergoeding zou krijgen maar dat 
is bij mij niet het geval.”

HEB JE WELEENS HULP GEZOCHT OP JOUW HOGE-
SCHOOL VOOR DIT PROBLEEM? 
“Ja, ik ben hier altijd erg open over geweest. Ik heb gesprekken gehad 
met mijn studieloopbaanbegeleider en ook met een studiecoach. 
Beide zijn ze op de hoogte van mijn financiële situatie doordat ik dit 
zelf heb aangekaart. Dit jaar heb ik een nieuwe studieloopbaanbege-
leider gekregen en ook aan haar heb ik over mijn financiële situatie 
verteld.”

HOE REAGEERDEN JOUW BEGELEIDERS HIEROP?
“Zij luisterden vooral naar mijn verhaal en gaven aan dat ik altijd aan 
de bel mag trekken mocht er iets zijn, dan kan ik een nieuwe afspraak 
maken. Daarnaast hebben ze mij een aantal tips gegeven hoe ik het 
eventueel zou kunnen aanpakken. Maar het blijft wel mijn probleem 
en mijn eigen verantwoordelijkheid. Veel meer dan tips kunnen ze 
mij ook niet geven.” 

 

BEN JIJ HIERMEE VOLDOENDE GEHOLPEN? 
“De tips die zij gaven waren heel algemeen: ‘zoek werk, sluit een 
lening bij DUO af en informeer naar stagevergoedingen’. Dit had ik 
zelf ook wel kunnen bedenken, dus ik heb er eigenlijk niet heel veel 
aan gehad. Ze hebben niet bijvoorbeeld een trajectplan met mij 
opgezet om te kijken hoe we het kunnen oplossen. Dat miste ik wel 
op zich. Ik had graag bijvoorbeeld een soort van budgetcoach gehad 
die je kan begeleiden hoe je bepaalde financiële problemen kunt 
aanpakken.”

EN HOE ZIT HET VERDER MET FINANCIËLE HULP BIJ 
JOU OP SCHOOL?
“Vanuit school komen er eigenlijk nauwelijks initiatieven. Het hangt 
echt van de student zelf af. Dit merk ik nu pas echt… Misschien is er 
wel een coach binnen mijn school die speciaal over financiële zorgen 
gaat, maar dat weet ik dan niet. Ik zou niet weten waar ik diegene 
dan zou kunnen vinden.”

HOE ZOU JIJ HET VINDEN ALS JE WERD DOORGE-
STUURD NAAR EEN EXTERNE ORGANISATIE VOOR 
FINANCIËLE PROBLEMEN? 
“Lastig… als je dan opnieuw wordt doorverwezen, wat kan ik dan 
weer verwachten? Wat kunnen zij voor mij betekenen? Krijg ik daar 
nieuwe inzichten? Ga ik mijn gedrag aanpassen na dat traject? Gaat 
het mij ook daadwerkelijk helpen op de lange termijn? Dat is dan wat 
ik mij afvraag. Vooral omdat het mij – ik heb burn-out klachten – 
best veel energie kost. Je wilt heel graag je problemen oplossen maar 
je wordt van de een naar de ander gestuurd en je weet eigenlijk niet of 
diegene jou ook daadwerkelijk kan helpen. En of de hulp op de lange 
termijn ook effect zal hebben.”

De naam Amira is een gefingeerde naam. Haar echte naam is bekend bij de redactie. 

De afgebeelde student is niet Amira.

AMIRA STAPTE  
OVER DE DREMPEL  
EN VERTELDE DE STUDIELOOPBAANBEGELEIDER OVER 
HAAR FINANCIËLE ZORGEN. 
AMIRA (24) VOLGT DE STUDIE HUMAN RESOURCE  
MANAGEMENT AAN HOGESCHOOL SAXION.  
ZIJ WILDE ZELF GRAAG PRATEN OVER HAAR FINANCIËLE 
ZORGEN EN ZOCHT HULP BIJ HAAR OPLEIDING. 



IJSBREKERS VOOR HET  
GESPREK MET DE STUDENT:  
HET HOEFT NIET  
VEEL TIJD TE KOSTEN  
JE HEBT EEN VERMOEDEN VAN FINANCIËLE PROBLEMEN BIJ EEN  
STUDENT, EN DAN? HOE START JE EEN GESPREK HIEROVER MET EEN STUDENT?  
WAT ZEG JE WEL EN WAT JUIST NIET? WE HEBBEN EEN AANTAL GESPREKSSTARTERS, 
OOK WEL IJSBREKERS GENOEMD, VOOR JE VERZAMELD DIE JE KUNNEN HELPEN IN 
HET GESPREK MET DE STUDENT.

Alles wat je mij  
vertelt blijft onder ons. 
Hoe gaat het met het 

betalen van je college-
geld en boeken?

Veel studenten vinden het lastig om 
rond te komen en maken zich 

zorgen om de oplopende studie-
schuld. Je vindt het misschien lastig 
om over jouw financiën te praten 

en je hoeft geen antwoord te 
geven, maar hoe is dat voor jou? 

Door deze gespreksstarter te gebruiken, normaliseer je 
de situatie. Je geeft hiermee aan dat de student niet de 
enige is die het lastig vindt. Vervolgens stel je een open 
vraag waar de student een reactie op kan geven. Die 
open vraag is belangrijk, want dan krijg je een beter 
beeld van wat er speelt. Pas op met het direct geven van 
adviezen, probeer eerst de situatie in kaart te brengen.

Bij deze gespreksstarter worden 
verschillende technieken gecombineerd. 

Meer dan de helft van de  

studenten vindt het niet makkelijk  

om rond te komen. Een op de vijf  

studenten vindt rondkomen  

echt lastig. Hoe is dat voor jou?

Het is misschien een brutale  
vraag en je hoeft geen  
antwoord te geven, maar  
hoe gaat het financieel? 

Een manier om een gesprek te starten is de weerstand die er mogelijk 
is op voorhand te erkennen. Door zinnen te gebruiken als ‘het is 
brutaal’ neem je vaak al veel weerstand weg. Door te benadrukken dat 
de student geen antwoord hoeft te geven, haal je de druk weg. Vervolg 
weer met een open vraag. Deze is belangrijk om de student de kans te 
geven om zelf aan het woord te zijn. Gesloten vragen roepen vaak 
alleen een ja/nee reactie op en geven veel minder informatie. 

Je mag ook nee  
zeggen, maar zou het  
wat voor je zijn om  
eens verder te praten  

met een decaan?

Ook hier benadruk je dat de student een eigen 
keuze heeft. Voor de student is het gevoel dat hij/zij 
iets moet, vaak niet prettig. Door deze vraag te 
stellen haal je de druk van het moeten weg. Je geeft 
expliciet aan dat de student zelf kiest, waardoor het 
gevoel van moeten minder wordt. Zo is de student 
eerder geneigd mee te gaan in de voorgestelde actie. 

In de eerste zin normaliseer je de situatie.  
De tweede zin geeft de reden van je vraag aan.  
Je begint er niet zomaar over. Veel anderen hebben 
er mee te maken en vinden het ook lastig om erover 
te praten. Door dit te benadrukken kun je drempels 
wegnemen en is gelegitimeerd waarom je over dit 
onderwerp begint. 

Hiermee benadruk je dat er sprake is van  
vertrouwelijkheid. Gebruik deze zin alleen als je deze 
vertrouwelijkheid ook kunt garanderen. 

Ruim een kwart van de studenten 
maakt zich zorgen over zijn studie-
lening. We merken dat veel studenten 

het vaak best lastig vinden om te 
praten over deze zorgen. Daarom 

vragen we er tegenwoordig standaard 
naar in de studieloopbaangesprekken. 
In hoeverre maak jij je zorgen over 

jouw studielening? 

Het is lang niet altijd zo dat je aanwijzingen hebt dat er financiële 
problemen zijn. Uit onderzoek blijkt dat studenten vaker problemen 
ervaren dan docenten denken. Studenten kunnen allerlei problemen 
hebben die direct verband houden met hun financiën. Als je de 
student helpt dit in te zien, en adviseert hierbij hulp te zoeken, kan 
de studie misschien met meer plezier en minder stress worden 
afgerond. Probeer daarom financiën regelmatig te bespreken. Met de 
gespreksstarters in dit artikel kun je dat op een laagdrempelige manier 
doen. Naast elk voorbeeld staat een toelichting. Door de toelichting 
hopen we dat je de techniek in veel meer situaties kunt gebruiken. 

We hebben hier heel kort de belangrijkste technieken op een rij gezet. 
•   Normaliseren van de situatie 

Mensen zijn sociale wezens, we vinden het lastig om over zaken te 
praten als we denken dat we de enige zijn. Door te normaliseren laat 
je weten dat het probleem niet raar is en dat erover praten kan 
helpen. 

•  Weerstand op voorhand erkennen 
Praten over geldzaken kan weerstand oproepen. Door de weerstand 
direct te erkennen kun je wat van de weerstand wegnemen.

•  Aangeven dat de student zelf kiest 
Mensen hebben behoefte aan autonomie, aan ruimte om zelf 
beslissingen te nemen. Door deze autonomie te benadrukken, 
hebben we minder het gevoel dat we iets moeten. 

•  Open vragen stellen 
Open vragen zijn belangrijk. Ze zetten de ander aan tot het vertellen 
van hun verhaal.

