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Achtergrond
Mens Centraal
Ieder mens krijgt bij bepaalde gebeurtenissen in zijn leven te maken met de overheid of met separate 
overheidsorganisaties naast elkaar. Het project Aanpak Levensgebeurtenissen van het programma Mens Centraal 
gaat over de grenzen van overheidsorganisaties heen, in de hele keten wordt samengewerkt aan informatie en 
dienstverlening rond een levensgebeurtenis voor burgers op maat In het huidige project staat het thema ‘studeren 
en financiële regelzaken’ centraal. Dit onderzoek is een vervolg van het kwalitatieve onderzoek naar de 
levensgebeurtenis ‘Ik ga Studeren’ (MARE, juli 2020). 

Studeren en Financiële regelzaken
Aankomend studenten dienen veel zaken te regelen wanneer zij een mbo-, hbo- of wo- opleiding/ studie gaan 
volgen, waaronder financiële zaken. De werkgroep 'Ik ga studeren - financiële regelzaken' Programma Mens 
Centraal heeft als doel: ‘aankomende studenten zo goed mogelijk overzicht en inzicht bieden in de financiële 
regelzaken waar zij mee te maken kunnen krijgen, zodat zij hun zaken makkelijk en soepel kunnen regelen en 
zicht hebben en houden op de voortgang van hun aanvragen’. Om dit doel te bereiken is een design traject 
ingericht. Het startpunt van dit traject is verkennend kwalitatief onderzoek. Hierbij staat het centraal om diepgaand 
inzicht te verkrijgen in het perspectief van financiële regelzaken rondom studeren onder de doelgroep 
(aankomende) studenten. Breder dan alleen financiële regelzaken in relatie tot de overheid. 

MARE heeft het kwalitatieve onderzoek uitgevoerd aan de hand van 13 individuele interviews (studenten) en 3 
duo-interviews (ouder-student) van 60 minuten per interview. In dit document worden de resultaten, conclusies en 
aanbevelingen weergegeven van het onderzoek én de duidingssessie. 
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Leeswijzer
Leeswijzer rapportage
Dit document bevat een weergave van de belangrijkste bevindingen, conclusies en
aanbevelingen. Het document is als volgt opgebouwd:

• Ter introductie worden op de volgende slide de onderzoeksdoelstellingen en 
onderzoeksverantwoording weergegeven.

• Het inhoudelijke deel van de rapportage begint met de conclusies en 
aanbevelingen, gevolgd door de onderzoeksresultaten.
⁃ De resultatensectie vangt aan met een behandeling van overkoepelende 

bevindingen; de context. 
⁃ De resultatensectie gaat vervolgens de diepte in middels een behandeling 

van de verschillende acties en bijbehorende instanties.
⁃ Daarna wordt afgesloten met een weergave van de resultaten van de toetsing 

van de assumpties/ knelpunten en oplossingsrichtingen. 
⁃ De voorlopige uitkomsten van de duidingssessie zijn verwerkt in de 

resultatensectie. 

Disclaimer
Kwalitatief onderzoek is verkennend en inventariserend van aard. Uitkomsten van 
dergelijk onderzoek moeten dan ook in de eerste plaats worden gezien als indicatief 
en hypothesevormend en niet als (cijfermatig bewezen) feiten. Ter wille van de 
leesbaarheid wordt in deze rapportage de stellende vorm gebruikt.

De bevindingen in de resultatensectie zijn gebaseerd op wat de respondenten 
tijdens dit onderzoek gezegd of aangegeven hebben. 

MARE
MARE voert onderzoek uit binnen het kader van ISO 20252:2019 (kwaliteit 
onderzoek) en ISO 27001:2017 (informatiebeveiliging). MARE conformeert zich 
tevens aan de richtlijnen van brancheorganisatie MOA wat betreft 
persoonsgegevens. Daarnaast voldoet MARE aan de overheidsnorm BIO (Baseline
Informatiebeveiliging Overheid).
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Onderzoeksdoelstellingen

Doel
Inzicht verkrijgen in de beleving, behoeften en wensen als het gaat om financiële ‘regelzaken’ van aankomende studenten en de informatie en dienstverlening daaromtrent. 

Meer specifiek inzicht in:
• Kennis, houding en gedrag met betrekking tot financiële regelzaken rondom 

studeren (zowel overheidsgerelateerde financiële zaken als daarbuiten). 
• Inzicht in de doelgroepbeleving, specifiek als het gaat om financiële regelzaken, per 

fase/stap:
⁃ Financiële zaken die men regelt/ informatie over opzoekt.  
⁃ Informatiebronnen en hulpbronnen die men gebruikt/leest, (hulp)middelen waar 

men gebruik van maakt.
⁃ Gepercipieerde rol van mensen in de omgeving (ouders, decanen, docenten, 

etc.). 
⁃ Ervaringen (positieve punten en knelpunten) & behoeften. 

• In hoeverre herkenning in (door werkgroep) geformuleerde knelpunten.
• Informatiebehoefte ten aanzien van financiën/ financiële regelzaken. 
⁃ Behoefte aan welke informatie, van wie en op welke momenten.
⁃ Hoe en op welke manier: met welke insteek (inkomsten vs. uitgaten, tijdlijn, etc), 

via welke kanalen (app, website etc.). 
⁃ In hoeverre behoefte aan informatie over aandachtspunten (bijvoorbeeld tijdig 

betalen/ consequenties). 
• Behoeften en verwachtingen ten aanzien van de overheid met betrekking tot het 

informeren over / faciliteren van financiële regelzaken. 
• Perceptie op eerste, globale oplossingsrichtingen.

Output
• Inzicht in de doelgroepbeleving (kennis, houding en gedrag) van (aankomend) studenten met betrekking tot financiële ‘regelzaken’ (onderwerp breed)
• Inzicht in (eventuele) knelpunten en herkenning van de geformuleerde knelpunten
• Inzicht in behoeften en wensen ten aanzien van informatie en dienstverlening
• Aanknopingspunten en inspiratie ter optimalisatie voor oplossingsrichtingen 

Pagina 6



Onderzoeksverantwoording
Veldwerk
Het onderzoek is op 8, 9 en 11 maart 2021 uitgevoerd via videobellen (i.v.m. 
coronamaatregelen). 

Methode
• Individuele en duo-interviews: het onderzoek is uitgevoerd aan de hand van 

13 individuele interviews met (aankomende) studenten en 3 ouder-kind duo-
interviews, allen van 60 minuten.

• Duidingssessie: na afronding van de interviews, zijn de eerste resultaten door 
MARE gedeeld met betrokkenen van de de werkgroep 'Ik ga studeren -
financiële regelzaken' Programma Mens Centraal en heeft duiding van de 
resultaten plaatsgevonden. De resultaten van deze sessie zijn opgenomen in 
deze rapportage. 

Respondenten
16 interviews, in totaal N=19 (n=16 studenten en n=3 ouders), waarvan:
• 11 studenten zonder ondersteuningsbehoefte, plus 2 ouders
• 5 studenten met ondersteuningsbehoefte, plus 1 ouder

Voor allen geldt: 
• Zijn (aankomend) student (n=4), eerstejaars (n=8) of tweedejaars (n=4)  
• Studeren aan/ gaan studeren aan een mbo (n=8) of hbo/ wo (n=8)
• Volgen een eerste studie/ opleiding (n=2 tweede opleiding/ doorstroom van mbo 

naar hbo)
• Zijn (mede)verantwoordelijk voor eigen administratieve regelzaken
• Hebben wel/ geen issues ervaren rondom studeren en financiën
• Voor de duo-interviews: vindt plaats met (aankomend) student en zijn/haar ouder 

of verzorger (die helpt bij financiële regelzaken)
• Studenten die van hbo naar wo gaan zijn uitgesloten voor deelname. 

Spreiding, streven naar (binnen de subdoelgroepen):
• Mate waarin (financiële) regelzaken zelf vs. niet zelf vs. met hulp worden gedaan
• Woonplaats (landelijke spreiding)
• Geslacht
• Een aantal studenten die uitwonend zijn/ een bijbaan hebben/ een aanvullende 

beurs ontvangen (DUO)

Projectteam
Het onderzoek is uitgevoerd door Rik Wester (Insight & Strategy) en Shari Kok 
(Senior Insight Expert). Betrokkenen van Mens Centraal/ de werkgroep 'Ik ga 
studeren - financiële regelzaken' Programma Mens Centraal hebben de interviews 
digitaal meegekeken.
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Conclusies en aanbevelingen
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Samenvattende conclusies /1
‘Gaan studeren’ 
• De levensgebeurtenis ‘gaan studeren’ is in de beleving van de (aankomende) studenten een langdurend proces, dat in feite al begint lang voordat de studie daadwerkelijk 

start. Voor sommigen begint dit namelijk in perceptie al bij het maken van een keuze van een bepaald vakkenpakket op de middelbare school. Voor anderen is dit later, 
namelijk tijdens de oriëntatie om een studiekeuze te maken, maar alsnog doorgaans meer dan een jaar voordat de studie begint.

• Daarnaast staat ‘gaan studeren’ sterk in relatie tot andere levensgebeurtenissen, namelijk: ‘18 worden’ en ‘verhuizen’. Gezamenlijk vormen deze drie levensgebeurtenissen 
de eerste stappen in het volwassen worden, waarbij gaan studeren doorgaans als eerste voorbij komt. Verhuizen en 18 worden hebben vervolgens beide invloed op wat er 
allemaal geregeld dient te worden rondom studie gerelateerde zaken en de ervaren mate van eigen verantwoordelijkheid daarbij. ‘Gaan studeren’ en het regelen van 
relevante zaken daaromtrent is daarom een fase die niet alleen vroeg begint, maar in potentie ook de hele studie lang doorloopt.

• Dit draagt eraan bij dat op individueel niveau de student een ontwikkeling doormaakt en de omgang met financiële regelzaken en de knelpunten en behoeften die zij daarbij 
hebben, kunnen verschuiven.

Financiële regelzaken
• Financiële regelzaken beginnen doorgaans pas een rol te spelen, wanneer de studie (bijna) begint. Dit betekent echter niet dat er voorafgaand aan de studie helemaal niet 

wordt gedacht aan financiën. 
• Geldzaken of financiën spelen bijvoorbeeld al wel enigszins een rol in het maken van een studiekeuze, maar voornamelijk op een secundair niveau. Wat het zwaarst 

meeweegt zijn de eigen interesses; voor de latere baangarantie en/ of salaris geldt dat deze in mindere mate worden meegenomen in het keuzeproces.
• Daarnaast is er voorafgaand aan het studeren onder aankomende studenten sprake van een beeld dat financiële regelzaken een hoop ‘gedoe’ zullen zijn. Deze regelzaken 

zijn wellicht nog ver weg, maar kunnen een drempel opwerpen ten aanzien van ‘gaan studeren’, wanneer er in de eigen sociale omgeving niet op een laagdrempelige 
manier informatie over beschikbaar is. 
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Samenvattende conclusies /2
Verschillen binnen de doelgroep
• Hoe er vervolgens omgegaan wordt met financiële regelzaken, loopt uiteen. De doelgroep (aankomend) studenten is vanzelfsprekend divers op verschillende vlakken. Zo 

lopen de leeftijd en het opleidingsniveau (van de huidige en eventueel vorige studie) uiteen en bestaan er grote verschillen in de sociale omgeving. Waar een deel van de 
studenten een vangnet heeft om op terug te vallen met een informatieve en/ of financiële vraag, hebben anderen dat in veel mindere mate of zelfs helemaal niet. Daarnaast 
zijn er studenten met specifieke ondersteuningsbehoeften (zoals een krap budget, een beperking of gescheiden ouders).

