Als docent praat ik met mijn studenten over geld. Dat is toch logisch?
Workshops Geldzorgen signaleren en bespreken
Het lectoraat Schulden en Incasso van het Kenniscentrum Sociale Innovatie, Hogeschool Utrecht, wil
hbo-medewerkers ondersteunen bij het signaleren en bespreekbaar maken van geldzorgen bij hun
studenten. Vanaf 1 maart bieden we daarom de workshop Geldzorgen signaleren en bespreken aan
bij diverse hogescholen in Nederland. Deze workshop is gratis te volgen voor hbo-medewerkers.
Wist u dat…?
Twee op de tien studenten (heel) moeilijk rondkomt. In 2018 inventariseerden wij de financiële
problematiek onder bijna vijfduizend Nederlandse hbo-studenten. Moeilijk rondkomen tijdens de
studententijd is geen uitzondering. Wat wel opviel is dat er bij vier op tien studenten in meer of
mindere mate sprake was van financiële problemen. Zorgwekkend is dat de studie lijdt onder de
geldzorgen. Veel van de studenten die moeilijk rondkomen denken wel eens aan stoppen met de
opleiding, zeggen colleges te missen of zich minder goed te kunnen concentreren vanwege de
geldzorgen.
Docent SJD en studieloopbaanbegeleider Marc Anderson beantwoordt de vraag hoe belangrijk hij het vindt om
met studenten te praten over hun financiën:
“Heel belangrijk! Als studieloopbaanbegeleider wil ik 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, het
zicht houden op de studievoortgang en het zelf verantwoordelijkheid nemen. Het bespreken van eventuele
financiële zorgen van de student daarbij is belangrijk omdat langdurige geldstress een grote negatieve impact
heeft. 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 levert de workshop u op?
Door deel te nemen aan de workshop:
• Vergroot u uw kennis over de impact van financiële problematiek bij studenten
• Leert u signalen van financiële problemen eerder herkennen
• Krijgt u handvatten voor het bespreekbaar maken van financiële problemen
• Leert u over wat vroegtijdige signalering oplevert en over welke
doorverwijzingsmogelijkheden er zijn.
Voor wie is de workshop bedoeld?
Studieloopbaanbegeleiders (SLB) of vergelijkbare rollen, decanen, medewerkers van de
debiteurenadministratie, langstudeerbegeleiders, studentenpsychologen en andere hbomedewerkers die regelmatig met studenten spreken. Bent u een partner of contactpersoon van een
hogeschool (bijvoorbeeld een gemeentelijke schuldenregisseur) en heeft u ook belangstelling?
Neemt u dan even contact met ons op om te kijken of de workshop iets voor u is.
Waar en wanneer kunt u de workshop volgen?
De workshop duurt drie uur en wordt in de periode tussen 1 maart en 15 mei aangeboden op de
Hogeschool Utrecht, Hanzehogeschool Groningen, Hogeschool Saxion Deventer en Enschede,
Hogeschool Avans, Hogeschool Rotterdam, Haagse Hogeschool en Hogeschool van Amsterdam. We

plannen in overleg met onze contactpersonen bij deze hogescholen data voor de workshops en we
maken deze zo snel mogelijk bekend op www.schuldenenincasso.nl/studeren.
Zelf de workshop geven?
Naast de workshops is ook een uitgebreidere training ontwikkeld om potentiële trainers op te leiden
om de workshop binnen de eigen hogeschool te geven. In deze training worden dezelfde
onderwerpen behandeld als in de workshop maar wordt dieper op de onderwerpen ingegaan en is er
meer aandacht voor vaardigheden. We gaan onder andere aan de slag met motiverende
gesprekstechnieken gericht op het bespreken van schulden. Deze training duurt één dag, en vindt
plaats bij de hogeschool Utrecht op vrijdag 22 en 29 maart. Ook deze training is gratis te volgen. Er
kunnen in totaal 30 mensen deelnemen. Bij grote belangstelling selecteren wij, zodat er van
verschillende scholen en opleidingen medewerkers kunnen deelnemen. We gaan er vanuit dat de
deelnemers aan deze training leservaring hebben.
Aanmelden
Kijk op www.schuldenenincasso.nl/studeren voor informatie over de locaties en data waarop u de
workshops kunt volgen. U kunt u vervolgens aanmelden door een e-mail te sturen naar
schuldpreventie@hu.nl.
Wilt u iets vragen over de inhoud van de workshops?
Neem contact op met: Annemarieke van der Veer, projectleider
E-mail: annemarieke.vanderveer@hu.nl
Hogeschool Utrecht, Kenniscentrum Sociale Innovatie, Lectoraat Schulden en Incasso
De workshop is onderdeel van het project Studeren zonder financiële zorgen, dat mogelijk is gemaakt
door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