•  Benadrukken van vertrouwelijkheid 
Door expliciet te vertellen dat een gesprek vertrouwelijk is, kun je 

de student meer op zijn gemak stellen. Studenten willen graag 
gehoord worden, door de vertrouwelijkheid te benadrukken laat je 
weten dat jij er voor hen bent. 

LUISTEREN EN ZIEN
Soms ben je op zoek naar een goed moment om geldzaken te 
bespreken. In gesprekken zijn vaak aanknopingspunten te 
vinden, waar je op door kunt vragen. Denk aan een uitspraak 
als: “Ik moet wel werken, want anders kan ik de verplichte 
boeken niet kopen”.  Vaak zal het subtieler zijn, bijvoorbeeld: 
“Ik moet wel werken”. Deze aanknopingspunten zijn handige 
gespreksstarters. Door vragen te stellen als: “Wat bedoel je 
daar precies mee?” of “wat maakt dat je moet werken?” lok je 
uit dat de student hier meer over gaat vertellen. 

Aanknopingspunten zijn niet alleen te vinden in wat een 
student zegt. Soms zijn er ook zichtbare signalen. Bijvoor-
beeld doordat een student tweedehands boeken met een 
verouderde druk gebruikt. Ook in deze situaties kun je de 
gespreksstarters gebruiken om het gesprek met de student aan 
te gaan. Stel dan bijvoorbeeld de vraag: “Ik zie dat je een 
oude druk van dit boek gebruikt, wat is daarvan de reden?”

Vind je het handig om deze gespreksstarters bij de hand te houden? 
Kijk op www.schuldenenincasso.nl/studeren.  Hier vind je een 
printbare versie.

Wat zeg je  wel en wat  juist niet?
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HOE GROOT IS DE PROBLEMATIEK ONDER HBO- 
STUDENTEN? EN WELKE IMPACT HEBBEN FINANCIËLE 
ZORGEN OP DE STUDENT? IN HET GROOTSCHALIGE 
ONDERZOEK UITGEVOERD DOOR HET LECTORAAT 
SCHULDEN EN INCASSO VAN HOGESCHOOL UTRECHT 
STONDEN DEZE VRAGEN CENTRAAL. 

DE FORMELE 
BEGELEIDINGSSTRUCTUUR
Hogescholen hebben een zorgplicht om 
studenten te begeleiden bij hun studie. Ze 
hebben de vrijheid om de begeleiding zelf 
vorm te geven. Dit leidt echter niet tot 
grote onderlinge verschillen: de begelei-
ding lijkt in de basis op vergelijkbare wijze 
georganiseerd. Op elke hogeschool is er 
sprake van een eerste lijn van medewerkers 
die dagelijks studenten zien en spreken, en 
een tweede lijn. De eerste lijn kan 
doorverwijzen naar de tweede lijn, maar 
een student kan ook zelf een afspraak 
maken. Bij de tweede lijn gaat het vaak 
om een afspraak met een studentende-
caan, een studentenpsycholoog of een 
vertrouwenspersoon. Een andere manier 
om financiële problemen te signaleren is 
wanneer betalingen van het collegegeld 
uitblijven. Het proces verschilt bij de 
hogescholen. Alle hogescholen sturen een 
student eerst een bericht dat hij of zij een 
betalingsachterstand heeft en dat dit kan 
leiden tot blokkade van het studentenac-
count en uitschrijving. Bij enkele 
hogescholen wordt hierna de financiële 
administratie en daarna de opleiding zelf 
geïnformeerd. In dit laatste geval kan de 
studieloopbaanbegeleider dan contact met 
de student opnemen. 
 
DE BEGELEIDING DOOR DE 
HBO-MEDEWERKER
Financiële problemen worden vaak niet 
opgemerkt door studieloopbaanbegelei-
ders en docenten. Wel geven ze aan dat zij 
een of meerdere studenten kennen die met 
een financieel lastige situatie te maken 
hebben (gehad). Financiële problemen 
zijn in de meeste gevallen geen onderwerp 
tijdens gesprekken met studenten. 
Medewerkers denken dan ook dat 
financiële problemen waarschijnlijk veel 
vaker voorkomen dan zij nu denken.
De medewerkers hebben de wens en 
behoefte om het thema financiën binnen 
de onderwijsinstelling meer te bespreken 
en meer bekendheid te geven. Ze zouden 
graag een training volgen zodat ze signalen 
van studenten kunnen herkennen en hun 
goed kunnen doorverwijzen. Om dit goed 
te kunnen doen is meer contact nodig 
tussen de collega’s van de verschillende 
afdelingen.

Dit onderzoek is uitgevoerd onder studenten 
van de Hogeschool Utrecht, Hogeschool 
Saxion, Hanzehogeschool Groningen, 
Hogeschool Rotterdam en De Haagse 
Hogeschool. De belangrijkste uitkomsten  
uit het onderzoek vind je hier. 
Wil je meer lezen over het onderzoek, kijk 
dan op www.schuldenenincasso.nl/studeren

DE FINANCIËLE SITUATIE VAN DE 
HBO-STUDENTEN
Hbo-studenten ervaren veel geldzorgen.
Uit het onderzoek blijkt dat: 
-  43% van de studenten ten minste één van 

de volgende gebeurtenissen heeft meege-
maakt: in de afgelopen drie maanden een 
brief ontvangen van een incassobureau of 
deurwaarder, een betalingsregeling getroffen 
voor een openstaande rekening, geen geld 
meer kunnen opnemen en/of ooit een 
betalingsregeling getroffen met de 
hogeschool. Zo gaf 21% van de studenten 

aan dat zij in de afgelopen 3 maanden ten 
minste 1 keer niet konden pinnen;

-  7% van de studenten heeft betalingsregelin-
gen getroffen voor openstaande rekeningen;

-  2% van de studenten heeft nog een 
openstaande rekening van meer dan € 500. 

ONDERSTEUNING VAN 
STUDENTEN
De meeste studenten zullen in eerste 
instantie niet naar iemand binnen de 
hogeschool gaan als ze een vraag hebben over 
hun financiën of als er een probleem dreigt 
te ontstaan. Ze gaan eerder naar de websites 
van DUO, het Nibud of andere informatie- 
en adviesverstrekkende organisaties, of naar 
hun ouders. Voor de meeste studenten geldt 
bovendien dat zij géén extra informatie of 
ondersteuning – naast wat ze lezen of 
bespreken met ouders, vrienden of medestu-
denten – nodig hebben. De meeste 
studenten hebben dus niet met financiële 

problemen te maken. Maar als ze in zo’n situatie 
terechtkomen, lijken ze het fijn te vinden om te 
weten dat er iemand binnen de hogeschool is 
die zij kunnen benaderen. 
Studenten zien zelf een duidelijke rol weggelegd 
voor de hogeschool in de ondersteuning bij 
financiële problemen. Slechts 13% van de 
studenten vindt het geen taak van de hoge-
school. Twee derde van alle studenten geeft aan 
dat de hogeschool studenten met financiële 
problemen zou moeten helpen. De hogeschool 
zou volgens de studenten vooral moeten zorgen 
voor een ondersteuningsaanbod op afroep, dus 
wanneer de student daar behoefte aan heeft, in 
combinatie met het geven van informatie over 
financiële zaken en problemen. Studenten 
noemen drie verschillende vormen van 
ondersteuning: 
1.  De mogelijkheid bieden om direct een 

docent of decaan te kunnen benaderen; 
2.  Informatie kunnen vragen bij een financieel 

loket binnen de hogeschool;
3.  Algemene informatie geven, via bijvoorbeeld 

een keuzevak of les. 
Uit de ervaringen van studenten die wel eens 
financiële informatie hebben gezocht op de 
website van de eigen hogeschool blijkt dat 35% 
er niet in is geslaagd de informatie te vinden die 
zij nodig hadden. 

HET ONTSTAAN VAN FINANCIËLE 
PROBLEMEN BIJ HBO-STUDENTEN
Een financieel onstabiele situatie is volgens 
hbo-studenten zelf meestal het gevolg van een 
moeilijke situatie thuis, van het lastig rond 
kunnen komen en van een moeizame balans 
tussen werken, lenen en studeren. Soms is één 
van deze situaties op zichzelf de oorzaak van een 
financieel probleem, maar vaker gebeurt het dat 
deze situaties elkaar versterken en de financiële 
situatie verergeren. In veel gevallen maken 
studenten die een financieel probleem ervaren 
zich zorgen over het oplopen van studievertra-
ging of hebben zij deze studievertraging al 
opgelopen. Hbo-medewerkers zien regelmatig 
studenten met psychische problemen of ziekten. 
Financiële problemen zouden volgens hun 
tegelijkertijd kunnen voorkomen. In de 
gesprekken die zij voeren over de persoonlijke 
situatie van studenten die een soepele studie-
voortgang belemmeren, wordt vaak geen relatie 
met de financiële situatie van studenten gelegd. 
Er wordt zelfs zelden naar financiële problemen 
gevraagd. Dit is een gemiste kans. 

FEITEN EN CIJFERS

FEITEN & 
CIJFERS:
ONDERZOEK LAAT ZIEN DAT FINANCIËLE ZORGEN EEN IMPACT  
HEBBEN OP DE STUDIE 

DE STUDIELENING

60% van de studenten heeft een 
studielening;
Ruim een kwart van de 
studenten (28%) maakt zich 
vaak zorgen over de eigen 
studieschuld, de helft van de 
studenten (49%) maakt zich 
soms zorgen;
Een derde van de studenten kan 
geen schatting geven van de 
hoogte van de eigen 
studieschuld.