• Deze punten leiden tot verschillen onder aankomend studenten ten aanzien van financiële regelzaken. Waar een deel zich proactief opstelt, zijn anderen bijvoorbeeld juist 
zeer reactief. De mate van behoefte aan ondersteuning loopt tevens uiteen, en als er al behoefte is aan ondersteuning kan dit informatief zijn, financieel of allebei. 

Segmentatie
• In dit rapport wordt op basis van de diversiteit in houding, context en behoeften een aanzet gedaan voor 

een segmentatie. Ten aanzien van financiële regelzaken zijn er zes typen studenten te identificeren, op 
de assen proactief versus reactief en zelfredzaam versus afhankelijk, te weten:
• De planner (zelfredzaam en proactief)
• De afwachtende (zelfredzaam en reactief)
• De uitsteller (reactief en neutraal zelfredzaam)
• De inactieve (afhankelijk en reactief)
• De zoeker (afhankelijk en proactief)
• De overlever (proactief en neutraal zelfredzaam)

De profielbeschrijvingen van deze typen zijn terug te vinden op pagina 47 t/m 52.

Pagina 10



Samenvattende conclusies /3
Ervaren knelpunten
Het valt op dat er doelgroepbreed op spontaan niveau beperkt (grote) knelpunten leven onder (aankomende) studenten. De meeste van de vooraf geformuleerde knelpunten 
worden niet herkend of niet als groot probleem gezien. 
• Desgevraagd komt wel naar voren dat de gevolgen van het hebben van een studieschuld een drempel kunnen vormen om te lenen. Ondanks dat deze mogelijke gevolgen in 

veel gevallen niet scherp op het netvlies staan, is het idee van een schuld beangstigend. Dit kan een beperkende werking hebben op de gepercipieerde opties waarvoor 
gekozen kan worden rondom de studie (bijvoorbeeld welke stad, onderwijsinstelling en studie mogelijk zijn binnen het beschikbare budget). Ditzelfde geldt voor het 
gepercipieerde gebrek aan betaalbare studentenwoningen/ kamers. 

• Onder uitstellers geldt dat deze punten eraan bijdragen dat het maken van een studiekeuze, en daarmee het studeren als geheel, uitgesteld wordt. 
• Overlevers hebben doorgaans een specifieke ondersteuningsbehoefte (financieel, emotioneel/ psychologisch) en lopen er tegenaan dat er bij het zoeken naar informatieve en 

financiële ondersteuning de informatie en hulp onvoldoende op maat is. De overheid is in perceptie onvoldoende proactief ten aanzien van ‘afwijkende’ gevallen en staat in 
algemene zin wat ver van studenten af in hun beleving. Dit staat haaks op de behoefte aan een persoonlijke touch die overlevers hebben.

• Met name onder reactieven (afwachtenden, uitstellers en inactieven) is er in retrospect een latente behoefte om voorafgaand aan de studie geactiveerd te worden om voor te 
bereiden op het regelen van financiële zaken rondom de studie. Denk aan sparen, alvast zoeken naar/ inschrijven voor een kamer of uitzoeken wat de kosten precies zullen 
worden. Dit is geen knelpunt dat in het moment wordt ervaren, maar achteraf bezien minder stress had opgeleverd in de voorbereiding van de studie en wellicht meer 
perspectief had kunnen bieden op de mogelijkheden.

• Planners hebben een dermate hoge mate van proactieve zelfredzaamheid dat zij nauwelijks problemen ervaren. 
• Inactieven en zoekers ervaren ten aanzien van financiële regelzaken ook geen grote problemen, omdat zij veel hulp uit de eigen omgeving krijgen.
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Samenvattende conclusies /4
De oplossingsrichtingen die tijdens dit onderzoek zijn voorgelegd, spreken grotendeels aan maar lossen tegelijkertijd geen grote ervaren problemen op. 

Voorgelegde oplossingsrichting 1 - Meer inzicht en overzicht bieden: minder acties in 
één brief en overzicht bieden van wat wanneer aan de orde is (gericht dus op de financiële 
regelzaken). Aanvullend: informeren op het moment dat het er toe doet (dus niet te lang 
vooraf). 

Meer overzicht bieden ten aanzien van welke acties wanneer genomen moeten worden en 
gericht vervolgstappen aanreiken kunnen aanzetten tot actie. Deze ideeën komen in die zin 
tegemoet aan de latente behoefte aan activering die onder de reactieven (afwachtenden, 
uitstellers en inactieven) leeft.

Voorgelegde oplossingsrichting 2 - Verwachtingen managen: Aangeven welke volgende 
stap er gaat komen/ gericht vervolgstappen aanreiken, zodat studenten zich alvast kunnen 
voorbereiden.

Het aanreiken van regelzaken is in beleving relevant en komt eveneens tegemoet aan de 
latente behoefte aan overzicht en activering. Doelgroepbreed is een reminder, bij voorkeur via 
de smartphone (e-mail/ sms/ WhatsApp), welkom en daarbij een concreet 
handelingsperspectief een must.

Voorgelegde oplossingsrichting 3 - Het omdraaien van het proces: de student krijgt een 
uitdraai/ gericht advies voor zijn specifieke situatie (voorzieningen, toeslagen en 
tegemoetkoming ), omdat de overheid al weet waar hij recht op heeft (de student hoeft het 
niet aan te vragen, want het wordt al uitgezocht en aangeboden indien van toepassing). 

Het omdraaien van het proces polariseert enigszins. Voor een deel van de doelgroep biedt dit 
gemak dat beschikbare voorzieningen worden aangereikt en zekerheid dat dit relevant is, 
terwijl een ander potentiële privacy-issues ziet of een risico op (onnodige) opbouw van 
schulden. 

Voorgelegde oplossingsrichting 4 - Uitbetaaldata van verschillende instanties gelijk 
trekken (nu op verschillende data).

Het gelijktrekken van uitbetaaldata is slechts onder een deel van de (aankomende) studenten 
relevant.

Voorgelegde oplossingsrichting 5 - Ook informatie geven over de voordelen van het zijn 
van een student, zoals kortingsacties voor studenten (musea, sportscholen, kledingwinkels 
en bij de kapper). 

Voor de voordelen van het student zijn geldt dat dit vooral een nice-to-have is. 
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Aanbevelingen – way forward /1 
Op basis van de problemen en knelpunten die de verschillende typen wel of juist niet ervaren, adviseren wij om de oplossingsrichtingen in eerste instantie te richten op een 
drietal persona’s: de afwachtende, de uitsteller en de overlever. De overige drie persona’s zijn minder hulpbehoevend, omdat zij zelfredzaam zijn (planner) of omdat er veel hulp 
vanuit de eigen omgeving komt (zoeker/ inactieve). 

Afwachtende
Ondanks dat de afwachtende geen sterke knelpunten ervaart als aankomend student, was er
in retrospect een gebrek aan gevoelde urgentie. Ons inziens is de verandering van hun houding 
van reactief naar proactief wat betreft de ontwikkeling van een oplossingsrichting relatief eenvoudig 
en daarmee laaghangend fruit.

Uitsteller
Voor de uitsteller geldt dat zij wel knelpunten ervaren. Het uitstelgedrag rondom het gaan studeren en
daarmee ook de financiële regelzaken komen voort uit een gevoel van onvermogen, een gebrek aan 
ondersteuning en een eventueel gebrek aan financiële middelen. Een oplossing vanuit de overheid 
kan daarop inspelen. 

Overlever
De overlever is in algemene zin hulpbehoevend en zoekt hierin proactief en zelf naar hulp en 
persoonlijke begeleiding en op maat informatie. Deze zoektocht verloopt op dit moment nog niet altijd
naar wens, terwijl de regelingen er wel degelijk zijn.
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Aanbevelingen – way forward /2 
We zien de volgende aandachtspunten voor oplossingen gericht op de specifieke persona’s. 

AFWACHTENDE

Verhogen van urgentie
Het gebrek aan actie komt bij de afwachtende 
voornamelijk voort uit laksheid. Het sturen van een 
reminder alsook een (naderende) deadline zijn 
daarom cruciaal om tot actie over te gaan. 

Timing/ kennis vergroten
Daarbij is ook de timing van het creëren van urgentie 
van belang. Naast de naderende deadline dient er 
ook meer kennis te zijn van waarom iets geregeld 
moet worden. Daarbij moet er ook gemak geboden 
worden door concreet handelingsperspectief te 
geven. 

UITSTELLER

Kennis vergroten
Het gebrek aan actie komt bij de uitsteller mede voort 
uit een gebrek aan kennis en kunnen. Kennis 
vergroten van financiële regelingen en hoe bij een 
passende studiekeuze te komen, kan hierbij helpen.

Verhogen van urgentie
Evenals bij de afwachtende, komt de uitsteller te laat 
in actie om voldoende op problemen te anticiperen.

Persoonlijke begeleiding
Uitstellers hebben moeite zelf de drempel tot 
studeren te verkleinen of ze nemen. Ze hebben 
daarom iemand nodig die hen aan de hand neemt en 
mogelijkheden rondom de studie en studiekeuze in 
laat zien. 

OVERLEVER

Kennis vergroten
Duidelijkheid bieden over welke mogelijkheden er 
voor ondersteuningsregelingen zijn. Specifieke hulp is 
nodig, maar het aanbod hierin is lang niet altijd 
duidelijk.

Proces centraliseren
Procedures zijn op dit moment moeilijk, hebben 
onduidelijke voorwaarden en is veel regelwerk bij veel 
verschillende instanties. Biedt overzicht en zekerheid 
door het proces zo veel mogelijk te centraliseren.

Persoonlijke begeleiding
Daarnaast is er in algemene zin behoefte aan een 
persoonlijke touch en de zekerheid dat het goed 
geregeld wordt.
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Aanbevelingen – food for thought
Uit de knelpunten en de oplossingsrichtingen die zijn voorgelegd, is een aantal randvoorwaarden/ belangrijke elementen naar voren gekomen die in mogelijke oplossingen (of in 
algemene zin) kunnen worden overwogen of over nagedacht kan worden:

• Optimalisatie proces uitvoeringsorganisaties: Gemak bij uitzoekwerk en vlot dingen kunnen regelen zijn belangrijk voor de student. Omdat het belangrijke zaken betreft, 
wil men wel grip op zaken houden en als het nodig is dit goed uitzoeken. Regelzaken dienen in beleving niet geheel uit handen te worden genomen, maar enige mate van 
automatisering van het proces (meer sturing geven aan waar een student wel/geen recht op heeft) wordt gewaardeerd. Gericht advies is in beleving maatwerk. Hierbij is het 
belangrijk dat privacy niet in het gedrang komt en regelzaken, informatie en dienstverlening via betrouwbare en veilige kanalen verloopt.

