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Samenvatting

Het aanzetten van je studielening is een makkelijke manier; een vinkje aanklikken 
en je hebt een studielening en daardoor ook een studieschuld. Maar het hebben 
van een studieschuld heeft consequenties. Mijn doelgroep zijn studenten die al 
een aantal jaren lenen (in het nieuwe leenstelsel) en daar nu stress door ervaren 
tijdens hun studie. Ook wel pechgeneratie genoemd. Zij geven aan dat ze zich 
niet gesteund en gehoord voelen door de regering. 

Mijn onderzoek is gestart vanuit de vraag: Hoe kunnen deze studenten wel ge-
hoord en gesteund worden, om zo hun studieschuld niet meer te zien als een 
last. Al snel kwam ik erachter dat studenten geen zicht hebben op hun eigen 
situatie. Weten ze wel hoe ze er voor staan. Ze kijken er op dit moment van weg 
wat de situatie alleen maar negatiever maakt. 

Waardoor mijn hoofdvraag veranderde in: Hoe creëer ik een tool die studenten 
ondersteunt bij hun studieschuld, zodat ze handvatten krijgen om positiever 
naar hun studieschuld te kunnen kijken?

In dit onderzoek ga ik op zoek  naar de reden waarom studenten er geen zicht op 
hebben. Wat houdt zo’n (studie)schuld nou precies in en welke gevolgen brengt 
dit met zich mee. Zo ligt er een taboe over het hebben van schulden en het 
praten over geld. Waardoor het zichtveld van een persoon met schulden alleen 
maar wordt verkleind en er een tunnelvisie ontstaat. 
Het niet inloggen bij Duo is een voorbeeld van het hebben van een tunnelvisie. 
Als de student niet weet hoeveel het is, is de schuld er ook niet. 

Studenten hebben goede voornemens voor de toekomst, wat ze ook hadden 
toen ze begonnen met lenen. Maar komen deze voornemens wel uit? Leggen zij 
de lat niet te hoog voor zichzelf? En hebben ze wel een reëel beeld van de wer-
kelijkheid? Als jongvolwasse moeten ze leren om te vallen en weer op te staan 
met de juiste handvatten. 

Er zijn verschillende instanties en projecten die studenten al helpen met (studie)
schulden. Zij geven op verschillende manieren advies om hier mee om te gaan. 
Door dit te onderzoeken kwam ik op de volgende thema’s die ook een rode 
draad zullen zijn in mijn onderzoek: Veilige omgeving met gelijkgestemden, 
snelle communicatie, taboe doorbreken en een toekomstbeeld willen schetsen
. 
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Uit deze thema’s hierboven kwamen de eerste concepten. Deze concepten heb 
ik omgezet naar 3 concrete concepten. In mijn onderzoek ben ik continu het 
gesprek aangegaan met de doelgroep studenten en heb bij de drie concepten 
testjes uitgevoerd. Hieruit kwamen nieuwe inzichten waardoor ik nieuwe ont-
werpcriteria kon opstellen:

-  Een laagdrempelige setting moet gecreëerd worden. waardoor er 
 op een veilige manier samen over het onderwerp geld en schulden 
 gepraat kan worden. 
 (Taboe doorbreken) Dit brengt nieuwe inzichten en informatie. 
 Er niet voor weg kijken maar er juist zicht op hebben. 

-  Er moet een beleving gecreëerd worden waardoor de studieschuld 
 anders wordt ervaren door de studenten. Hierdoor zal de tool meer inpact
 hebben op de doelgroep. 

-  De juiste informatie moet geven worden op de tone of voice 
 passend bij de doelgroep. Hierdoor krijgen ze een beter beeld 
 waar ze rekening mee moeten houden bij het hebben van 
	 een	studieschuld	en	het	aflossen	hiervan.	

-  De tool moet ruimte bieden om op een andere kijk naar de 
 studieschuld te kijken. Het negatieve positiever maken. Waardoor er een  
 open blik ontstaat. 