FINANCIEEL     
RONDKOMEN

Twee op de tien studenten 
(21%) geeft aan moeilijk rond te 
komen. 
39% geeft aan niet makkelijk, 
maar ook niet moeilijk rond te 
kunnen komen. Moeilijk 
rondkomen heeft vooral te 
maken met hoge studiekosten en 
weinig inkomen.

 HBO-STUDENTEN DIE 
NAAR EIGEN ZEGGEN 
MOEILIJK ROND- 
KOMEN HEBBEN VAKER 
DAN ANDERE STUDENTEN 
TE MAKEN MET:
Lagere cijfers omdat ze meer 
moeten werken om hun 
opleiding te betalen;
Lagere cijfers vanwege 
geldzorgen;
Een minder goede concentratie 
vanwege geldzorgen;
Het vaker missen van colleges 
vanwege geldzorgen;
Meer nadenken over het stoppen 
van de studie vanwege 
geldzorgen;
Vaker te laat zijn met het betalen 
van collegegeld.

DE BELEVING VAN FINAN-
CIËLE PROBLEMEN

De vraag of studenten vinden 
dat ze een financieel probleem 
hebben, is voorgelegd aan de 
studenten die zelf hebben 
aangegeven (soms) moeilijk rond 
te komen. Van deze groep zegt 
5% dat ze een groot probleem 
hebben. Een derde van deze 
groep (35%) zegt dat dit een 
beetje een probleem is. 
Studenten benoemen verschil-
lende redenen waarom zij hun 
situatie als financieel probleem 
zien. Niet kunnen meedoen 
(57%) en het ervaren van stress 
(56%) worden het meest 
genoemd. Daarnaast wordt ook 
het soms niet of moeilijk kunnen 
betalen van noodzakelijke kosten 
(45%) als reden genoemd. 
Studenten die (soms) moeilijk 
rondkomen ervaren vaker 
financiële schaarste en mentale 
klachten door hun financiële 
situatie dan andere studenten. 
Zo geeft 18% van de studenten 
die (heel) moeilijk rondkomen 
aan hoofdpijn te hebben door de 
financiële zorgen. 23% slaapt 
hier slechter door. 

STUDIEVERTRAGING

30% van de studenten heeft een 
geringe of grotere studieachter-
stand. Bij de helft van deze 
studenten lijkt de achterstand tot 
wel een jaar studievertraging te 
leiden.
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DE KNELPUNTEN DIE HBO-MEDEWERKERS ERVAREN
De hbo-medewerkers zien de volgende knelpunten in de begeleiding 
van studenten met financiële problemen:

 Tijdgebrek: studieloopbaanbegeleiders spreken de studenten formeel 
maximaal 4 keer per jaar. Dat is in sommige gevallen te weinig. Het 
onderzoek laat zien dat veel studieloopbaanbegeleiders meestal meer 
tijd besteden aan de gesprekken dan dat ze er vanuit de hogeschool 
voor krijgen. 

 De interne doorverwijzing werkt niet optimaal: er zijn verschil-
lende mogelijkheden om studenten binnen de hogeschool door te 
verwijzen. In de praktijk wordt dit wel gedaan, maar niet altijd op het 
juiste moment, of naar de juiste persoon. Ook zijn de gecreëerde 
verwachtingen niet altijd realistisch. Het intern doorverwijzen kan 
effectiever worden georganiseerd als hbo-medewerkers binnen de 
hogeschool beter op de hoogte zijn van elkaars taken en rollen.

 Financiële problemen zijn volgens medewerkers geen onderdeel 
van studieloopbaanbegeleiding: hbo-medewerkers vinden het 
belangrijk dat financiële problemen bespreekbaar worden gemaakt, 
maar vinden tegelijkertijd dat studenten zelf verantwoordelijk zijn 
voor hun geld. Studenten moeten financiële problemen zelf aankaar-
ten. De rol van de studieloopbaanbegeleider is de student te 
begeleiden tijdens de studieloopbaan, zodat zij tijdig en succesvol hun 
studie kunnen afronden. Sommigen willen de student goed leren 
kennen en stellen persoonlijke vragen, anderen niet of doen dat alleen 
als ze vermoeden dat de student studievertraging op gaat lopen. 
Gezondheidsproblemen worden als mogelijk belemmerende factoren 
voor de studie gezien, maar aan financiële problemen wordt nog niet 
automatisch gedacht in het gesprek met de student.

Het is een lastig onderwerp om naar te vragen en er is onvol-
doende kennis over financiële problemen: de hbo-medewerkers 
met wie is gesproken zeggen allemaal bereid te zijn het gesprek over 
financiën te voeren, maar tegelijkertijd wordt aangegeven dat zij zelf, 
of collega’s, niet weten hoe ze een (in hun ogen) privézaak als 
financiële problemen ter sprake kunnen brengen. Ze willen de 
student niet in verlegenheid brengen en zeggen onvoldoende kennis 
te hebben om echt goed te kunnen inschatten of er sprake is van een 
ernstig probleem. De hbo-medewerkers hebben niet genoeg 
informatie over wat hun taken en rollen precies zijn.

 Er zijn hoge verwachtingen van de voorlichting aan studenten: 
binnen hogescholen is brede voorlichting over financiële zaken rond 
studeren, zoals via de website en de standaard e-mails die studenten 
ontvangen bij een betalingsachterstand. Hbo-medewerkers geven aan 
continu te werken aan goede voorlichting, door de communicatie te 
verbeteren of de processen aan te passen. Zij lijken de verwachting te 
hebben dat de student op basis van deze voorlichting zelf actie 
onderneemt als dat nodig is. Het is echter onduidelijk of deze 
communicatie de student ook echt bereikt en of dit voldoende is om 
studenten te ondersteunen.

DE KNELPUNTEN DIE HBO-STUDENTEN ERVAREN
Studenten benoemen deels andere knelpunten dan de hbo-medewer-
kers. Ze hebben behoefte aan een meer persoonlijke benadering. Ze 
zouden eerder over financiën praten als de betrokkenheid van 
medewerkers met een begeleidende taak binnen de hogeschool groter 
is. Ook zouden ze er eerder over praten als het onderwerp meer onder 
de aandacht zou worden gebracht en het vanaf het begin duidelijk is 
waar zij terecht kunnen met geldzorgen. Ze zouden het fijn vinden 
als er meer naar de persoon wordt gekeken als het gaat om financiële 
en studie gerelateerde omstandigheden. Ook vinden zij het fijn om 
door hun begeleider op hun persoonlijke situatie te worden aange-
sproken. Studenten hebben behoefte aan meer duidelijkheid en 
zouden graag zien dat financiële zaken minder (onnodig) moeilijk 
worden gemaakt. Deze wensen en behoeften kunnen gerealiseerd 
worden binnen en buiten hun hogeschool. De studenten hebben 
daarbij de volgende knelpunten benoemd:

 Studenten schatten hun oplossingsvermogen te hoog in: hbo-stu-
denten voelen zich verantwoordelijk om hun problemen eerst zelf op 
te lossen. Ze zullen niet snel in een vroeg stadium al hulp gaan 
zoeken. Studenten praten daarnaast niet graag over geldzaken, er 
heerst nog veel schaamte en taboe. Ze vragen pas hulp als de 
problemen en zorgen groter zijn geworden. Hier wordt in de 
begeleiding geen rekening mee gehouden.

 Studenten zijn onbekend met de mogelijkheden voor hulp: 
studenten die behoefte hebben aan financiële ondersteuning binnen 
de hogeschool weten vaak niet wat de mogelijkheden zijn of waar zij 
terecht kunnen.

Het contact met studieloopbaanbegeleiders voelt onvoldoende 
persoonlijk: het contact met studieloopbaanbegeleiders wordt als 
weinig persoonlijk ervaren. Studenten zijn vaak pas open als er een 
klik is en wanneer zij zich vertrouwd voelen bij hun begeleider. 
Studenten die minder tevreden zijn met de begeleiding merken dat 
het ontbreken van contact of het geringe contact met de studieloop-
baanbegeleider hier mede de oorzaak van is.

Er is geen continuïteit in de begeleiding: er is niet één studieloop-
baanbegeleider voor de hele studieperiode. Bij sommige hogescholen 
hebben studenten ieder jaar een nieuwe begeleider. Het vormen van 
een band, die voor sommige studenten als noodzakelijk wordt ervaren 
voor het bespreekbaar durven maken van problemen, is daardoor 
beperkt. Doorverwezen worden en telkens opnieuw je verhaal moeten 
doen, weerhoudt studenten ervan om hun problemen te delen.  

 Studieloopbaanbegeleiders zijn te weinig betrokken en kundig: 
het is niet gebruikelijk voor studieloopbaanbegeleiders om het 
onderwerp financiën te bespreken. Er is daarnaast een gebrek aan 
kennis over het onderwerp bij begeleiders en het belang van het 
onderwerp wordt niet gezien. 

       16
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TIPS EN  
TRICKS
WAT KUNNEN DOCENTEN,  
STUDIELOOPBAANBEGELEIDERS,  
MEDEWERKERS VAN DE  
DEBITEURENAFDELING EN  
ANDERE BETROKKEN MEDE- 
WERKERS OP DE HOGESCHOOL  
NU DOEN OM HBO-STUDENTEN  
MET FINANCIËLE ZORGEN TE  
HERKENNEN EN ZO GOED  
MOGELIJK TE HELPEN OF  
DOOR TE VERWIJZEN?  >>>

Merk je dat een student moeite heeft met 
rondkomen? Verwijs door en houd een vinger 
aan de pols. 

