
Studeren zonder financiële zorgen

Financiële problematiek onder hbo-studenten

CONCLUSIE

Hebben hbo-studenten financiële zorgen en heeft dit impact op hun studie? 
Deze vraag is beantwoord door het lectoraat Schulden en

Incasso van Hogeschool Utrecht. Het lectoraat heeft dit in 2018 
onderzocht met een online enquête onder hbo-studenten.
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Signalen die kunnen wijzen op onderliggende financiële problemen bij studenten

Kijk op www.schuldenenincasso.nl/studeren 
voor meer informatie

Heel moeilijk 
rondkomen en de 
geldzorgen hierover 
hebben impact op het 
leven van studenten

64% van de 
studenten vindt het een 
taak van de
hogeschool om te 
helpen als er 
geldzorgen zijn. 

Bij 43% van de 
studenten was er in 
meer of mindere mate 
sprake van financiële 
problemen. 
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heeft moeite met concentreren

mist vaker colleges

denkt aan stoppen met studie

slaapt slechter door zorgen

heeft last van hoofdpijn

haalt lagere cijfers

een brief ontvangen van een 
incassobureau of deurwaarder

een betalingsregeling getroffen voor 
een openstaande rekening, 

geen geld meer kunnen opnemen

en/of heeft wel eens een 
betalingsregeling met de hogeschool 
getroffen

Deze groep heeft ten minste één van de 
volgende gebeurtenissen 
meegemaakt in de afgelopen drie maanden:

21% van de studenten gaf aan dat zij in de 
afgelopen drie maanden ten minste één keer niet 
konden pinnen.

63 %

Studenten die wel eens financiële informatie 
hebben gezocht op de website van de eigen 
hogeschool blijkt dat 35% er niet is in geslaagd 
de gewenste informatie te vinden.

direct kunnen benaderen van een 
docent of decaan.

informatie kunnen vragen bij  een  
financieel loket binnen de 
hogeschool.

algemene informatie, dit kan 
bijvoorbeeld in de vorm van een 
keuzevak of les.

Studenten zien drie vormen van 
ondersteuning binnen de hogeschool

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.