Met deze ontwerpcriteria heb ik mijn proof of concept ontwikkeld. Een spel ge-
noemd:	Stufido.	Met	een	aantal	 studenten	wordt	dit	 spel	gespeeld.	Door	een	
laagdrempelige setting te creëren wordt de student uitgedaagd om het te heb-
ben over zijn of haar schulden. Hun eigen pad te bewandelen, vast te lopen in 
het doolhof en een andere weg te zoeken. Door omdenkkaarten wordt de stu-
dent getriggerd om anders naar zijn of haar studieschuld te kijken. Maar op een 
gegeven moment zal de student vastlopen in het spel (wat in het echte leven 
ook gebeurt). 
Door een speciale omdenkkaart wordt het doolhof verwijderd en veranderd het 
speelbord. Hierdoor krijgt de speler een andere blik op de situatie (een open 
blik)	en	zal	de	finish	zonder	obstakels	te	bereiken	zijn.	

De	student	zal	door	dit	spel	meer	inzicht	krijgen	in	het	hebben	van	studiefinan-
ciering en de studieschuld, waardoor het makkelijker wordt om hiermee om te 
gaan.
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Aanleiding

In dit project heb ik onderzoek gedaan naar studenten met een studieschuld. De 
laatste tijd is het veel in het nieuws dat studenten kampen met een hoge studie-
schuld en daardoor stress ervaren, met zelfs burn-out klachten tot gevolg. Zelf 
ben ik ook een student met een hoge studieschuld die in het leenstelsel valt en 
ervaar/ervaarde hierdoor stress. Doordat ik studievertraging opliep ging dit nog 
meer aan mij knagen. Laten we eerlijk wezen; een extra studie jaar, en in mijn 
geval twee jaar kost gewoon meer geld. 

De studenten die gebruik hebben gemaakt van dit leenstelsel worden dan ook 
wel de pech generatie genoemd. Zo ben ik de enige in mijn gezin die een stu-
dieschuld heeft. Mijn tweeling zus daarentegen zat nog in het oude leenstelsel 
en heeft daardoor geen studieschuld opgelopen. Onze wegen zijn natuurlijk an-
ders verlopen, maar het geeft wel aan hoe groot het verschil is tussen het oude 
stelsel het nieuwe stelsel. 

Daar zit dan ook wel het frictiepunt; waarom heeft deze pechgeneratie geen 
recht op de basisbeurs die voorafgaande studenten wel hebben gehad? En over 
een jaar keert de basis beurs weer terug voor nieuwe studenten. Het is alleen 
nog steeds niet genoeg om heel je studie te betalen. Studenten zullen daarom 
moeten lenen of naast hun studie moeten werken. 

Als ontwerper kan ik helaas dit probleem niet oplossen, we zijn als studenten 
genoodzaakt om te lenen. Maar ik wil er wel zijn voor de studenten die vallen 
onder de pechgeneratie en de aankomende studenten die gaan lenen. Daarom 
wil ik de studenten handvatten geven om er mee om te leren gaan. 

Verschillende instanties proberen mensen te helpen met schulden, en richten 
zich dan ook op studenten. Maar dit zijn middelen die studenten moeten raad-
plegen uit zichzelf. Op het hebben van schulden en het omgaan met geld ligt 
een taboe. Is deze stap niet te groot voor studenten? Er moet daarom een laag-
drempelige manier ontwikkeld worden waardoor studenten wel zicht krijgen op 
hun situatie en het taboe over hun studieschuld los kunnen laten. 
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Positionering als ontwerper

Omgaan met tegenslagen, is iets wat vaak terug komt in mijn leven. Zo kreeg ik 
als klein kind al vroeg het besef dat ik niet mee kon komen met de klasgenoot-
jes in groep 3. Ik ben toen getest op dyslexie en daar kwam toen ook uit dat ik 
ADD had. Maar bij de pakken neerzitten deed ik niet. Ik bleef juist mezelf, ging 
me niet anders voordoen en focuste mij op de leuke dingen. Zo kon ik mijn ei 
kwijt door creatief bezig te zijn, te tekenen en te knutselen. Een rode draad die 
door mijn leven gaat. 