Organiseer je een verplichte studiereis of 
-activiteit? Zorg voor een kosteloos alternatief 
voor studenten die minder te besteden hebben. 
Dit is een wettelijke verplichting voor alle 
hogescholen (Wet op het hoger onderwijs en 
wetenschappelijk onderzoek).  

In veel protocollen en gidsen voor docenten en 
studieloopbaanbegeleiders is er aandacht voor 
hoe zij studenten met psychische problemen, 
functiebeperkingen, studieachterstanden of 
studeerproblemen kunnen helpen. Bijvoorbeeld 
door ze naar de juiste deskundigen te verwijzen 
(zoals studentenpsychologen en decanen). 
Financiële problemen worden daarin soms wel 
genoemd, maar vaak ook niet. Een kwaliteits-
functionaris of studieloopbaanbegeleider zou de 
protocollen en handleidingen daarop eens 
kunnen nalopen. Financiële problemen kunnen 
aan dit rijtje worden toegevoegd.

Neem informatie over schulden op in 
studieloopbaangidsen.

Werk je direct met studenten? Dan kunnen de volgende tips 
van pas komen: 

TIPS VOOR
DOCENTEN EN STUDIE- 
LOOPBAANBEGELEIDERS

Bespreek in een zo vroeg mogelijk stadium, 
bijvoorbeeld bij een dag proef studeren of een 
aanmeldgesprek, het onderwerp financiën. 
Bijvoorbeeld door de vraag te stellen: “Hoe denk 
je de financiële kant van je studie te gaan 
regelen?”

 Neem een standaardvraag over de financiële 
situatie van de student op in het intakeformulier. 
Zo kun je een mogelijk financieel probleem al 
bij aanvang van de studie signaleren. 

 Neem een standaardvraag over de financiële 
situatie op in de enquête die aan studenten 
wordt voorgelegd wanneer zij zich (voortijdig) 
uitschrijven (de zogenaamde exitmonitor). 

 Je kunt geldzaken als thema verwerken in je 
lessen. Denk bijvoorbeeld aan het oefenen met 
het opstellen van een begroting. Of stel vragen 
over ondersteuningsmaatregelen, zoals de 
zorgtoeslag. 

 Hang de factsheet met signalen op in jouw 
wachtruimte of werkkamer. Zo kun je studenten 
erop wijzen dat financiële problemen met jou te 
bespreken zijn. De signalen zijn als printbare 
factsheet te downloaden op  
www.schuldenenincasso.nl/studeren.

 Organiseer een keuzevak over geld voor 
studenten. Dit vak kan een onderdeel zijn van 
de algemene hbo-competentie ‘brede professio-
nalisering’. De Hogeschool Rotterdam heeft 
bijvoorbeeld een keuzevak ‘Omgaan met geld, 
nooit meer rood!’ waarvoor studenten studie-
punten krijgen.

01. 07.
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TIPS EN TRICKS



20

ALGEMENE TIPS VOOR
COMMUNICATIE AAN STUDENTEN

Gebruik positieve bewoordingen in de 
informatie die je verstrekt aan studenten. 

De kracht van herhaling: reik studenten 
informatie over financiële zaken aan. Vermeld 
en vertel regelmatig waar ze naartoe kunnen 
voor hulp. Dit vergroot de kans dat ze hulp 
gaan zoeken.

Denk aan de vindbaarheid over financiële 
informatie op de eigen website. Zet alle 
informatie over studeren en geldzaken op één 
plaats. 

TIPS VOOR
DE DEBITEURENAFDELING

Geef financiële informatie voor studenten een 
duidelijke plek op de website en het intranet om 
de vindbaarheid te vergroten. Denk goed na 
over logische zoektermen die studenten 
gebruiken om informatie over financiële zaken 
te vinden. 

 Ga na of de huidige informatie op de website, 
het intranet en in je mailings voor studenten 
met financiële problemen een drempel opwerpt. 

Wees proactief. Op dit moment moeten 
studenten veel eigen initiatief tonen om hulp  
te krijgen bij hun financiële problemen.  

Terwijl schaamte voor hun problemen dit juist 
moeilijk maakt.

Zorg dat studenten met één klik een beta-
lingstermijn kunnen regelen of neem deze 
mogelijkheid op in standaard mailings over 
incasso’s en verstreken betaaltermijnen.

De debiteurenadministraties van sommige 
hogescholen informeren de opleiding op het 
moment dat de student vanwege een betalings-
achterstand dreigt te worden uitgeschreven. 
Neem contact op met de opleiding zodat zij dit 
kunnen bespreken met de student.  

Positioneer de hogeschool in teksten als dé 
plaats waar ook financiële zorgen bespreekbaar 
zijn. Maak het onderwerp op die manier 
laagdrempelig.

Je kunt bij informatie over het betalen van het 
collegegeld studenten wijzen op de interne 
mogelijkheden voor studenten die advies of 
hulp nodig hebben indien ze er zelf niet meer 
uitkomen.

01.

04.

05.
02.

03.

04.
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Werk je op een debiteurenafdeling en wil je studenten met 
financiële zorgen beter helpen? Met de volgende tips kun je als 
debiteurenafdeling studenten met financiële zorgen helpen:

Internet is voor veel studenten een belangrijke bron van informatie. De teksten die 
online te vinden zijn, zijn daarom misschien wel het eerste dat studenten met vragen 
over geldzaken lezen. Het helpt als die duidelijk en positief zijn.

TIPS EN TRICKS
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 Studenten zijn gewend aan een bestaande 
begeleidingsstructuur, bijvoorbeeld vaste 
tijdstippen van spreekuren bij decanen.  
Een vast financieel spreekuur sluit hierop aan. 
De Hogeschool Utrecht heeft een Juridisch 
Studentenloket waar studenten met financiële 
vragen gratis worden geholpen.

Langstudeerders worden door docenten herkend 
als doelgroep van studenten met financiële 
zorgen. Maak je bekend bij deze groep 
studenten. Zijn er studieloopbaanbegeleiders of 
–coaches speciaal voor langstudeerders binnen
jouw hogeschool?

 Langstudeerders kunnen soms geen vakken meer 
volgen die verplicht zijn en moeten dan met 
hulp van de hogeschool op zoek naar goede 
alternatieven. Het is voor langstudeerders die 
nog geen hulp hebben gevraagd niet duidelijk 
hoe ze dit kunnen aanpakken. Informeer 
hiernaar bij langstudeerders en kijk of je ze kunt 
helpen of doorverwijzen.

 Laat het decanaat een gastles geven in het kader 
van studieloopbaanbegeleiding of bij 
mentorklassen. 

 Verbeter de continuïteit in de studieloopbaanbe-
geleiding, bijvoorbeeld een vaste studieloop- 
baanbegeleider per student voor de hele 

studieperiode. Dit kan ervoor zorgen dat 
studenten een betere band ontwikkelen met hun 
studieloopbaanbegeleider en hun financiële 
problemen eerder bespreekbaar maken.

Organiseer een training voor de hbo-medewer-
kers die direct met studenten werken om hun  
te leren financiële problemen bij studenten te 
signaleren. Zo zijn zij uitgerust met de juiste 
tools om ze te helpen en zo nodig door te 
verwijzen (binnen of buiten de hogeschool).

 Organiseer een jaarlijks overleg tussen  
studieloopbaanbegeleiderscoördinatoren en 
studentendecanen. Zo zijn zij beter op de hoogte 
van elkaars werk en kunnen ze studenten beter 
doorverwijzen. 

 Organiseer jaarlijkse stages voor hbo-medewer-
kers: de studentendecanen gaan dan bijvoorbeeld 
langs bij de debiteurenadministratie, de 
debiteurenadministratie gaat op bezoek bij 
studieloopbaanbegeleiders, studieloopbaan-bege-
leiders gaan op bezoek bij studentendecanen. Zo 
weten zij van elkaar wat zij doen en kunnen zij 
dit ook gemakkelijker aan studenten uitleggen.

 Breid de grondslag voor aandachtsfunctionaris-
sen uit naar studenten met financiële zorgen, 
bijvoorbeeld met een budgetcoach als 
aandachtsfunctionaris.

ACTIVITEITEN VOOR
HOGESCHOLEN
HOGESCHOLEN HEBBEN EEN BELANGRIJKE ROL IN HET 
BESPREEKBAAR MAKEN VAN FINANCIËLE ZORGEN BIJ 
STUDENTEN. WAT KUNNEN HOGESCHOLEN NOG MEER 
DOEN OM STUDENTEN MET FINANCIËLE ZORGEN IN 
BEELD TE KRIJGEN EN HEN BETER TE BEGELEIDEN OF 
DOOR TE VERWIJZEN? HIERBIJ EEN AANTAL SUGGESTIES:

INTERVIEWS
 
TWEE STUDENTEN VERTELLEN OVER HUN  
FINANCIËLE ZORGEN EN DE BEGELEIDING  
DIE ZIJ KRIJGEN BINNEN HUN HOGESCHOOL. 
DOCENT MARC LAAT ZIEN HOE JE HEEL EEN-
VOUDIG MET STUDENTEN IN GESPREK KOMT 
OVER GELDZAKEN >>

TIPS EN TRICKS
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KOEN (24) STUDEERT CHEMIE 
AAN DE HOGESCHOOL UTRECHT. 
HIJ MOET GOED OP ZIJN GELD 
LETTEN EN MAAKT ZICH SOMS 
ZORGEN OVER ZIJN FINANCIËLE 
SITUATIE. 