• Imago overheid: Besef dat de overheid ver van de student afstaat. Hoewel de overheid een betrouwbare afzender is, hebben studenten verder beperkt een beeld van wat de 
overheid voor hen kan betekenen (in brede zin).  

• Communicatie voor mbo’ers: ‘ik ga een opleiding volgen’ is in beleving passender dan ‘ik ga studeren’. Zij herkennen zich minder passend in ‘studeren’, wat in ogen van de 
mbo’er meer passend is bij een hbo/wo-studie. Aanbevolen wordt om hier nader onderzoek naar te doen (in hoeverre leeft dit doelgroepbreed) voor communicatie; herkennen 
zij zich helemaal niet in de term ‘studenten’ of is deze koepel wel passend en voelt de mbo’er zich ook aangesproken?
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Resultaten
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Context /1
Volwassen worden: mijlpalen
‘Gaan studeren’ is veelal de eerste van de mijlpalen die op het pad van de 
jongeren komt; in beleving een ‘nieuwe’ levensfase, de start van een nieuwe 
opleiding/ studie, een nieuwe locatie/ stad (met eventueel meer reistijd ten 
gevolge) en groeiende verantwoordelijkheden en regelzaken die hierbij 
komen kijken (shift van ouders naar jongeren). De mijlpaal ‘ik ga studeren’ 
wordt gekenmerkt door:
• Veelal voor het eerst een ‘gedwongen’ keuze moeten maken; een keuze 

moeten maken.
• Veelal voor het eerst een ‘belangrijke’ keuze maken; een keuze die 

richting geeft aan de loopbaan, studeren kost (veel) geld en dus ook een 
verkeerde keuze kost (veel) geld. Daarom is een weloverwogen keuze 
van belang. 

In de aanloop naar het volwassen worden zijn er in de ogen van jongeren 
naast gaan studeren nog twee mijlpalen die relevant zijn:
1. ‘18 worden’; veranderende wettelijke verplichtingen en regelzaken die 

hierbij komen kijken, maar ook van huis uit een toenemende 
verantwoordelijkheid (of verschuiving van verantwoordelijkheden van 
ouders naar jongeren zelf). 

2. ‘Verhuizen’ of op ‘kamers gaan’; het ouderlijk huis verlaten, nog meer 
(financiële) verantwoordelijkheden, regelzaken en het ‘studentenleven’. 

Deze beide mijlpalen hebben impact op hoe er omgegaan wordt met financiële regelzaken 
rondom de studie.

Financiële regelzaken komen in beleving voornamelijk aan bod richting het 18 worden; 
omdat er dan wettelijk ‘dingen’ veranderen dwingt deze ‘mijlpaal’ jongeren ertoe keuzes te 
maken én meer verantwoordelijkheid te krijgen en nemen. 
• Vóór het 18e levensjaar zijn financiën en financiële regelzaken een minder relevant 

thema. Veelal omdat de rol en verantwoordelijkheid voornamelijk bij ouders ligt. De 
focus voor de jongeren zelf ligt op het maken van een studiekeuze (studie/opleiding en 
stad/locatie) en studie inhoudelijke keuzes (inschrijven voor vakken, ervaringen delen 
met/ lezen van peers). 

• Vóór het 18e levensjaar zijn de baankans en salaris na het afstuderen (gerelateerd aan 
de studiekeuze) relevanter, dan regelzaken rondom studeren.

• Hierbij lijkt overall te gelden dat hoe jonger de student is, hoe groter de afstand tot 
financiële regelzaken (studeren en financiën/ geldzaken) én hoe groter de rol van ouders 
rondom dit thema.

Gerelateerd aan studeren is, naast 18 worden, ook ‘verhuizen’ of ‘op kamers gaan’ een 
mijlpaal én omslagpunt waarbij financiële regelzaken in gang moeten worden gezet:
• Om verhuizen/ op kamers gaan betaalbaar te maken; een bijbaan nemen, huurtoeslag 

aanvragen, een regeling met ouders treffen of een DUO-lening aanvragen.
• Een moment waarbij verantwoordelijkheid genomen dient te worden; ouders komen 

meer op de achtergrond te staan en de jongere wordt zelf meer betrokken bij regelzaken 
of dient dit helemaal zelf te doen. 
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Context /2
Financiën en gaan studeren
Als studenten zelf spreken over financiën en financiële regelzaken 
(of Googlen naar informatie hierover), hebben ze het veelal over 
‘geld’ en ‘geldzaken’ (dit is echter niet van impact op het begrip). 

Overall heeft studeren het imago dat dit gepaard gaat met hoge 
kosten en ingewikkelde geldzaken. Voor sommigen is dit echt een 
zorg en daardoor een drempel om te gaan studeren. 
• Wat geregeld dient te worden en waar je moet zijn is globaal 

bekend, maar wat het op individueel niveau voor een impact heeft 
is beperkt bekend.

• Dit is van impact op hoe verschillende regelzaken worden ervaren; 
alles is ‘nieuw’ en dient voor het eerst gedaan te worden.

• De omgeving speelt een grote rol in de te verkrijgen kennis; via-
via wordt besproken wat geregeld dient te worden én waar je recht 
op hebt als student. 
⁃ Rechten en mogelijkheden bespreken vormen geen drempel of 

taboe. 
⁃ Bespreken van financiële hulp/ regelingen/ niet rond kunnen 

komen is veelal een drempel en kent schaamte en wordt 
uitgesteld.

Financiën en studie- of opleidingskeuze
Financiën spelen, zij het secundair, al een rol in deze keuze voor de studie of opleiding. 
Doelgroepbreed lijken er twee drijfveren - in meer of mindere mate - een rol te spelen in het 
studiekeuzeproces: 

• Kiezen wat aansluit bij interesses is veelal de primaire drijfveer. Wat binnen het interesseveld 
ligt komt voort uit hobby’s, sport/ en persoonlijkheid (praktisch, verzorgend, buiten zijn/ 
kantoorbaan, etc.). 
Dit wordt vaak getriggerd en bevestigd door de omgeving; school (docenten en 
studiekeuzetesten), ouders, broers/zussen en vrienden hebben veelal een adviserende rol of 
geven tips. Ook (sociale) media spelen hierbij een rol, bijvoorbeeld; tv-programma’s waarin 
bepaalde banen centraal staan (bv. Chantal komt werken) of influencers (YouTube/ Instagram) 
die een kijkje geven in een vakgebied. 

• Financiën (geld/ geldzaken) zijn in de fase van de studiekeuze in mindere mate relevant en 
vaker een secundaire drijfveer. De baankans na afstuderen, alsook het salaris en in hoeverre je 
hiervan kunt rondkomen, zijn voornamelijk overwegingen waar door de omgeving op wordt 
geattendeerd. Dit zet de jongeren aan het denken en deze zaken worden daardoor ook 
meegenomen in de studiekeuze. Daarnaast is een enkeling (met hulp van ouders) ook bewust 
van dat de baan moet kunnen voorzien in levensonderhoud én dient een eventuele studieschuld 
hiervan terugbetaald te worden. 
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Quotes context /1 

“Een studiekeuze maken is al 
moeilijk genoeg. Eerst focus ik mij 
op het kiezen van een studie en 
mijn eindexamens. Daarna verdiep 
ik mij pas in de rest.”

- citaat scholier havo

“Eindelijk een richting en de 
vakken kiezen die mij echt 
interesseren! Ik wil ook iets kiezen 
dat bij mijn persoonlijkheid past; ik 
ben een doener, ik wil geen 
kantoorbaan, maar wel graag een 
baan waarin ik voor anderen kan 
zorgen. Daarom kies ik voor de 
zorg.”

- citaat tweedejaars mbo
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Context – Levensgebeurtenis(sen)
Langdurende levensgebeurtenis met verschillende mijlpalen
In de ogen van de student is de levensgebeurtenis ‘ik ga studeren’ één van de mijlpalen die op het pad van jongeren komen. De levensgebeurtenis start op de middelbare 
school, met de belangrijke stap: het maken van een studiekeuze. De levensgebeurtenis loopt door tot ver na de start van de studie, als de investering van het gaan studeren zich 
terug moet gaan betalen. 
• Regelzaken worden daarom veelal per mijlpaal bekeken/ opgepakt (of vallen samen). Bij elke mijlpaal horen andere, nieuwe drijfveren die bijdragen aan te maken keuzes en 

veranderende verantwoordelijkheden.
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Studiekeuze 
& 

Eindexamen 

D
rij
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en

Leeftijd: ±13-18 jaar
Drijfveren:
• Vakken/ profiel kiezen 

als eerste stap in het 
keuzeproces. 

• Deadlines als stok 
achter de deur.   

(gaan) 
Studeren 

Leeftijd: 15-20 jaar 
Drijfveren:
• Primair: interesse
• Secundair: baankans 

en salaris 
• Opleidingsstad en 

woonmogelijkheden

18 Worden

Leeftijd: 15-18 jaar
Drijfveren:
• Volwassen bij wet
• Meer 

verantwoordelijkheden
• ‘Verplichte’ 

regelzaken 

Verhuizen

Leeftijd: 17-24 jaar
Drijfveren:
• ‘Volwassen’ gevoel
• Bijkomende 

regelzaken 
• Lagere betrokkenheid 

ouders

Afstuderen 
Doorstuderen

Starter

Leeftijd: ±19-28+ jaar
Drijfveren:
• Baan en 

salarisindicatie
• Baankans vergroten
• Studieschuld 

terugbetalen
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Quotes context /2 

“Ik heb toch maar op de 
website van mijn studie 
gekeken naar de baan-
mogelijkheden als je 
afstudeert en via Google 
gezocht wat je dan gaat 
verdienen. Gelukkig was dat 
positief, dus dat bevestigde 
mijn studiekeuze.”

- citaat eerstejaars wo

“Tijdens mijn meeloopstage 
heb ik goed opgelet wat voor 
een auto’s er op het 
parkeerterrein stonden en 
met collega’s gepraat over 
baankansen. Zo krijg je toch 
wel een indruk van hoe het in 
het echt is en hoe het er voor 
mij later uitziet.” 

- citaat eerstejaars mbo

“Als ik na het mbo nog een 
hbo ga volgen, dan staat dat 
beter op mijn CV.”  

- citaat eerstejaars mbo
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Financiële regelzaken /1
Verschillende financiële regelzaken spelen in meer of mindere mate een rol bij 
het gaan studeren (spontaan en geholpen/voorgelegd):

Studiefinanciering (incl. lening) // DUO
Via de omgeving (zowel vanuit de opleiding/ studie als via ouders en peers) is 
er bekendheid met studiefinanciering; dat je hier als student recht op hebt en 
zelf dient aan te vragen.  
• Overall hebben studenten een positieve associatie met DUO (“Ome DUO”); 

in beleving een extraatje dat je krijgt en/ of studeren (mede) mogelijk maakt.
• Vanuit studie/ opleiding wordt er veelal op gewezen dat dit geregeld dient te 

worden. Ook na aanmelding bij een onderwijsinstelling ontvangt men een 
brief vanuit DUO met daarin vermeld wat aangevraagd kan worden bij 
aanvang van de studie/ opleiding.