De tegenslagen bleven maar komen, maar toch won altijd mijn doorzettingsver-
mogen om er iets van te maken. Van het negatieve iets positiefs maken. 
Ook in deze opleiding zal ik niet zo snel opgeven. Vandaar dat ik voor de vierde 
keer nu afstudeer. Dit heeft consequenties voor mijn studieschuld, langer door 
studeren kost meer geld en daardoor heb ik ook een hogere studieschuld. 
Ik vind dat dit je dan ook niet hoeft te weerhouden om door te studeren of te 
stoppen met je opleiding. 

In deze tijd komen studenten zichzelf tegen, maken andere keuzes en is het 
vallen en opstaan. Ik ben in deze tijd mezelf ook tegengekomen. Door in jezelf 
te investeren, wat studenten ook doen met hun studie lening, heb ik dat ook 
gedaan. Ik heb mezelf de tijd gegeven om het nog een keer te proberen. Door 
mijn schaamte opzij te zetten en het over mijn problemen te durven hebben. 
Met hulp vanuit anderen (ADD coach, decaan en medestudenten) heb ik mijn 
problemen zoals faalangst en onzekerheden aangepakt en het naar het positie-
ve gestuurd. 

Het negatieve omzetten naar het positieve. 
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Onderzoek 
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- Wat betekent een hoge studieschuld voor 
 (beginnende) studenten? 

- Wat houdt een studieschuld nou precies in? 

- Ervaart de groep die niet leent ook hinder van dit leenstelsel?
 
- Hoe ervaren studenten het hebben van een studieschuld? 

- Lopen zij nog tegen andere problemen aan? 
 Ligt de oorzaak bij iets anders? 

- Wat zijn de behoeftes van deze groep studenten? 

- Hoe kijkt een professional naar dit probleem? 

Hoe creëer ik een tool die studenten 
ondersteunt bij hun studieschuld, 

zodat ze handvatten krijgen om posi-
tiever naar hun studieschuld te kun-

nen kijken?

Hoofd- en deelvragen 
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Studieschuld

Een nieuwe uitdaging, naar de Middelbare school, een stap naar een betere toe-
komst, maar ook een toekomst met een studieschuld. Een vinkje en je lening is 
geregeld. “Maar in de praktijk blijkt dit heel anders te zijn; er zijn ook consequen-
ties aan het hebben van een studieschuld. “Studenten die geld lenen voor hun 
studie zijn vaker extreem vermoeid, emotioneel uitgeput en maken zich meer 
zorgen over het krijgen van een burn out”. (NOS, 2019) Ook zien zijn vaker af van 
sociale activiteiten met vrienden door de hoge kosten. “Lenen raakt studenten 
niet alleen in de portemonnee, maar ook emotioneel”; aldus voorzitter ISO Tom 
van den Brink. (“Lenende student heeft meer last van stress en prestatiedruk”, 
2019)

Wat betekent een hoge studieschuld voor (beginnende) studenten?   

De studieschuld kun je verdelen in vier onderdelen:

1. Aanvullende beurs
2. De studenten OV chipkaart (reisproduct) 
3. De lening
4. Het collegekrediet (deel om je college mee te betalen) 

De overheid verwacht van de studenten dat ze voor deze bovenstaande punten 
een prestatie leveren. De student dient binnen tien jaar zijn of haar diploma te 
behalen. Zo niet dan moet de student het reisproduct en de aanvullende beurs  
terugbetalen. Deze twee onderdelen worden samen ook wel ‘prestatie- beurs’ 
genoemd.	(Studiefinanciering	in	Het	Kort	Voor	Studenten	En	Hun	Ouders,	2022)	