“ALS HET OVER GELD GAAT, IS HET 
GESPREK VAAK WAT OPPERVLAKKIG”
“Als student sta je best onder druk. Het leenstelsel is 
ingevoerd dus je moet zo snel mogelijk je studie 
afronden. Daardoor kan ik niet veel werken en heb ik 
minder te besteden. Echt daarover met elkaar in gesprek 
gaan doe ik niet zo snel. Als ik het al doe, is het alleen 
met mijn vrienden of met medestudenten die dicht bij 
me staan. Dat is dan niet heel 
serieus. Het gaat niet over hoe 
moeilijk ik uitkom en wat ik 
eraan doe om mijn financiële 
situatie te verbeteren. We hebben 
het er hooguit over hoeveel vaste 
lasten we hebben, zoals de huur. 
Dat is voor studenten de grootste 
kostenpost dus daar praat je 
makkelijk over. Dat is ook 
makkelijker onderling te 
vergelijken. Maar ik houd het 
toch meestal luchtig. 
Ik heb het er niet over wat het 
écht voor iemand betekent. 
Betekent een hoge huur dat je 
daardoor andere dingen moet 
laten? Of lukt het juist prima 
omdat je ernaast werkt of omdat 
je ouders jouw opleiding betalen? Ik zit soms krap 
vanwege de huur, want het is naast mijn opleiding bijna 
niet te doen om een baan te hebben. Dat kost veel tijd, 
maar ik kom nu wel goed rond. Gelukkig was er een 
vergoeding voor het werk dat ik deed in de medezeggen-
schapsraad van mijn hogeschool.”

“SMOESJES VERZINNEN VOELT NIET GOED”
“Je gaat niet tegen vrienden zeggen dat je niet mee kan 
gaan stappen omdat je er geen geld voor hebt. Dat is 
alleen in een maand als december makkelijk omdat dan 
iedereen krap bij kas zit vanwege alle cadeautjes die 
gekocht moeten worden. Maar als je het in maart nog 
steeds niet onder controle hebt dan praat je daar niet 
over, uit schaamte. Vanuit de maatschappij is de norm 
dat je het hoort te redden. Als je schulden hebt, is het 
idee dat je hebt gefaald. 

Soms voel ik me onder druk gezet als bekenden zeggen 
‘ah joh, neem er nog eentje’. Dan wordt ervan uitgegaan 
dat iedereen een rondje doet. Ik zeg dan soms: ‘nee dat 
gaat nu niet, want ik moet nog naar huis met de trein’, 
omdat ik ze niets verschuldigd wil zijn. Aan de andere 
kant wil ik ook niet telkens zeggen dat ik iets niet kan 
betalen. Ik zou liever geen smoesje gebruiken en eerlijk 
toegeven dat het nu financieel niet uitkomt. Het zijn 
mijn vrienden maar het voelt alsof ik niet alles met ze 
kan bespreken. Daarin ben ik echt geen uitzondering: ik 
denk dat dat voor veel studenten geldt. Dat ouders alles 
betalen is natuurlijk lang niet bij iedereen het geval. Maar 
je wilt niet afwijken van de standaard. Als je bijvoorbeeld 
geen geld hebt om je rijbewijs te halen, dan voel je je 
bezwaard als alle anderen dat wel hebben. Dat brengt 
schaamte met zich mee en daardoor ga je er minder over 
vertellen.”

“STUDENTEN HEBBEN GEEN 
IDEE WAT DE HOGESCHOOL 
KAN DOEN”
“Omdat ik in de gemeenschappelijke 
opleidingscommissie zat bespreek ik 
financiële zaken wel vaker vanuit een 
andere rol. Studenten worden naar 
me doorverwezen en vragen dan aan 
mij waar ze bij de hogeschool met 
financiële zaken terecht kunnen. 
Bijvoorbeeld als ze vanwege ziekte 
studievertraging hebben opgelopen 
en geen studiefinanciering meer 
kunnen krijgen. Dan verwijs ik door 
naar een decaan die kan helpen bij 
het aanvragen van een fonds. Ik 
spreek veel studenten en het is 
duidelijk dat ze niet goed weten waar 

ze kunnen aankloppen. Ik weet inmiddels wel wat er 
voor studenten mogelijk is bij de hogeschool, omdat ik 
ook in de medezeggenschapsraad zat. Soms ontbreekt het 
ook binnen de hogeschool aan goede begeleiding. De 
hogeschool kan natuurlijk niet de financiële lasten van 
studenten overnemen, maar zou wel kunnen nadenken 
over het aanstellen van een financieel adviseur. Stel dat er 
200 studenten zijn die graag een advies krijgen over hoe 
ze beter kunnen rondkomen. Dan loont dat de moeite als 
ze daardoor minder stress hebben en beter presteren. Je 
zou best een economiedocent kunnen vragen om deze 
deeltaak op zich te nemen. Die heeft de know how om 
de eigen boekhouding te kunnen structureren en zou een 
student daar ook bij kunnen helpen.”

“ STUDIE- 
LOOPBAAN- 
BEGELEIDERS 
MOETEN EEN 
ECHT GESPREK 
GAAN VOEREN 
MET HUN  
STUDENTEN.”

“GOED FINANCIEEL ADVIES KOST GELD. DAT 
KAN EEN DREMPEL ZIJN”
“Als ik zelf problemen zou hebben zou ik het niet erg vinden 
om buiten de hogeschool hulp te zoeken. Maar wat ik wel 
lastig vind is dat dat geld kost. Ik zou wel willen weten 
hoeveel dit mij dan kost. Als je al met financiële problemen 
zit kun je niet nog meer kosten maken om die problemen 
op te lossen. De hogeschool moet dus kunnen verwijzen 
naar gratis zorg of die zorg zelf leveren. Daarnaast wil je als 
student liever geen lessen missen. En dit kost toch ook weer 
tijd.” 

“EEN STUDIELOOPBAANBEGELEIDER HOEFT 
ECHT NIET ALLES TE WETEN EN HOEFT OOK 
GEEN PSYCHOLOOG TE ZIJN, MAAR HIJ MOET 
WEL EEN PERSOONLIJK GESPREK KUNNEN 
VOEREN”
“De studieloopbaanbegeleider moet een echt gesprek met 
studenten gaan voeren. Als ze puur vragen naar de studie-
voortgang of naar hoe gaat het met je – als dat al gebeurt 
- dan blijft het praatje oppervlakkig. Het gesprekje duurt
hooguit vijf of tien minuten. Als ze ook gaan vragen hoe het
thuis gaat en of jij nog leuke dingen naast je studie kunt
doen, ontstaat er eerder een gesprek. Dan kan de studieloop-
baanbegeleider doorvragen. Ik zit nu in mijn zevende
studiejaar en heb vijf verschillende studieloopbaanbegelei-
ders gehad. Lastig vind ik het niet om open te zijn, maar als
je telkens een nieuw contact moet opbouwen is het dat wél.
Zeker als je bijvoorbeeld stage loopt en elkaar in de
wandelgangen ook niet meer tegen het lijf loopt. Dat mijn

huidige studieloopbaanbegeleider wel wat weet over mijn 
persoonlijke leven komt doordat ik er zelf over begonnen 
ben. Het contact is goed. Hij vraagt nu ook aan mij hoe 
dingen lopen. Een studieloopbaanbegeleider is natuurlijk 
geen psycholoog of decaan, maar hij kan en moet wel 
kunnen zien hoe het met je gaat. Studenten stappen niet zo 
snel naar een decaan. Een studieloopbaanbegeleider moet 
daarom het welzijn van de student in de gaten houden. Oók 
als deze persoon van nature niet zo empathisch is. Dan is 
een training misschien een goed idee. Ik weet dat andere 
studenten hun studieloopbaanbegeleider niets over hun 
persoonlijke leven vertellen. Mij maakt het niet zoveel uit 
wat mensen van me denken, ik ben meer recht voor zijn 
raap. Maar zelfs ik ga niet van de daken schreeuwen dat ik 
krap bij kas zit. En de gemiddelde student is vast meer 
terughoudend dan ik ben. 
De studieloopbaanbegeleider moet zich bewust zijn van het 
feit dat er studenten zijn die financiële problemen hebben. 
De begeleider hoeft niet alles te weten, maar moet wel 
bekend zijn met alle hulpmiddelen die er zijn. De stu-
dieloopbaanbegeleider kan een student dan in contact 
brengen met een decaan, een financieel adviseur die de 
student helpt alles op een rijtje te krijgen of helpen bij een 
aanvraag voor een fonds. 
Stel je voor dat het voor studieloopbaanbegeleiders normaler 
wordt om naar geldzaken te vragen. En dat het voor 
studenten normaler wordt om daar antwoord op te geven. 
Ik denk dat het dan uiteindelijk voor iedereen makkelijker 
wordt om gewoon te zeggen: ‘Nee, ik kan nu even geen 
rondje geven, omdat ik krap bij kas zit’.”

De hier afgebeelde student is niet Koen uit het artikel.
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 “ STUDENTEN  
MET GELDSTRESS 
WORDEN SNEL 
GETYPEERD  
ALS ONGEMOTI-
VEERD EN  
WEINIG  
BETROKKEN.”