• Het proces van de aanvraag van studiefinanciering an sich kent geen 
knelpunten; de aanvraag betreft duidelijke en stappen die eenvoudige 
doorlopen worden (doorklikken). 

• Informatie die op DUO wordt verstrekt is in beleving echter beperkt; niet 
individueel passend of duidelijk genoeg (generiek). Indien gezocht wordt 
naar specifieke informatie is dit een probleem en dient veel doorgeklikt te 
worden om een volledig antwoord te krijgen. De oplossing is dan telefonisch 
contact opnemen om (na lang in de wacht te hebben gestaan) antwoord te 
krijgen.

• Een enkeling benoemt hierbij tevens dat informatie die telefonisch gegeven wordt niet 
altijd overeenkomt met digitaal verstrekte informatie (bv. verschillen in betaaldatums 
en volledigheid van informatie).

Lenen heeft overall veelal een negatieve associatie; het merendeel van de studenten 
willen voorkomen dat ze een schuld opbouwen. Voor een ander deel van de doelgroep is 
deze associatie minder sterk: lenen is een investering die studeren mogelijk maakt.
• Overall is er een groot bewustzijn van de impact van een studieschuld op het kopen 

van een huis of terugbetalen van de lening is een zorg na afstuderen.
• Associaties zijn voornamelijk gebaseerd op verhalen van vrienden, 

waarschuwen/ervaringen door familie en berichtgeving vanuit media.

Aanvullende beurs // DUO
Voornamelijk via-via is er bekendheid met de aanvullende beurs, of studenten zijn dit 
tegengekomen in het proces dat is doorlopen bij de aanvraag van studiefinanciering.
• Om er achter te komen of de student wel/ geen recht heeft op een aanvullende beurs, 

wordt de aanvullende beurs door een deel aangevraagd.
• Dit gebeurt echter niet altijd. Een ander deel van de studenten verwacht namelijk dat 

zij niet in aanmerking komen, bijvoorbeeld omdat ze verwachten dat hun ouders een 
te hoog inkomen hebben. 

• Meer informatie wordt beperkt opgezocht, tenzij de aanvullende beurs niet wordt 
verleend. Dan wordt nader uitgezocht waarom de beurs niet verleend is en of dit 
correct is, ook peers spelen hierbij een rol. 
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“De voorwaarden van 
studiefinanciering neem ik wel mee 
in mijn beslissingen; hoe lang heb ik 
er recht op, is het een lening of een 
gift, wanneer en hoe lang heb je hier 
recht op. Dat is belangrijk om te 
weten.”

- citaat eerstejaars wo

“Mijn moeder heeft altijd gezegd dat je 
alles van DUO moet nemen wat kan. Dat 
je een studieschuld opbouwt is niet erg, 
dat betaal je wel weer terug. Maar ik zie 
het zo niet, ik wil niet alles aanvragen 
waar ik recht op heb en zo een schuld 
opbouwen terwijl het eigenlijk niet nodig 
is. Dat heb ik uitgezocht.”

- citaat eerstejaars hbo
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Financiële regelzaken /2
Studentenreisproduct // DUO, ov-chipkaart.nl, laadpaal 
Hoewel het proces meerdere handelingen en meerdere instanties betreft, verloopt 
dit over het algemeen goed en zijn studenten goed op de hoogte van de 
voorwaarden.
• In restrospect is dit niet onlogisch of wordt dit beperkt als een ‘knelpunt’ ervaren, 

want instanties verwijzen goed naar elkaar door.
• Voor een enkeling is het echter wel verwarrend dat de ov-aanvraag bij 

verschillende instanties dient te worden gedaan en kan het missen van een stap 
leiden tot een issue. Voornamelijk de stap van het ophalen van het 
studentenreisproduct bij een laadpaal wordt dan gemist.

Toeslagen // Belastingdienst 
(zoals: zorg- en huurtoeslag)
Het ontvangen van toeslagen is gekoppeld aan de levensgebeurtenissen ‘18 
worden’ en ‘verhuizen’. 
• De relevantie (in het kader van gaan studeren) is veelal hoger onder hoger 

opgeleiden en een oudere leeftijd, waardoor studenten al beter bekend zijn met 
regelzaken (leereffect). 

• In beleving is informatie die verstrekt wordt rondom toeslagen niet eenduidig; 
verschillende bronnen (huurbaas, huisgenoten/vrienden en belastingdienst zelf) 
informeren niet altijd overeenkomstig.

Belasting // Belastingdienst 
(zoals: aangifte inkomstenbelasting, teruggave) 
Belastingen zijn pas relevant als studenten een baan hebben. Over het algemeen 
worden er geen knelpunten ervaren.
• Werkgevers wijzen veelal op de loonheffingsbelasting. 
• De aangifte inkomstenbelasting is veelal bekend door sociale media en ouders 

die hierop wijzen. Belastingteruggaaf vloeit hier automatisch uit voort en is veelal 
een verrassende meevaller.

• Ouders spelen hierbij tevens een rol in de houding van studenten: als ouders 
‘belastingzaken’ spannend vinden, dan vindt de student dit veelal ook en 
distantieert hij/zij zich hiervan of hebben ze hier een andere bron voor (een 
slimme tante, accountant, etc.). Terwijl een ander zelf op onderzoek uitgaat of 
samen met de ouders. 
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“Je hebt maar 6 jaar recht op een 
studenten OV. Als je dus twee 
bachelors gaat doen, dan kom je 
helemaal niet uit. Dat is jammer, want 
reiskosten zijn een flinke kostenpost.”

- citaat eerstejaars wo

“Mijn moeder heeft iemand die 
Belastingdienstzaken voor haar regelt. 
Het zal dus wel erg ingewikkeld zijn 
allemaal. Als ik aangifte moet gaan doen, 
dan schuif ik het ook door naar mijn 
moeder.” 

- citaat eerstejaars mbo
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Financiële regelzaken /3
Huur kamer 
(incl. gemeentelijke belastingen, borg, energie, water, internet, etc.).
In beleving een mijlpaal/ nieuwe levensgebeurtenis naast studeren; de mogelijkheid 
om op kamers te gaan is een financiële keuze an sich, veelal een gecalculeerde 
stap. 
• Studenten gaan over het algemeen pas op kamers als ze weten dat het kan en 

te betalen is; omdat ze hiervoor hebben gespaard, omdat ouders meebetalen of  
omdat hiervoor een lening is aangevraagd, etc. 

Het vinden van een kamer is echter een tweede; de krappe woningmarkt en een 
betaalbare kamer vinden vormen een drempel om op kamers te gaan. Daarnaast is 
dit tevens van impact op de studieopties; welke stad en dus welke 
onderwijsinstelling en of opleiding tot de keuzes behoren. 

“Om op kamers te gaan moet ik 
eerst een bijbaan hebben en 
kunnen sparen. Ik wil mij eerst 
focussen op mijn studie, om geen 
studievertraging op te lopen. 
Volgend jaar kijken we weer 
verder.”

- citaat hbo student
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Financiële regelzaken /4
Kosten opleiding 
(incl. boeken, materiaal, laptop, etc.) 
Indien dit nodig is en studenten geen financieel ‘vangnet’ hebben, dan is het veelal 
bekend dat hier regelingen voor zijn.  
• Het is bekend dat vanuit DUO een collegeldkrediet kan worden aangevraagd 

(een optie die binnen het proces wordt aangeboden), als het echt nodig is.
• Overall zijn dit kosten die studenten zelf willen betalen; hier neem je een 

bijbaantje voor, worden betaald door ouders of een spaarpot wordt hiervoor 
aangeboord. Daardoor worden opleidingskosten beperkt gepercipieerd als 
financiën waarvoor regeling/ tegemoetkoming/ collegeldkrediet nodig is.

Daarnaast zijn studenten ook creatief in het beperken van de opleidingskosten: 
• Tweedehands kunnen materialen goedkoop worden aangeschaft.
• Kosten zijn een eenmalige investering, omdat je na elk schooljaar kunt 

doorverkopen en opnieuw koopt.
• Onderwijsinstanties bieden tevens mogelijkheden, zoals het lenen van een 

tablet.

Kortingsregelingen voor studenten 
(zoals: musea, kapper, sportschool, verzekeringen)
In de ogen van de student voornamelijk een nice-to-have. In algemene zin is er, 
voornamelijk onder hbo-/wo studenten, bekendheid met kortingsacties/ regelingen. 

Profileringsfonds
(zoals: financiële ondersteuning aan studenten die studievertraging oplopen door 
bijzondere (familie-)omstandigheden, een bestuurs- of medezeggenschapsfunctie 
of het beoefenen van topsport)
Dat er mogelijkheden zijn voor financiële ondersteuning is globaal bekend, of 
tenminste de verwachting. Maar exacte mogelijkheden zijn veelal onbekend. Dit is 
echter anders voor de student die niet zonder financiële ondersteuning kan; deze 
student gaat actief op zoek naar mogelijkheden, maar ervaart hierbij een aantal 
drempels:
• School is veelal het eerste aanspreekpunt indien ondersteuning nodig is, hierbij 

is de student afhankelijk van het kennisniveau van degene met wie het gesprek 
wordt gevoerd (decaan, loopbaanbegeleider, mentor of docent). 

• Daarnaast herkennen studenten zich veelal niet als een doelgroep die financiële 
ondersteuning nodig hebben, of vinden het op het moment niet relevant 
(bijvoorbeeld: ten gevolge van een spierziekte eigenlijk meer tijd nodig hebben, 
na uitzoeken van mogelijkheden ontdekken dat er op de universiteit voor 
‘slechts’ 20 studenten een fonds is, maar zelf concluderen dat een dergelijk 
fonds meer iets is voor ‘studenten die het meer/echt nodig hebben’.)

• Indien relevant en indien studenten het over voorbeelden hebben in dit kader, 
dan zijn voornamelijk docenten top-of-mind/ een eerste aanspreekpunt om 
afspraken te maken, zoals meer tijd krijgen of een extra herkansing (om 
studievertraging en bijkomende kosten te voorkomen). 
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Financiële regelzaken /5
Consequenties voor ouders 
(zoals: toeslagen, alimentatie, Wmo)
Eenmaal besproken: door gescheiden ouders ontvangt de studenten de alimentatie 
vanaf 18 jaar zelf. Hoewel dit op voorhand niet bekend was, zijn met ouders 
afspraken gemaakt over de besteding van dit bedrag. 