MARC ANDERSON IS DOCENT EN 
STUDIELOOPBAANBEGELEIDER 
BIJ DE OPLEIDING SOCIAAL JURI-
DISCHE DIENSTVERLENING AAN 
DE HOGESCHOOL UTRECHT EN 
WERKTE EERDER ALS ONDERZOE-
KER BIJ HET LECTORAAT 
SCHULDEN EN INCASSO AAN 
DEZELFDE HOGESCHOOL. 

HOE STAAT HET ERVOOR MET JE EIGEN 
FINANCIËN?
“De experts zeggen dat je financieel gezond bent wanneer 
je geen betalingsachterstanden hebt van meer dan een 
maand. De laatste keer dat ik keek was daarvan bij mij 
geen sprake. Dus wat dat betreft sta ik er prima voor. 
Maar financieel gezond zijn zegt eigenlijk alleen iets over 
het ‘nu’. Het is niet per se een indicatie van financieel 
gezond gedrag. Dat zou namelijk betekenen dat ik actief 
bezig ben met bijvoorbeeld het bijhouden van wat er 
binnenkomt en uitgaat, het verlagen van mijn uitgaven 
en het aanleggen van een financiële buffer om in te 
spelen op financiële risico’s. Dat doe ik niet. Dus hoe sta 
ik er écht voor? That’s the 
question.”

WAT DEED DEZE VRAAG 
MET JOU?
“Je voelt je toch onzeker over 
geldkwesties en hebt snel het 
gevoel dat je faalt. Er zijn 
mensen die zeggen dat we 
tegenwoordig met minder rode 
wangen over seks praten dan 
over geld. Zover wil ik niet 
gaan. Maar het is geen plezierig 
onderwerp. En vooral iets 
persoonlijks. Het gaat niemand 
wat aan hoeveel ik verdien of 
wat er op mijn bankrekening 
staat, toch? Praten over geld doen wij Nederlanders niet 
graag. Onderzoek laat zien dat gemiddeld maar één op de 
vijf Nederlanders regelmatig met anderen praat over 
financiële zaken. Dat is niet bijster veel.”

HAD DIT GESPREK ANDERS MOETEN 
STARTEN?
“Geld is dus een taboeonderwerp. Laat staan schulden. 
Het voelt daardoor ongemakkelijk als we het er ineens 

wel over moeten hebben. Desondanks – of juist daarom 
– is het verstandig om het initiatief te nemen en proactief 
te zijn.”

HOE BELANGRIJK VIND JE HET OM MET 
STUDENTEN TE PRATEN OVER HUN 
FINANCIËN? 
“Heel belangrijk! Mijn doel als studieloopbaanbegeleider 
is dat studenten succesvol hun studie afmaken, hun 
talenten ontwikkelen en goed op de toekomst zijn 
voorbereid. Ik help ze bij het plannen van hun studie en 
het zicht houden op de studievoortgang, het leren 
studeren, het leren reflecteren, het maken van keuzes en 
het zelf verantwoordelijkheid nemen. Daarbij is het van 
belang proactief eventuele financiële zorgen van de 
student te bespreken. Langdurige geldstress heeft 
namelijk een grote negatieve impact. Studenten met 
geldstress zijn onder andere minder goed in staat om 
problemen op te lossen, informatie vast te houden, 
logisch te redeneren, vooruit te denken, zichzelf in gang 
te zetten en impulsen te onderdrukken. Een student die 
hiermee kampt zou je snel typeren als ongemotiveerd en 
weinig betrokken. Terwijl motivatie en betrokkenheid 
juist heel belangrijk zijn voor het afronden van de studie! 
En dus heb ik het ook over geld. Plain and simple.”

WAT ZIJN GOEDE 
MOMENTEN OM HET 
ONDERWERP AAN TE 
SNIJDEN?
“Je kunt geld op verschillende 
momenten bespreekbaar maken. 
Wees onder andere alert op 
veranderingen in iemands 
situatie. Bijvoorbeeld als een 
student op kamers gaat of – dat 
komt weliswaar minder vaak 
voor – gaat trouwen of een kind 
krijgt. Dat heeft onvermijdelijk 
invloed op de financiën. Er zijn 
ook momenten waarop de 
student zelf signalen afgeeft die 
mogelijk wijzen op financiële 

zorgen. Het meest duidelijk zijn opmerkingen als ‘ik kom 
moeilijk rond’, ‘ik kan mijn collegegeld niet betalen’ en 
‘ik kan het OV niet betalen’. Veel vaker zijn het meer 
indirecte signalen. Ze hebben moeite om zich te 
concentreren, hebben veel stress, verzuimen vaker, 
hebben geen boeken, kunnen moeilijk afspraken 
onthouden, hebben een sterke focus op wat iets kost en/ 
of werken heel veel naast hun studie. Deze signalen 
kunnen natuurlijk ook een andere oorzaak hebben dan 
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  “ HET BESPREKEN 

VAN DE  
FINANCIËLE  
SITUATIE IS EEN 
DUIDELIJKE TAAK 
VOOR STUDIE- 
LOOPBAAN- 
BEGELEIDERS  
EN ONDERWIJS- 
INSTELLINGEN.”

financiële problemen. Toch is een combinatie van die 
signalen een goed aanknopingspunt voor een gesprek 
hierover. 
Ikzelf leg graag de kaders buiten mezelf. Dit is een 
makkelijke manier om het onderwerp aan te snijden. Het 
is immers de hogeschool die het mij vraagt. Het staat bij 
mij standaard op de agenda tijdens de individuele 
studieloopbaangesprekken met studenten. Ik vraag: ‘Oh 
ja… hoe gaat het financieel?’ Ditzelfde geldt voor de 
matchingsgesprekken met nieuwe eerstejaarsstudenten. 
Standaard vraag ik dan hoe zij zich voorbereiden op de 
kosten van het studeren. Kortom: mogelijkheden 
genoeg.”

WAT MAAKT HET LASTIG OM ERNAAR TE 
VRAGEN?
“Er is denk ik een zekere vorm van – sorry voor het 
woord – handelingsverlegenheid bij docenten. Het is 
moeilijk om te beginnen over problemen die te maken 
hebben met geld. Er spelen verschillende zaken bij 
docenten en begeleiders. 
Vragen als: waar bemoei ik me 
eigenlijk mee? Het is toch 
privé? Wat als er een moeilijke 
vraag komt? Ik heb er toch ook 
weinig verstand van? En hoort 
dit überhaupt wel bij mijn 
taak? Er zijn nog zoveel andere 
dingen belangrijk. En ik heb er 
simpelweg de tijd niet voor. 
Daar komt bij dat studenten 
niet graag over het onderwerp 
praten. Wie ben je als docent 
dan om er toch over te 
beginnen?” 

HOE KUN JE TOCH HET 
GESPREK AANGAAN?
“Wees niet bang om over geld 
te praten. Leer de signalen 
herkennen. En zet gespreks-
technieken in die je helpen het 
onderwerp gemakkelijker te 
bespreken. Vertrek daarbij 
vanuit een juiste basishouding. Wees nieuwsgierig naar 
het perspectief van de ander. Empathisch. Oordeelsvrij. 
En vermijd discussie. Gebruik eventueel een ijsbreker om 
het onderwerp aan te kaarten. Deze kun je gebruiken om 
het gesprek over financiën makkelijker aan te gaan. Je 
kunt bijvoorbeeld op voorhand de weerstand erkennen 
bij de ander. En iets zeggen in de trant van: ‘Het is 
misschien een brutale of vreemde vraag, maar hoe gaat 

het financieel?’. Een andere manier is het normaliseren 
van financiële zorgen. Je zegt dan: ‘Veel studenten maken 
zich zorgen over hun financiële situatie, hoe is dat bij 
jou?’. Ook kun je als studieloopbaanbegeleider de kaders 
buiten jezelf leggen door te zeggen dat de hogeschool je 
vraagt om even het onderwerp aan te snijden. En 
uiteindelijk kun je de autonomie van de ander benadruk-
ken. In dat geval zeg je iets in de zin van: ‘Je hoeft 
natuurlijk helemaal geen antwoord te geven, maar hoe 
gaat het financieel?’. 
Motiveer vooral ook de student om de eerste stap te 
zetten. Dit kan zijn naar een website of naar een 
studentdecaan gaan. Stel ook steeds motiverende vragen. 
Wat gebeurt er als je zo doorgaat? Wat zijn de eventuele 
gevolgen? Wat zou het je opleveren als je van die 
schulden af bent? Wat zou een eerste stap kunnen zijn?” 
 
IS HET NIET MAKKELIJKER OM ER GEWOON 
EEN LES AAN TE BESTEDEN?
“Je wijst dan op een eenmalige budgetles? Een les waarin 
studenten leren verstandig om te gaan met geld? 

Makkelijker misschien wel. 
Maar wat levert het op? We 
kunnen studenten wel voeden 
met meer kennis, maar dat is 
te weinig. Ons gedrag wordt 
immers vooral gestuurd door 
onbewuste processen. En wat 
als studenten ondanks de 
aangereikte kennis toch de 
afweging maken dat ze andere 
dingen belangrijker vinden? 
Er is in de literatuur weinig 
steun voor de aanname dat 
het vergroten van financiële 
geletterdheid leidt tot 
gezonder financieel gedrag. 
Deskundigen zeggen dat om 
financieel gezond gedrag te 
vertonen het van belang is dat 
je weet ‘wat’ je moet doen, dat 
je dat ook ‘kunt’ en dat je het 
voldoende ‘belangrijk’ vindt 
om gezond te handelen. Kies 
je dan toch voor een 

budgetles? Combineer die interventie dan op z’n minst 
met een aanpak waarbij studenten zich bewust worden 
van hun onbewuste – financiële – gedrag en een afweging 
gaan maken of ze daarmee door willen gaan. Daar is 
mogelijk een rol weggelegd voor de studieloopbaanbege-
leider, studentdecaan en/ of begeleider van een financieel 
spreekuur.” 

EEN HOGESCHOOL IS MISSCHIEN NIET MET- 
EEN DE EERSTVERANTWOORDELIJKE VOOR  
DE FINANCIËLE SITUATIE VAN EEN 
STUDENT. VOEL JIJ JE 
VERANTWOORDELIJK?
“Jazeker. Het is een duidelijke taak voor studieloopbaan-
begeleiders. Heb het met de student over geld. Overigens 
is het ook een belangrijke verantwoordelijkheid van de 
onderwijsinstelling. Het hbo streeft immers naar het 
afleveren van professionals, die van economische en 
maatschappelijke toegevoegde waarde zijn voor de 
beroepspraktijk. Eén ding is zeker. De kans dat onze 
studenten later van economische en maatschappelijke 
waarde zijn is veel groter als ze ook zelf financieel gezond 
zijn. Dus hoe gaan ‘we’ daar met elkaar voor zorgen?” 

WAT DOE JE ALS EEN COLLEGA ZEGT ‘OH, 
NIET WEER IETS WAAR WE WAT MEE 
MOETEN?’
“Die collega gaat er op dat moment vanuit dat het 
bespreken van de financiën buiten de huidige rol van de 
studieloopbaanbegeleider valt?! Niets is minder waar. En 
daar zou ik hem of haar op wijzen. Onze rol is het 
ondersteunen van studenten bij het succesvol afronden 
van hun studie. De cognitieve impact van geldstress 
belemmert dat. En dus bespreek je het. Net als die 
echtscheiding van hun ouders, het overlijden van een opa 
of oma of welke psychische of fysieke problemen dan 
ook. Niet omdat je weet hoe je die problemen kunt 
oplossen. Maar omdat je weet dat het studiesucces in de 
weg staat. Maak financiële zorgen gewoon bespreekbaar. 
Zorg dat studenten weten dat ze ook daarvoor bij je 
terecht kunnen. Net als voor al dat andere. Verwijs net als 
in veel van die gevallen simpelweg door. Dan draag je bij 
aan het vergroten van de kans op studiesucces. En is dat 
niet juist onze taak? Precies!”

 “ WEES NIEUWS- 
GIERIG NAAR  
HET PERSPECTIEF 
VAN DE ANDER, 
EMPATHISCH, 
OORDEELSVRIJ. 
VERMIJD  
DISCUSSIE.”
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“ ZORGEN OM  
FINANCIËN  
HOUDEN MIJ 
’S NACHTS  
WAKKER.”

“DE ANGST OVER FINANCIËN IS ALTIJD 
GEBLEVEN’’ 
“Vroeger moesten wij ons thuis altijd zorgen maken over 
financiën. Hadden we genoeg, was er voldoende geld 
aanwezig voor dit en dat? Het is momenteel niet zo dat 
ik niet kan rondkomen, het is meer een soort angst die ik 
eraan over heb gehouden. De zorg of ik zelf wel genoeg 
geld heb om rond te kunnen komen is daardoor altijd 
aanwezig. Kan ik de rekeningen wel betalen deze maand? 
Gaat het mij lukken om alle studiekosten te betalen? 
Deze kosten lijken klein maar bij elkaar opgeteld is het 
best wel een groot bedrag. Ik weet dat het geen helpende 
gedachten zijn en dat ik mijn mindset moet veranderen, 
maar dat is lastig.  Daarnaast maak ik mij ook echt 
zorgen over mijn studielening. Ik leen maandelijks een 
klein bedrag bij DUO en het is dan eng 
om te weten dat ik straks een heel groot 
bedrag open heb staan. Dat is toch wel 
een soort van schuld. Dat maakt mij 
angstig. Ik moet zeggen dat het mij ook ’s 
nachts bezighoudt. Dat ik dan wakker 
word en denk: ‘laat dit snel voorbij gaan. 
Laat mij gewoon binnen de tijd mijn 
school afmaken en zo snel mogelijk van 
die schuld afkomen’.”  

“ALS IK VEEL WERK, DAN DOE 
IK TENMINSTE ECHT WAT AAN MIJN 
SITUATIE” 
“Sinds een half jaar werk ik met veel plezier bij een 
zorginstelling. Dit werk geeft mij veel voldoening, ik heb 
het gevoel dat ik echt verschil kan maken voor de 
cliënten. De hoofdreden dat ik dit werk ben gaan doen is 
echter wel vanwege mijn financiën. Ik maak vaak 
werkweken van minstens dertig uur, dat loont. Het is wel 
eens lastig te combineren met school. Voor mij is het drie 
uur werken en dus drie uur uitbetaald krijgen of drie uur 
naar school gaan. Ik moet zeggen dat ik steeds vaker kies 
voor drie uur werken. Als ik zou moeten kiezen tussen 
meer lenen of meer werken dan kies ik echt voor meer 
werken. Anders vind ik het niet eerlijk, dan profiteer je. 
Voor mij is lenen echt een noodzakelijk kwaad.” 

“OP HET MATJE GEROEPEN DOOR DE 
EXAMENCOMMISSIE”
“Doordat ik de laatste tijd veel afwezig ben geweest op 
school omdat ik zoveel heb gewerkt, moet ik op gesprek 
komen bij de examencommissie. Ik vind het wel goed 
dat ze dit signaleren. Het is ook wel reëel, want ik zit hier 
natuurlijk wel op school om een studie te volgen. Ik vind 
zelf ook dat ik mijn prioriteiten anders moet gaan stellen 
want ik merk dat zoveel werken mij belemmert. Je wordt 
eigenlijk geleefd en je hebt nooit tijd om rust te houden 
of leuke dingen te ondernemen. Mijn sociale contacten 

zijn ook een beetje aan het versloffen en dat is lastig. Ik 
hoop dat ik bij de examencommissie wat meer informa-
tie ga krijgen over financiën en studeren. Is het wel de 
realistisch dat ik mij zo druk maak over mijn studie en 
de financiën? Wat kan ik doen om toch naar school te 
gaan zonder gedemotiveerd te raken?”

“DE STUDENTENDECAAN IS ER ECHT VOOR 
STUDENTEN”
“Al vanaf het begin van mijn studie is een studentende-
caan bij mij betrokken. Ik heb destijds hulp aangevraagd 
vanwege persoonlijke omstandigheden. Ik heb haar toen 
ook meteen verteld over mijn financiële situatie. Ik dacht 
dat dat mij wel kon gaan belemmeren tijdens mijn studie 
omdat het mij veel stress geeft. De studentendecaan heeft 

veel naar mij geluisterd en enkele 
adviezen gegeven. Ik weet dat ik 
altijd bij haar terecht kan als er iets 
is en dat is fijn. Ik ga liever naar 
mijn studentendecaan dan naar 
mijn studieloopbaancoach. Mijn 
studentendecaan ken ik goed, ik 
weet hoe ze is en ik weet ook wat 
ik van haar kan verwachten. De 
studieloopbaancoach kan zo 
volgend jaar weer een ander zijn, 
ik vind het niet prettig om dan 

steeds opnieuw mijn situatie te vertellen. Ik vertel het 
wel maar dan in grote lijnen, niet de details. De 
studieloopbaancoach zegt dan toch: ‘Heb je het al met je 
studentendecaan besproken’?” 
 
 
“ER WORDT STEEDS MEER AANGEBODEN 
OP DE HOGESCHOOL ROTTERDAM”
“Ik zie eigenlijk dat er steeds meer wordt gedaan aan 
financiële zorgen op mijn hogeschool. Er zijn bijvoor-
beeld foldertjes beschikbaar, ik zie het onderwerp 
weleens verschijnen op het digitale bord in de hal en 
daarnaast weet ik dat er ook een keuzevak ‘omgaan met 
geld’ is. Ik vind het wel belangrijk want aan de buiten-
kant kun je niet zien of iemand financiële zorgen heeft. 
Hooguit kan iemand een versleten jas dragen of niet 
ontbijten maar dan moet je als docent of studiecoach wel 
heel erg goed opletten… 
Zelf ben ik open geweest over mijn financiële situatie en 
daar krijg je openheid voor terug. Maar het is wel 
belangrijk dat er ook aandacht wordt besteed aan 
studenten die niet open durven te zijn. Ik vind dat 
studieloopbaancoaches het verplicht zijn om hier 
aandacht aan te besteden, want zij hebben een zorgbe-
roep. Dus een beetje inlevingsvermogen mag je wel van 
hun verwachten.”

JUDITH  (24) STUDEERT ERGO- 
THERAPIE AAN DE HOGESCHOOL 
ROTTERDAM. ZIJ HEEFT STUDIE-
VERTRAGING OPGELOPEN EN 
VOLGT NU VAKKEN UIT HET 
TWEEDE JAAR VAN HAAR STUDIE. 
JUDITH WEET ALS GEEN ANDER 
HOE HET IS OM WEINIG GELD  
TE HEBBEN: DE OUDERS VAN 
JUDITH HEBBEN VROEGER IN DE 
SCHULDSANERING GEZETEN. ZE 
VERTELT WAT VOOR INVLOED DIT 
HEEFT OP HAAR HUIDIGE LEVEN. 