Overigen
Daarnaast zijn overige financiële regelzaken genoemd, maar deze zijn niet 
herkend/ relevant en dus niet nader besproken:
• Financiële regelingen voor studenten (zoals: overmacht, topsport, bestuurswerk, 

financiële nood, verlengde masteropleiding)
• Vrijwilligersvergoeding

“Ik heb al op de website van mijn 
hbo gekeken naar de kosten die 
horen bij de studie. Ik weet dus 
al wat ik aan boeken enzo ga 
besteden en ben hier nu voor aan 
het sparen.”

- citaat 5 havo-scholier
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Tijdlijn regelzaken
Regelzaken worden op verschillende momenten tijdens de ‘levensgebeurtenis’ relevant. De regelzaken komen veelal fragmentarisch aan de orde; wat geregeld wordt, dient zich 
tijdens verschillende mijlpalen aan. 
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Rol van de overheid 
De overheid staat in de ogen van de student ver van de student af. Hoewel de 
dienstverlening (voornamelijk financiële regelingen vanuit DUO) van de overheid 
door iedereen wordt gebruikt en studenten deze mogelijkheden zeer waarderen, 
sluiten informatievoorzieningen niet altijd aan bij de behoeften en wensen van de 
student.

Belangrijk in de dienstverlening is:
• Betalen in termijnen (indien gewenst) wordt zeer gewaardeerd.
• Uitbetaaldatums vóór betaaldatums. 
• Ondersteuning bieden bij financiële zaken; persoonlijk en maatwerk passend bij 

de student kunnen in beleving alleen in de vorm van dialoog.
• Snelheid; doorlooptijd van de aanvraag/ afhandeling.

Belangrijk in informatievoorziening is:
• Breed informeren over financiële zaken (alle mijlpalen); meer overzicht bieden 

(wat is er, voor wie is het, hoe vraag ik het aan), wat is de impact nu en wat op 
langere termijn, handvatten om zelf aan de slag te gaan.

• Vorm van communiceren (niet alleen tekstueel).
• De overheid een gezicht geven; starten met uitleg geven/ kennis vergroten op 

middelbare scholen.

“Zonder de overheid zou ik mijn 
studie niet kunnen volgen. Maar 
als iets niet goed geregeld is of je 
hebt een vraag, dan duurt het te 
lang om iets aan te passen en 
moet je er zelf achteraan. Als de 
fout is gevonden wordt het wel met 
terugwerkende kracht opgelost.”

- citaat eerstejaars wo
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Doelgroepverschillen /1
Keuzeproces 
Verschillen binnen de doelgroep komen tijdens het keuzeproces nog niet sterk naar 
voren. Drijfveren in de studiekeuze, de rol van de middelbare school, ouders en 
peers bij het studiekeuzeproces en de deadline voor het inschrijven zijn 
doelgroepbreed vergelijkbare factoren.

Financiële regelzaken 
Als het gaat om financiële regelzaken rondom studeren dan zijn er verschillen 
binnen de doelgroep studenten. Dit is van invloed op verschillende niveaus:
• Houding en gedrag: proactief en reactief
• Behoefte aan informatie en/of dienstverlening: laag versus ho(o)g(er)
• Ondersteuning: informatief versus financieel

De volgende factoren spelen een rol:
1. Leeftijd en opleidingsniveau 
Zijn veelal met elkaar verbonden:
• mbo’ers, bij aanvang van de opleiding veelal rond de 15-16 jaar oud

Veelal gekenmerkt door: een grotere rol van ouders (ouders 
eindverantwoordelijke), ontvangen volledige informatie vanuit school (i.r.t. 
regelzaken en school inhoudelijk), school wordt gezien als de primaire instantie 
die relevant is rondom financiële regelzaken (schoolgeld en schoolmaterialen).

⁃ Over het algemeen herkent de mbo’er zich minder in de terminologie ‘student’ 
of ‘gaan studeren’. Voor de mbo’er voelt het meer als een opleiding volgen, 
dat in beleving passender is bij de meer praktische aard en de ‘schoolsere’ 
omgeving (studeren wordt eerder gekoppeld aan een hbo- of wo-studie).

• Hbo en wo’ers, bij aanvang van de studie veelal rondom de 18 jaar oud
Veelal gekenmerkt door: meer zelfstandigheid, beperkte rol/ meer 
ondersteunende rol van ouders (meer trial-and-error en ouders indien je er zelf 
niet uitkomt), krijgen minder handvatten (zelf zoeken, minder vaak informatie 
vanuit studie), gaan zelf op zoek naar informatie via Google, hebben meer 
onzekerheid of zaken goed geregeld zijn, DUO is de primaire instantie waaraan 
wordt gedacht (voor regelen en opzoeken). 

2. Thuissituatie
Onafhankelijk van de leeftijd en het opleidingsniveau speelt vaak de afkomst, ‘het 
nest waar de student uit komt’, een rol in de hulp en ondersteuning die een student 
heeft/krijgt. Zowel in relatie tot financiën als zelfstandigheid/ rol van de ouders. 
• Wel een vangnet

Veelal gekenmerkt door: ervaren veel zekerheid, hebben vaak een spaarpotje 
(vanuit ouders of eigen bijbaan), hebben weinig zorgen, ouders zijn in brede zin 
een grote steun (financieel en hebben bij het regelen een controlerende rol), 
vinden online hun weg wel als ze nog vragen hebben.
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Doelgroepverschillen /2
• Geen vangnet

Veelal gekenmerkt door: ervaren overall meer onzekerheid, meer op zichzelf aangewezen 
en moeten zelf voor zekerheid zorgen, geen spaarpot achter de hand, krappe budgetten, 
grote behoefte aan zekerheid en om dit te krijgen op zoek naar face-to-face contact om 
samen uit te zoeken, direct te regel en aanvullende vragen te stellen.

3. Ondersteuningsbehoeften
Ondersteuningsbehoeften in brede zin (vanwege een krap budget, vanwege een beperking, 
vanwege gescheiden ouders, etc.) zorgen (uiteindelijk) veelal voor een hoge mate van 
zelfredzaamheid. 
• Voor een enkeling omdat het (helaas) wel moet en zij geen vangnet hebben, voor een 

ander omdat zij al op vroege leeftijd meer verantwoordelijkheid hebben genomen/ 
gekregen. Hierdoor weten deze studenten veelal zeer goed hun weg te vinden en 
zelfstandig (financiële) zaken te regelen.

• Hoge zelfredzaamheid is dus veelal een een gevolg/ ontwikkeling en nog niet hoog bij 
aanvang van de fase van het gaan studeren. Gevolg hiervan kan het uitstellen van 
regelzaken zijn. 

Hierbij lijkt er ook een signaal te zijn dat er vanuit instanties (scholen, docenten, gemeenten, 
etc.) meer erkenning is voor ondersteuningsbehoeften en er informatie/ dienstverlening 
beschikbaar is om de student te helpen. Hoewel de student hier wel zelf naar op zoek moet 
gaan, draagt deze erkenning in beleving bij aan het verlagen van de drempel om 
ondersteuningsbehoeften bespreekbaar te maken en hulp te vragen.

“Wij hebben het thuis niet zo 
breed en ik schaam mij soms wel 
om te praten over geld, vooral 
omdat ik het niet heb. Gelukkig 
kan ik op school altijd bij docenten 
terecht. Zo heb ik bijvoorbeeld via 
school een tablet die ik mag 
gebruiken voor online lessen. 
Deze hulp helpt mij echt.”

- citaat tweedejaars mbo
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Quote doelgroepverschillen /1

“Ik zie wel hoe het allemaal loopt. Ik 
blijf bij mijn ouders wonen en mijn 
ouders, opa en oma hebben al mijn 
hele leven geld opzij gezet voor mijn 
studie. Qua financiën zit het wel goed 
en als ik iets moet regelen kijken mijn 
ouders mee.”

- citaat eerstejaars hbo

“Het lijkt alsof alles eigenlijk voor rijke 
studenten is. Maar wat kan de 
overheid voor arme studenten 
betekenen? Ik kan anders niet 
studeren en mijn ouders helpen mij 
niet.”

- citaat tweedejaars mbo
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“Studeren brengt hoge kosten met zich mee. Daar is ‘ome DUO’ voor, 
maar geldzaken zijn ingewikkeld en je moet er toch goed over 
nadenken. Ik maak mij er toch wel eens zorgen om. Met mijn moeder 
heb ik dit eerst goed op een rijtje gezet.”

- Eerstejaars wo
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Knelpunten /1 – spontaan 
Er is een aantal knelpunten en problemen op spontaan niveau naar voren gekomen:

Lenen en schulden 
hebben

• Lenen is een drempel omdat je een schuld opbouwt. In beleving wordt geld lenen niet altijd gezien als een investering in de 
toekomst, maar eerder als ballast voor de toekomst. 

• Het hebben van een schuld is voor een enkeling een grote barrière. Exacte gevolgen zijn onbekend, maar globaal heerst de 
verwachting dat gevolgen van een schuld ‘groot’ en ‘eng’ (kunnen) zijn (iets met wonen/ een hypotheek kunnen krijgen, BKR 
registratie, niet terug kunnen betalen).

Op kamers gaan en 
keuze studielocatie 

Bij op kamers gaan komt een aantal voorwaarden kijken, die als drempel kunnen worden ervaren:
• Het vinden van een betaalbare woning is een drempel: een krappe woningmarkt maakt het lastig een betaalbare (studentenwoning)

te vinden. 
• De huur van een kamer is voor sommigen een drempel; hoge huren maken dat de student moet gaan werken/ lenen/ ouders 

financieel dienen te ondersteunen. 

Indien op kamers gaan niet als een mogelijkheid wordt gezien of studenten nog niet willen, dan zijn opties om te gaan studeren/ een 
opleiding te volgen beperkt. Deze drempel zorgt er dan veelal voor dat een studie dicht(er) bij huis gekozen wordt.
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Knelpunten /2 – spontaan 
Ondersteuning vragen 
en mogelijkheden vinden

Ondersteuningsmogelijkheden zijn in brede zin niet altijd bekend, zoals een profileringsfonds. Om erachter te komen wat de 
mogelijkheden zijn rondom financiële ondersteuning, is een aantal drempels te benoemen:
1. School is een belangrijk kanaal voor het vragen naar ondersteuning. Indien de kennis hieromtrent laag is dan worden relevante

mogelijkheden ook niet aangedragen aan de student.
2. Als op het internet (Google) gezocht wordt naar financiële regelingen voor ondersteuning, dan vindt de student met eigen 

zoektermen beperkt opties waarvan de persoonlijke relevantie niet evident is (generiek of juist te specifiek).
3. Als opties wel op het netvlies staan is de gepercipieerde relevantie onduidelijk; wanneer val je onder de doelgroep, er zijn altijd 

studenten die het beter kunnen gebruiken.

Indien ondersteuningsbehoeften zeer specifiek zijn of studenten geen/ in mindere mate een vangnet hebben, dan hebben studenten 
veelal een hoge mate van eigen verantwoordelijkheid. 
• Informatie en dienstverlening is dan in beleving te beperkt en geen maatwerk en een drempel om iets (goed) te kunnen regelen en 

te overzien. De behoefte ligt bij persoonlijk contact om informatie te krijgen en regelzaken (samen) te kunnen regelen en zodoende 
zekerheid te hebben.

Activatie; voorbereiden, 
keuzes maken en zelf 
regelen

Een deel van de (aankomende) studenten heeft in aanloop naar de studie een latente behoefte aan activering.
• In retrospect is er al in de aanloop naar de studiekeuze en het gaan studeren behoefte aan informatie, maatwerk en persoonlijk 

contact. 
• Achteraf gezien, hadden dingen beter en eerder geregeld kunnen worden wanneer er eerder de juiste informatie was ontvangen. 

Daardoor hadden keuzes eerder gemaakt kunnen worden en had mogelijke stress/ zorgen voorkomen kunnen worden. 
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Knelpunten /3 – spontaan 
Rol overheid De overheid staat in beleving ver van de student af, de verwachting heerst daarom dat er geen maatwerk geleverd kan worden of dat 

dit op een laagdrempelige manier verkregen kan worden. Dit geldt zowel voor de overheid in brede zin als de verschillende 
uitvoeringsinstanties.
• Niet voor elke student is dit een probleem, want globale informatie is ook nodig.
• Wanneer een er een specifieke ondersteuningsbehoefte is, is op maat informatie en hulp echter gewenst. Het is niet altijd 

makkelijk om deze op maat hulp te vinden, wat verder bemoeilijkt wordt omdat de overheid ver van de student af staat. 

Specifieke 
uitvoeringsinstantie: 
DUO

In het specifiek voor DUO: Informatie binnen DUO wordt ervaren als fragmentarisch.  
• DUO betreft veel regelzaken op één plek (studiefinanciering, lenen, studentenreisproduct, collegeldkrediet, informatie hierover, etc.) 

en via DUO ontstaan mogelijke schulden (als je fouten maakt of als geleend wordt). 
• Binnen één platform wordt informatie versnipperd aangeboden, daardoor is het in beleving moeilijk om de relevantie in te schatten 

en in beleving op maat te maken.

Kennis ouders Ouders spelen veelal een grote rol, zowel als informatie en adviesbron maar nemen voor een deel van de doelgroep ook de 
regelzaken op zich. Beperkte eigen kennis, alsook veranderende regels vormen hierbij een drempel. 
• Omdat de eigen studietijd het referentiekader is, zorgen veranderingen in regels voor onduidelijkheid. Het eigen referentiekader is 

niet meer gelijk aan de huidige situatie (veranderende spelregels studiefinanciering en lenen). Daardoor is aanvullende informatie 
nodig, alsook informatie op een ander niveau (overzicht aan veranderingen). 

• Ouders hebben niet gestudeerd, hoefden zelf niks te regelen of op een ander niveau, daardoor is er geen/ een beperkt kenniskader
en is er behoefte aan extra zekerheid.
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“Ik schaam mij om over geld te moeten praten of financiële hulp te moeten vragen. 
Ik moet wel, maar ik hoor ze al zeggen: ’daar komt zij weer om geld vragen’.”

- eerstejaars mbo
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Knelpunten /1 – voorgelegd 
De werkgroep 'Ik ga studeren - financiële regelzaken' Programma Mens Centraal 
heeft een aantal (potentiële) knelpunten geformuleerd die zijn voorgelegd en 
besproken:

Knelpunt 1 – Toen ik begon met studeren, wist ik (en mijn ouders) niet welke 
financiële regelingen er allemaal bestaan op het gebied van studeren.
Reactie:
• Herkenning beperkt; globaal is wel bekend welke regelingen er zijn, maar van de 

hoed en de rand weten studenten (en ouders) niet. Deze kennis is veelal 
gebaseerd op informatie vanuit de studie/opleiding, vrienden, ouders (o.b.v. 
kennis van toen ze zelf gingen studeren, wat onderling besproken wordt met 
andere ouders of wat voor broers/zussen geregeld is). 

• Wel behoefte aan; beter weten geeft meer zekerheid, al helemaal voor een 
belangrijk thema als financiën. 

Knelpunt 2 - Ik merk dat er veel informatie is over ‘gaan studeren’, maar het vormt 
geen geheel (het is fragmentarisch/ versnipperd). Er zijn veel verschillende loketten/ 
instanties waar ik moet zijn en er wordt veel informatie verzonden vanuit
verschillende instanties.
Reactie:
• Herkenbaar, maar niet altijd een probleem.
• De problematische versnippering zit niet zo zeer in verschillende loketten en 

instanties (“gewoon doorklikken en je regelt het wel”), maar eerder in de website 
van DUO die veel informatie bevat maar niet zo overzichtelijk is. 

Knelpunt 3 - De informatie/ communicatie die ik ontvang is onpersoonlijk.
Reactie:
• Zeer herkenbaar, maar grotendeels ook de verwachting en daarom veelal geen 

probleem. 
• Informatie inhoudelijk persoonlijk maken kan een student desgewenst immers 

zelf doen, bijvoorbeeld door andere bronnen te raadplegen. Ervaringsverhalen 
en hulp vanuit de eigen sociale omgeving spelen hierbij een grote rol. 

• Indien de persoonlijke situatie in perceptie afwijkt, of weinig hulp vanuit de 
omgeving is, bestaat er behoefte aan persoonlijk contact. Onpersoonlijke 
communicatie is op zich geen knelpunt, een gebrek aan de mogelijkheid om 
iemand (eventueel face-to-face) te kunnen spreken kan dit wel zijn. 

Knelpunt 4 - In de brieven vanuit de overheid m.b.t. ‘gaan studeren’, staan zoveel 
verschillende acties (wat moet je allemaal regelen) dat ik niet meer weet wat ik op 
welk moment moet regelen.
Reactie:
• Een brief rondom het gaan studeren is niet voor elke student top-of mind (in 

retrospect). 
• In algemene zin is het wel herkenbaar dat brieven rondom regelzaken veel 

informatie bevatten (tekstueel zijn) en daardoor niet altijd gelezen worden, 
onduidelijk zijn (vorm) of (daarom) doorgeschoven worden naar ouders. 

• Een overzicht krijgen van zaken die breed geregeld dienen te worden wordt 
echter wel gewaardeerd. 
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Knelpunten /2 – voorgelegd 
Knelpunt 5 - In de brieven vanuit de overheid m.b.t. ‘gaan studeren’ wordt er wel 
gewezen op wat geregeld dient te worden, maar al een hele tijd van tevoren, terwijl 
het nog maanden duurt voordat het gaat spelen/ aan de orde is. (bijv. je krijgt in 
oktober een brief, terwijl je pas in juli de studiefinanciering gaat regelen)
Reactie:
• Brieven vanuit de overheid niet sterk top of mind. 
• De specifieke termijnen zijn niet herkenbaar (want wel erg lang), maar ‘ver’ van 

tevoren wordt wel herkend. Dit vormt doorgaans echter geen echt knelpunt; voor 
een deel juist prettig (de planner die alvast een agenda reminder voor zichzelf 
klaarzet, of zich alvast verdiept), voor anderen geen (groot) issue want de 
verwachting heerst/ ervaring heeft geleerd dat er nog wel een reminder volgt als 
de urgentie hoger is.

• Peers spelen ook een belangrijke reminder functie; onderling overleggen hoe 
iets geregeld wordt of hoeveel geld ontvangen is, etc.  

Knelpunt 6 - Ik kreeg de 1e studiefinanciering aan het eind van de maand, maar ik 
moest mijn borg voor mijn kamer/ huis al betalen toen ik er ging wonen en dat was 
al een maand eerder. Ik had het geld toen niet en moest naar een oplossing 
zoeken.
Reactie:
• Voor een deel van de uitwonenden is dit herkenbaar, maar beperkt een issue 

omdat op kamers gaan een financiële keuze is waarvoor gespaard is (bijbaan) of 
ouders een financieel vangnet voor vormen. 

• Vooral voor het deel van de doelgroep dat vanuit huis minder (financiële) steun 
kan verwachten, is dit een knelpunt. Naast de borg zijn er mogelijk nog meer 
kosten, zoals het kopen van meubels of andere inboedel, waardoor er onder hen 
een behoefte bestaat om voorafgaand aan de studie al te lenen om zo een 
startkapitaal op te kunnen bouwen. 

Knelpunt 7 - Ik weet soms niet of de informatie bedoeld is voor mij, omdat het niet 
duidelijk is of de informatie voor studenten van het mbo, hbo of wo bestemd is.
Reactie:
• Deels herkenbaar, voornamelijk indien gezocht wordt op het internet; 

informatie is over het algemeen generiek. 
• Met name een hoge herkenbaarheid voor mbo’ers; zij krijgen veelal informatie 

vanuit school, maar als zij zelf op zoek gaan (internet/ Google) is het minder 
eenduidig en is de relevantie lastig te herkennen. 
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“Ik ga van het mbo naar het hbo doorstromen. 
Zo duidelijk als alles was voor het mbo, zo 
onduidelijk is het voor het hbo. Ik verwacht 
informatie te krijgen over wat ik moet regelen 
vanuit de studie, maar ik heb nog niks 
ontvangen.”

- citaat tweedejaars mbo

“Open dagen waarop alles wordt uitgelegd, in 
vergelijking met online informatie, zijn een 
groot contrast. Het is niet echt storend want ik 
ben er wel aan gewend, maar online 
informeren instanties op verschillende 
manieren en met andere informatie. Het is een 
wir-war aan informatie en je moet zelf maar 
zoeken naar jouw antwoord. Als je met iemand 
in gesprek bent, dan weet je zeker dat je de 
goede antwoorden krijgt en kunt doorvragen.” 

- citaat eerste jaars mbo 
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Oplossingsrichtingen /1
De werkgroep 'Ik ga studeren - financiële regelzaken' Programma Mens Centraal 
heeft een aantal (potentiële) oplossingsrichtingen geformuleerd die zijn voorgelegd 
en besproken:

Oplossingsrichting 1 - Meer inzicht en overzicht bieden aan aankomend 
studenten door minder acties in één brief te zetten. Overzicht bieden van wat 
wanneer aan de orde is (gericht dus op de financiële regelzaken). Aanvullend: 
informeren op het moment dat het er toe doet (dus niet te lang vooraf). 

Deze richting wordt overwegend positief ontvangen.
• In perceptie heeft elke brief een onderwerp dat centraal staat en niet meerdere 

acties tegelijk. Daardoor is er wel overzicht van wat wanneer gedaan moet 
worden. 

• Desalniettemin is een overzicht in één keer hebben wel behulpzaam; geeft 
meer houvast, is er in perceptie nog niet. Dit sluit tevens aan bij de latente 
behoefte om eerder te kunnen anticiperen op regelzaken en juist ver van te 
voren meer kennis hebben over regelzaken.

• Maar wordt ook niet door alle segmenten naar gezocht, indien wel gevonden of 
ontvangen dan biedt dit wel houvast (brief mbo-school / brief DUO). 
Uitzondering hierop zijn de planners en overlevers, die dit wel actief zoeken.

• Draagt bij aan: kunnen anticiperen op regelzaken, van reactief naar pro-actief
handelen.