INTERVIEWS

De naam Judith is een gefingeerde naam. Haar echte naam 

is bekend bij de redactie. De hier afgebeelde student is niet 

Judith.
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VERWIJZEN BINNEN DE 
HOGESCHOOL
De manier waarop hogescholen begeleiding 
bieden aan studenten met problemen is 
overal ongeveer hetzelfde. Er is een eerste lijn 
van hbo-medewerkers die studenten dagelijks 
zien en spreken (docenten en studieloop-
baanbegeleiders). Studenten kunnen bij hen 
aankloppen als ze problemen hebben die hun 
studie beïnvloeden. De eerste lijn kan als het 
nodig is informeren over óf verwijzen naar de 
tweede lijn. Deze tweede lijn bestaat meestal 
uit studentendecanen, studentpsychologen, 
aandachtsfunctionarissen en/of vertrouwens-
personen. Studenten kunnen ook op eigen 
initiatief een afspraak maken met hbo-mede-
werkers uit de tweede lijn. 

Met name decanen informeren over en 
helpen bij het aanvragen van fondsen. 
Contact met een decaan is meestal een 
voorwaarde voor de aanvraag van een fonds. 
Elke hogeschool heeft fondsen ter beschik-

king, zoals het Profileringsfonds of een 
noodfonds. Deze fondsen kunnen bij 
financiële problemen een lening verstrekken 
of een financiële tegemoetkoming in de vorm 
van een gift toekennen. Decanen kunnen 
ook adviseren over externe fondsen.
Sommige hogescholen hebben een financieel 
spreekuur of Juridisch loket waar studenten 
naartoe kunnen gaan. Ook de medewerkers 
van de financiële administratie kunnen 
meedenken als het gaat over betalingsachter-
standen van het collegegeld.
In jouw hogeschool zijn misschien wel 
peercoaches actief. Dat zijn studenten die 
andere studenten kunnen begeleiden bij het 
herstellen van de financiële balans.

 

VERWIJZEN BUITEN DE 
HOGESCHOOL
Wanneer een student informatie wil over 
het beheren van zijn financiën
Misschien stelt een student een keer een 
vraag over hoe je het beste kunt budgetteren, 
of is hij benieuwd naar of hij het financieel 
goed voor elkaar heeft. Vraag de student 
vooral eens of hij op de website van de 
hogeschool goede informatie heeft kunnen 
vinden. Als dat niet zo is, kan de communi-
catieafdeling dat verbeteren. 

De website van het Nibud is een goed 
startpunt voor adviezen over begroten en 
biedt veel handige weetjes, ook voor 
studenten. www.nibud.nl.

Www.moneyfit.nl - de jongerenportal van 
Schuldhulpmaatje Nederland - is een website 
die specifiek voor en door jongeren van 16 
tot 26 jaar is gemaakt. 

Andere handige zelfhulpsites zijn:  
www.berekenuwrecht.nl en 
www.zelfjeschuldenregelen.nl.

Wanneer een student een functiebeperking 
heeft
Ben je in gesprek met een student met een 
functiebeperking? Gemeenten bieden een 
studietoeslag voor studenten die door een 
arbeidsbeperking niet naast hun studie 
kunnen werken. De hoogte van de studie- 
toeslag varieert per gemeente.

Wanneer je weet of vermoedt dat er een 
probleem aan het ontstaan is
Als je denkt dat de student al een betaalach-
terstand heeft, dan zijn er verschillende 
mogelijkheden. Je kunt wijzen op vrijwilli-
gers of maatjes die kunnen helpen bij het op 
orde brengen van de financiële administratie 
en bij het maken van passende budgetplaat-
jes. Dit helpt de student een beter overzicht 
te krijgen van waar hij de komende maanden 
aan toe is. Het volgen van een budgetcursus 
is iets intensiever, maar geschikt voor 
studenten die zich wat meer willen verdiepen 
in hun financiële gedrag. Budgetcursussen 
worden meestal door een gemeente 
aangeboden. Raad de student aan om op de 
website van de gemeente te kijken waar de 
student woont. In sommige gemeenten is het 
ook mogelijk om een of meerdere budgetad-
viesgesprekken te krijgen of begeleiding van 
een budgetcoach. 
Heeft de student al meerdere acties onderno-
men en komt hij er helemaal niet uit, dan is 
er misschien meer nodig. Heb je het 
vermoeden dat de student niet in staat is om 
zijn eigen inkomen en uitgaven te regelen, 
verwijs dan door naar de afdeling schuld-
hulpverlening van de gemeente. Ook in het 
geval van kleine schulden kunnen zij 
ondersteunen. Naast adviesgesprekken 
kunnen zij kijken of er sprake is van beperkte 
financiële zelfredzaamheid. Als dat het geval 

is, kan er bijvoorbeeld budgetbeheer worden 
ingezet of kan de gemeente kijken of 
beschermingsbewind noodzakelijk zou 
kunnen zijn. Doe dat altijd via de gemeente, 
omdat zij meerdere producten hebben. 
Bedenk wel, beschermingsbewind is een 
ingrijpende maatregel. Wellicht zijn er 
lichtere maatregelen, zoals budgetbeheer, die 
ook passen bij de situatie. Deze interventies 
kunnen worden ingezet naast een schuldrege-
ling of een traject bij een vrijwilliger of 
maatje.

Wanneer er al een groot probleem is
Gaat het om ernstige schuldproblematiek 
dan is een zelfhulpsite of hulp van een maatje 
vaak niet afdoende maar is voor het oplossen 
van de schulden een professional nodig. Dat 
is bijvoorbeeld het geval als de student 
huurachterstanden heeft, of wanneer er 
achterstanden op andere vaste lasten zoals gas 
of elektriciteit zijn. Verwijs in die gevallen, 
ook als je twijfelt, door naar de gemeente. 
Aanmelding vindt in iedere gemeente op een 
andere manier plaats. In sommige gemeenten 
moet de student zich melden bij een speciaal 
loket. Bij andere gemeenten loopt de 
aanmelding via het wijkteam. Op de website 
van de gemeente waar de student woont is te 
vinden hoe de aanmelding daar verloopt. 

Als het gaat om juridische vraagstukken, 
onduidelijkheden over beslag, vorderingen, 
het niet op orde zijn van het inkomen of 
lichte schuldproblematiek dan kunnen het 
Juridisch Loket of sociaal raadslieden voor 
studenten een uitkomst zijn. 
-  Het Juridisch Loket is via de telefoon (0900 

8020 - 0,25 p/m), www.hetjl.nl of e-mail 
bereikbaar. In sommige gemeenten is er 
ook een inloopspreekuur. 

-  Via de website van Sociaal Werk Nederland 
www.sociaalwerknederland.nl kun je zien in 
welke gemeenten sociaal raadslieden actief 
zijn.

INFORMATIE EN ADVIES
www.nibud.nl 
www.moneyfit.nl (speciaal voor jongeren)
www.berekenuwrecht.nl 
www.zelfjeschuldenregelen.nl
www.uitdeschulden.nu
www.belastingdienst.nl (toeslagen)
www.duo.nl
www.wijzeringeldzaken.nl/studeren/
www.studeermeteenplan.nl  
(informatie over geldzaken)
Jongerenloket of Jongeren Informatie Punten 
(JIP’s) van de gemeente

VRIJWILLIGERS
Moneyfitmaatjes:  
www.moneyfit.nl/hulp-maatje/
www.steunpuntthuisadministratie.nl 
(hulpvragers)
www.humanitas.nl 

PROBLEMEN 
HERKENNEN 
EN DOOR- 
VERWIJZEN
JE VERMOEDT DAT ER EEN PROBLEEM OP FINANCIEEL GEBIED SPEELT, 
OF DE STUDENT HEEFT JE ER OVER VERTELD. ER ZIJN BINNEN EN 
BUITEN DE HOGESCHOOL VOLDOENDE PROFESSIONALS DIE KUNNEN 
ONDERSTEUNEN BIJ HET BEANTWOORDEN VAN VRAGEN OF BIJ HET 
OPLOSSEN VAN FINANCIËLE PROBLEMEN. JE KUNT DE STUDENT DUS 
ALTIJD VOORZIEN VAN EEN GOED ADVIES. MOCHT JE DE STUDENT OP 
HET HART HEBBEN GEDRUKT HULP TE ZOEKEN BIJ IEMAND ANDERS, 
VRAAG DAN NA EEN TIJDJE NOG EENS HOE HET GAAT EN OF DE VER-
WIJZING PASSEND IS GEWEEST.

https://www.nibud.nl/consumenten/levenssituaties/studeren-levenssituaties/
http://www.Moneyfit.nl
http://www.berekenuwrecht.nl
http://www.zelfjeschuldenregelen.nl
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STUDEREN ZONDER 
FINANCIËLE ZORGEN
Problemen signaleren en studenten begeleiden  

Onderdeel van het project Studeren zonder financiële zorgen 

Interviews 

met studenten 

en hbo- 

medewerkers

Deel 2
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STUDEREN ZONDER 
FINANCIËLE ZORGEN
Financiële problematiek onder hbo-studenten 
Onderdeel van het project Studeren zonder financiële zorgen 

Impact  
op de  
studie

Deel 1 

Verder lezen over het onderzoek 
naar financiële problematiek onder 
hbo-studenten?  

Je vindt de rapporten op  
www.schuldenenincasso.nl/studeren
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