Oplossingsrichting 2 - Verwachtingen managen: Aangeven welke volgende stap 
er gaat komen/ gericht vervolgstappen aanreiken, zodat studenten zich alvast 
kunnen voorbereiden (bijv. het duurt x dagen voordat je bericht krijgt).

Ook deze richting wordt positief ontvangen. 
• In beleving is dit behulpzaam, maar vormt tegelijkertijd geen oplossing voor 

een groot gevoeld probleem of knelpunt. 
• Een (extra) melding is een handige reminder (na het overzicht van alle 

stappen), dit geldt voor alle segmenten. 
• Voorkeuren qua vorm lopen wat uiteen maar een melding op de telefoon wordt 

breed gedeeld. Welke vorm dan precies (sms/ app/ email) maakt dan niet zo 
veel uit. Het device (de telefoon) is belangrijker. 

• Daarbij wel genoemd, dat financiën belangrijk zijn, dus wat je moet regelen dat 
je kunt doorklikken en dit dient wel gekoppeld te zijn aan een beveiligde 
omgeving. 

• Draagt bij aan: kunnen anticiperen op regelzaken, van reactief naar pro-actief
handelen.
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Oplossingsrichtingen /2
Oplossingsrichting 3 - Het omdraaien van het proces: de student krijgt een 
uitdraai/ gericht advies voor zijn specifieke situatie (voorzieningen, toeslagen en 
tegemoetkoming ), omdat de overheid al weet waar hij recht op heeft (de student 
hoeft het niet aan te vragen, want het wordt al uitgezocht en aangeboden indien 
van toepassing). Voorbeeld aanvullende beurs: in plaats van dat je de aanvullende 
beurs moet aanvragen, wordt er al uitgezocht of je er recht op hebt.  

De ontvangst hiervan polariseert enigszins:
• Deels enthousiaste reacties op basis van gemak en zekerheid dat zaken goed 

geregeld zijn. Dit scheelt uitzoekwerk/ voorkomt dat je ergens waar je wel recht 
op hebt, niet ontvangt.

• Anderen willen zelf het overzicht behouden/ krijgen door zelf zaken uit te zoeken. 
“Dat hoort ook bij volwassen worden” Daarnaast zijn er ook twijfels over privacy 
en te veel ‘pamperen’ vanuit de overheid in plaats van zelf verantwoordelijkheid 
leren te nemen (zelf uitzoeken en zo meer betrokken raken bij financiën).

• De student die het moeilijker heeft, voelt zich hiermee wel geholpen; zelf goed 
controleren speelt een belangrijke rol om later geen schuld te hebben, dit is ook 
behulpzaam omdat er nu niet altijd inzicht is in wat geregeld dient te worden of 
kan worden en zodoende dit reeds is uitgezocht.

• Draagt bij aan: gemak/ ontzorgen en zekerheid bieden
• Afbreukrisico: privacy perceptie, geen grip hebben (niet controleren, niet leren/ 

geen kennisvergroting)

Oplossingsrichting 4 - Uitbetaaldata van verschillende instanties gelijk trekken (nu 
op verschillende data).

De ontvangst is redelijk positief, al wisselt de relevantie van het idee.
• Met name onder uitwonenden erg behulpzaam, zij ontvangen veelal meerdere 

uitbetalingen, waardoor minder overzichtelijk. 
• Voor thuiswonenden minder van belang (minder uitbetalingen).
• Belangrijker is voor iedereen dat betaaldatums volgen na uitbetaaldatums, 

anders ontstaan problemen. 
• Draagt bij aan: gemak en financiële ruimte 

Oplossingsrichting 5 - Ook informatie geven over de voordelen van het zijn van 
een student, zoals kortingsacties voor studenten (musea, sportscholen, 
kledingwinkels en bij de kapper). 

Deze richting wordt gewaardeerd, maar voegt niet heel veel toe.
• In beleving een nice-to-have. Degene die hier gebruik van maakt weet ook wel 

websites te vinden waar dergelijke acties te vinden zijn.
• Hierbij heeft mbo doelgroep wel meer het gevoel dat studentenacties meer voor 

hbo’ers/ Wo’ers zijn (ook vanwege de naam ‘student’).
• Draagt bij aan: gemak en financiële ruimte.
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“Mijn ouders hebben zelf gestudeerd 
en hebben mijn broer ook geholpen. 
Zij zijn dus wel op de hoogte van wat 
geregeld moet worden. Ik weet het 
niet echt, maar dat is dus ook geen 
probleem. Wij komen er samen wel 
uit.”

- citaat vwo-scholier

“Hoe meer informatie in één brief, 
hoe beter want dan raak je het niet 
kwijt. Maar het moet wel relevant zijn 
en de brief niet te lang. Een plek 
waar alles staat is wel prettig. ”

- citaat eerstejaars hbo
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Stap richting segmentatie /1
Afgaande op de doelgroepverschillen en de knelpunten 
die zowel op spontaan als geholpen niveau naar voren 
komen, kan een eerste stap worden gezet richting een 
segmentatie van de doelgroep (aankomende) 
studenten ten aanzien van financiële regelzaken. 

Hiernaast is de doelgroep ingedeeld aan de hand van 
een assenstelsel met twee assen. Zelfredzaamheid 
versus afhankelijk betreft de context waarin de student 
zich bevindt en kan betrekking hebben op zowel 
informatieve als financiële zelfredzaamheid. De as 
proactief versus reactief betreft de houding en het 
gedrag van de student.  

Er komen zodoende 6 segmenten naar voren, te weten: 
• De planner
• De afwachtende
• De uitsteller
• De inactieve
• De zoeker
• De overlever
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Stap richting segmentatie /2
Belangrijk punt om te maken ten aanzien van deze 
segmentatie is dat een individuele student in 
verschillende fasen van de studentenloopbaan, of 
voorbereiding daarop, op verschillende manieren met 
financiële regelzaken omgaat en dus over dit kwadrant 
kan bewegen. 

Daarbij is er in dit onderzoek mogelijk nog een 7e

persona naar voren gekomen: fase 0. In deze fase is de 
student zich nog niet bewust van financiële regelzaken 
die komen kijken bij studeren, is er nog niet mee bezig 
en neemt daarom nog geen positie in in het veld. 

De bewegingen zijn hiernaast met pijlen geïllustreerd 
en zijn waargenomen in de narratieven van 
(aankomende) studenten in dit onderzoek. Dit beeld 
van mogelijke bewegingen over het kwadrant zijn 
daarom wellicht niet uitputtend. 

Pagina 46



Segmentatie /1
PERSONA: Afwachtende

Context
• De afwachtende heeft veel zelfvertrouwen, veel steun vanuit de eigen 

omgeving en weet daarop te kunnen vertrouwen. Als de ouders geen 
informatiebron zijn, dan zijn vrienden, broers/ zussen of kennissen dat wel.

• ‘Studeren’ is dan ook doorgaans niet afwijkend in de sociale omgeving.
• Deze steun kan zowel informatief als financieel zijn. 
• Woont doorgaans nog thuis.

Behoeften, motivaties en drijfveren
• Heeft in algemene zin behoefte aan gemak.
• Heeft veel vertrouwen in instanties en de overheid, vaart blind op input vanuit hen. 

Hij/zij heeft het idee dat de informatie op het juiste moment komt en de juiste 
handvatten bevat en heeft de behoefte en verwachting dat dit gebeurt.

• Afhankelijk van de specifieke situatie of fase waar de (aankomende) student zich in 
bevindt, zijn er andere zaken die meer prioriteit krijgen dan het regelen van financiële 
zaken: denk aan eerst de eindexamens en de studiekeuze. Regelt financiële zaken 
mede daarom pas op het laatste moment.

• Communicatie voorkeur: zo veel mogelijk in één keer, zodat er overzicht is op het 
moment dat de financiële zaken op het laatste moment geregeld worden. Ook een 
reminder is van belang om urgentie en handelingsperspectief te bieden.

Barrières, knelpunten en problemen
• Er komen nauwelijks grote problemen naar voren onder afwachtenden.
• Wat echter wel speelt is dat omdat er van alles op het laatste moment geregeld 

moet worden, achteraf soms blijkt dat zaken niet goed voorbereid zijn. Hier speelt  
de latente behoefte mee, die in retrospect geformuleerd kan worden. Als 
aankomend student bestond de behoefte om geactiveerd te worden: op een 
eerder moment meer informatie krijgen zodat er verder vooruit gekeken had 
kunnen worden. Bijvoorbeeld om te sparen, of om mee te nemen in de keuze voor 
stad, onderwijstelling of studie. 

Quotes -

“Er zal nog een hoop geregeld moeten worden, dat is me eigenlijk allemaal niet 
duidelijk. Maar dat geeft me niet echt stress of een gevoel van onzekerheid. De 
examens komen eerst en daarna komt het vast wel goed.” 

“Achteraf had ik me wel beter willen voorbereiden. Ik had geen andere studie 
gekozen ofzo hoor, maar misschien wel een baantje genomen als ik wist wat er 
allemaal aan kosten om de hoek zouden komen.”
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Segmentatie /2
PERSONA: Inactieve

Context
• De inactieve woont doorgaans nog thuis en is nog onder 18 jaar. 
• Heeft veel steun vanuit de eigen omgeving, zowel op financieel als informatief 

gebied. Met name de ouders nemen een hoop zaken uit handen, ook met 
betrekking tot de studie. 

• Is in algemene zin nog niet zo met geldzaken bezig.

Behoeften, motivaties en drijfveren
• Heeft een algemene behoefte aan ontzorging en begeleiding.
• Specifiek ten aanzien van de studie worden alle regelzaken, inclusief de 

financiële, besproken met ouders en/ of broers en zussen. De inactieve 
vertrouwt sterk op hen en regelzaken worden (groten)deels aan hen 
overgelaten.

• De wil om zelf meer te weten en meer te kunnen is er wel, maar niet heel 
urgent of op korte termijn. 

• Heeft wat betreft communicatie er behoefte aan dat deze (ook) aan ouders 
gericht is en daarom aan huis, dus in brief vorm.

Barrières, knelpunten en problemen
• De knelpunten en problemen die de inactieve ervaart, hebben vooral betrekking 

op de studie en zelfstandigheid in het algemeen en hebben niet zo zeer (direct) 
betrekking op financiële regelzaken. 

• Heeft nog weinig kennis van zaken als het aankomt op zelfstandigheid en 
daarmee ook financiën en/ of geldzaken. De inactieve ervaart enige schaamte 
daarvoor. Mede hierdoor wordt er veel aan de ouders overgelaten.

• Daarnaast speelt mee dat de ouders ongevraagd dingen uit handen nemen en/ of 
er vanuit gaan dat hun kind dit zelf (nog) niet kan of wil. 

• Zoekt zelf geen informatie, weet doorgaans ook niet waar of hoe.
• In het algemeen wordt de studiekeuze ervaren als een zware keuze, die 

onzekerheid met zich meebrengt: de gevolgen van de keuze zijn van te voren 
moeilijk helemaal te overzien, dit is de eerste keer dat een dergelijke grote keuze 
gemaakt wordt en deze heeft in perceptie mogelijk grote financiële gevolgen: 
impact op schuld, salaris, carrièrekansen etc. 

Quote - “Als ik denk aan financiële regelzaken of dingen die in orde gemaakt 
moeten worden ten aanzien van financiën, dan denk ik: dat zijn grote mensen 
geldzaken. Dat komt later wel.”
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Segmentatie /3
PERSONA: Uitsteller

Context
• De uitsteller is een aankomend student die nog thuis woont en een bijbaantje 

heeft om wat extra bij te verdienen. 
• De uitsteller geniet van relatief weinig hulp uit de sociale omgeving (ouders, 

broers/ zussen en/ of vrienden), zowel op financieel als informatief gebied. 
Wellicht is de uitsteller dan ook de eerste in de familie die studeert.

• Wat mogelijk ook meespeelt zijn specifieke ondersteuningsbehoeften. 
Bijvoorbeeld ADHD/ concentratieproblemen en de gevolgen daarvan.

Behoeften, motivaties en drijfveren
• Heeft in algemene zin behoefte aan geruststelling, zekerheid en begeleiding. 
• Heeft zowel een informatieve als financiële ondersteuningsbehoefte.
• Ten aanzien financiële regelzaken of financiën wil de uitsteller vooral grip en 

de zekerheid de juiste keuzes te maken. Bijvoorbeeld de keuze voor welke 
studie, onderwijsinstelling en eventuele stad om te studeren. 

• Wat hierin meespeelt is de sterke wens dat een toekomstbeeld en potentieel 
carrièrepad passend moet zijn bij de eigen interesses en het eigen 
wereldbeeld. 

Barrières, knelpunten en problemen
• Voor de uitsteller spelen financiën een grote rol in de studiekeuze. De uitsteller 

voelt een barrière om een studieschuld op te bouwen en leent daarom liever niet. 
De uitsteller gaat liever niet op kamers om de hoge kosten daarvan te ontwijken 
en voelt zich daarom beperkt tot het lokale aanbod aan studies/ opleidingen. 

• Heeft beperkte kennis van beschikbare studies, studiemogelijkheden, financiële 
regelzaken, financiële ondersteuningsmogelijkheden, etc.

• Open dagen bij onderwijsinstellingen zijn overweldigend en schetsen een te 
algemeen beeld. Online informatievoorziening is gefragmenteerd en moeilijk te 
filteren zonder een bepaalde mate van begeleiding, mogelijk vanwege 
concentratieproblemen.

• Indien er in de oriëntatie op studies niet op korte termijn een studie gevonden 
wordt die voldoende aansluit bij eigen interesses, wordt het maken van een 
studiekeuze daarom uitgesteld.  

Quote - “Een studiekeuze voelt echt heel zwaar. Als je een verkeerde keuze 
maakt, heb je zomaar ineens een schuld met weet ik veel wat voor gevolgen 
allemaal. Ik kon geen keuze maken toen dat moest, dus ben ik maar gaan werken. 
Bij dat baantje ben ik vervolgens twee jaar blijven hangen.” 
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Segmentatie /4
PERSONA: Zoeker

Context
• De zoeker heeft de studiekeuze al gemaakt en/ of is al studerend. 
• Is in een fase waarin uitgeprobeerd wordt om zelfstandig(er) te zijn, zaken zelf 

te regelen en wellicht voor het eerst op zichzelf te wonen. De zoeker heeft 
echter nog niet veel ervaring in deze zaken. 

• In het geval van een sociale omgeving waarin veel kennis van zaken is en/ of 
veel financiële steun, wordt er naar hulp gezocht bij de ouders die doorgaans 
als de begeleider van de zoeker fungeren.

• In het geval dat deze steun er niet is vanuit huis, wordt er proactief gezocht 
naar een vangnet in vrienden, onderwijsinstellingen en/ of de overheid.

Behoeften, motivaties en drijfveren
• Behoefte aan zekerheid, zelfstandigheid en zelfontplooiing. 
• Ten aanzien van financiën op zoek naar grip en een vangnet om op terug te 

vallen. Dit kan zowel informatief als financieel zijn. 
• Heeft een proactieve houding en voelt de urgentie om zelf zaken uit te 

(kunnen) zoeken en zelf zaken te kunnen regelen.
• Heeft behoefte aan op maat informatie en proactieve communicatie vanuit de 

overheid en onderwijsinstellingen.  

Barrières, knelpunten en problemen
• Evenals bij de inactieven, hebben de problemen en knelpunten die de zoeker 

ervaart meer betrekking op het zelfstandig worden dan financiële regelzaken.
• Op het moment dat er ten aanzien van de studie voor het eerst dingen in gang 

gezet moeten worden, is dit voor de zoeker overweldigend. Er moet een hoop 
tegelijkertijd gebeuren. De wens om zelfstandig te zijn rijmt op dat moment niet 
met de behoefte aan zekerheid en het lage kennis/ ervaringsniveau. 

• Er wordt daarom gezocht naar een vangnet of begeleiding om te zorgen dat e.e.a. 
goed geregeld kan worden. Er komt een bepaalde mate van schaamte kijken bij 
het zoeken naar deze hulp. In de persoonlijke sfeer is deze schaamte geen groot 
struikelblok (wanneer er hulp gezocht wordt bij ouders, broers/ zussen, etc.). Maar 
hulp zoeken bij de onderwijsinstelling of ‘de overheid’ is in die zin uitdagender. 

• Bij zelf online zoeken blijkt informatie gefragmenteerd, waardoor de zoeker er ook 
niet altijd uit komt. 

Quote - “Op het moment dat je gaat studeren doe je alles voor het eerst. Het is 
lastig dat alles dan tegelijk komt. Achteraf gezien had ik me beter willen 
voorbereiden.”
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Segmentatie /5
PERSONA: Overlever

Context
• De overlever heeft doorgaans een specifieke ondersteuningsbehoefte. Deze 

kan zowel financieel als emotioneel/ psychologisch zijn. 
• De problematiek speelt al langer, waardoor de overlever zichzelf een pro-

actieve houding en bepaalde mate van zelfstandigheid heeft aangeleerd. De 
overlever is met andere woorden een aanpakker.

Behoeften, motivaties en drijfveren
• Heeft in algemene zin behoefte aan meer (financiële) zelfstandigheid. De 

overlever is ambitieus en gedreven om aan de hand van het volgen van een 
studie daar stappen in te zetten. 

• De ondersteuning- of begeleidingsvraag ten aanzien van financiële regelzaken 
is doorgaans zowel financieel als informatief. Enerzijds is er behoefte aan 
financiële ondersteuning om bijvoorbeeld de studiekosten te kunnen betalen, 
anderzijds is er behoefte aan informatie over specifieke regelingen die passend 
zijn bij de eigen situatie.

• Wat betreft communicatie is er daarom behoefte aan zo veel mogelijk 
informatie over mogelijkheden voor persoonlijk contact, op maat begeleiding en 
pro-actieve communicatie. 

Barrières, knelpunten en problemen
• Heeft een afkeer van het opbouwen van een schuld, maar niet altijd de financiële 

middelen om zelf alle eindjes aan elkaar te knopen. De keuze om wel of niet te 
gaan lenen is daarom een moeilijke knoop om door te hakken.

• Schaamte voor de eigen problematiek speelt mee, maar wordt overschaduwd 
door de urgentie van de ondersteuningsbehoefte. De overlever laat zich met 
andere woorden niet stoppen door de schaamte. 

• Bij zelf online zoeken blijkt informatie gefragmenteerd en/ of onvoldoende op 
maat. Hier komt de behoefte aan persoonlijke begeleiding naar voren. De 
overheid is hierbij abstract en staat ver van de student af. 

• Financiën hebben een grote impact op de keuzes die worden gemaakt. Maar de 
gefragmenteerde informatievoorziening zorgt voor een onvolledig beeld of in ieder 
geval het gevoel dat er misschien wel vormen van ondersteuning mogelijk zijn die 
de overlever zelf niet ziet of nog niet over gehoord heeft. 

Quote - “Informatie zoeken, vinden en krijgen is lastiger als een ‘bijzonder geval’ 
bent. Vaak is de standaard informatie gewoon niet echt van toepassing, en tegen de 
tijd dat je de juiste persoon te pakken hebt die je verder kan helpen kun je wel eens 
te laat zijn met indienen of iets dergelijks."
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Segmentatie /6
PERSONA: Planner

Context
• De planner kenmerkt zich door een proactieve houding en een hoge mate van 

zelfredzaamheid. 
• De planner heeft relatief veel steun uit de eigen omgeving, in ieder geval wat 

betreft informatievoorziening via vrienden en kennissen die dezelfde stappen 
hebben doorlopen.

• Heeft in sommige gevallen al eerder een studie gedaan of het proces van 
‘gaan studeren’ al eerder doorlopen en zodoende ervaring met regelzaken.

• Woont soms al op zichzelf en lijkt qua leeftijd vaker 18+.

Behoeften, motivaties en drijfveren
• Heeft in algemene zin behoefte aan controle en overzicht.
• De planner is gemotiveerd om zelf dingen uit te zoeken, zelf dingen te kunnen 

regelen en zodoende de controle te houden. Ten aanzien van financiële 
regelzaken wil de planner overal op tijd van op de hoogte zijn.

• Wat betreft communicatie heeft de planner behoefte aan zoveel mogelijk 
overzicht, zo veel mogelijk informatie in 1 keer en ruim voordat de specifieke 
informatie relevant/ urgent wordt. Dit stelt de planner in staat om de controle te 
houden over wat wanneer gebeurt en wat daarvoor nodig is.

Barrières, knelpunten en problemen
• De planner loopt doorgaans niet tegen grote problemen of knelpunten aan ten 

aanzien van financiële regelzaken, omdat hij/ zij ruim van tevoren zaken uitzoekt 
en wil regelen en zodoende problemen voorkomt. Verder lijkt er niet ook niet vaak 
sprake van een specifieke (financiële) ondersteuningsbehoefte, waardoor de 
‘standaard’ informatievoorziening vaak afdoende is.

• Desondanks loopt de planner er in het maken van de studiekeuze tegenaan dat 
het maken van een verkeerde studiekeuze mogelijk zorgt voor schulden en 
studievertraging, wat niet strookt met de wens voor controle en overzicht. Dit 
maakt de studiekeuze, ook voor hen, een relatief zware stap/ keuze.

• Verder is op spontaan niveau niet of nauwelijks duidelijk welke loketten er nog 
meer zijn naast DUO om financiële zaken te regelen. Er moet zelf veel gegoogeld 
en doorgeklikt worden om daar een beter beeld van te krijgen.

Quote - “Ik hou ervan om te weten wat er aan komt. Een paar vriendinnen die ik 
al langer ken heb ik me in deze zin wel erg geholpen. Zij hadden deze stappen al 
doorlopen en wezen er bijvoorbeeld op dat een aanvullende beurs misschien 
mogelijk zou zijn omdat mijn ouders gescheiden zijn.”
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