Wat houd een studieschuld nou precies in? 
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Sinds 2015 krijgen nieuwe studenten geen beurs meer. Zij moesten het gaan 
doen met het leenstelsel en worden daarom ook wel de leenstelgeneratie ge-
noemd”. (Redactie, 2016) “In 2017 had 55 procent van de studenten een studie- 
lening, in het jaar 2021 is dit met 10% verlaagd namelijk 45 % meld het Nationaal 
Instituut voor Budgetvoorlichting”. (Nibud bezorgd: studenten leunen zwaarder 
op ouders en bijbaan, 2021) (Nibud) De cijfers zijn gedaald omdat studenten nu 
minder lenen en sneller zullen aankloppen bij hun ouders. Wie niet leent heeft 
een bijbaan, geld van ouders of lage lasten. Ook zien we dat deze generatie 
met het leenstelsel langer thuis blijven wonen bij hun ouders. Ze zijn daardoor 
financieel	afhankelijk.	(Nibud	bezorgd:	studenten	leunen	zwaarder	op	ouders	en	
bijbaan, 2021) 

Wie zijn deze studenten, en welke problemen ervaren zij met hun studie-
schuld? 

Studenten	die	niet	lenen	werken	soms	uit	angst	voor	een	fikse	studieschuld.	Zij	
geven aan minder te zouden werken als de basisbeurs er zou zijn.  (Strijden te-
gen	een	fikse	studieschuld:	“Jaren	extra	gewerkt	uit	angst”,	2021).	Ze	geven	aan	
dat hun bijbaan teveel tijd kost. En dit te kosten gaat van hun studie en studiere-
sultaten. Dit levert de studenten stress op. (Nationale Onderwijsgids, 2021). 

Ervaart de groep die niet leent ook hinder van dit leenstelsel?  

Als een last op hun schouders. De studenten hebben geen goede hoop op een 
goede toekomst. (Spetter, 2021) Mensen die in armoede of met schulden leven 
ervaren schaamte, zij leven van dag tot dag. Het gevolg hiervan is dat zij niet 
meer	 in	staat	zijn	om	doelgericht	en	probleemoplossend	 te	handelen.	 (Jung-
mann & Wesdorp, 2017) “Mensen worden in beslag genomen door hun zorgen. 
Het beslag op mentale vermogens beperkt deze mensen in de mogelijkheden 
de	eigen	situatie	te	verbeteren”.	(Jungmann	&	Wesdorp,	2017)	
. 

Hoe ervaren studenten het hebben van een studieschuld? 
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Veel jongeren kampen met psyschische problemen door de maatschappelijke 
druk en te hoge verwachtingen. “Het kan zo echt niet meer verder. We leggen de 
lat altijd maar hoger voor ons- zelf en elkaar. Daar gaan jongeren aan ten onder” 
zegt	jeugdtherapeute	Ingrid	De	Jonghe.	(Clemens,	2016)		Studenten	voelen	zich	
slecht	omdat	ze	niet	kunnen	voldoen	aan	deze	hoge	verwachtingen.	(Clemens,	
2016). 
Waarom hebben jongeren zulke hoge verwachtingen en waarom laten zij zich 
belemmeren in dit verwachtingspatroon? Leggen zijzelf de lat zo hoog voor 
zichzelf of heeft de buitenwereld hier meer invloed op? 

In mijn onderzoek vind ik het belangrijk om breder te kijken waar dit probleem 
ligt. Zijn er ook andere oorzaken van dit probleem om te onderzoeken. Bijvoor-
beeld: Hoe heeft de media invloed op dit probleem? 

Lopen zij nog tegen andere problemen aan? 
Ligt de oorzaak bij iets anders? 

We weten sinds kort dat de basisbeurs weer terugkomt voor toekomstige stu-
denten, maar daar heeft deze generatie op dit moment niet veel aan. Ze worden 
voor een klein gedeelte gecompenseerd, naar schatting is dit z’n 1000 euro per 
student. Veel te weinig vinden studenten. Ze geven aan zich niet serieus geno-
men te voelen en niet gehoord te voelen. 
Met dit project kan ik dit probleem niet oplossen, helaas heb ik geen geldboom 
in de tuin staan. Wel kan ik een oplossing voor de studenten vinden waardoor ze 
zich gehoord en gesteund voelen. 

Wat zijn de behoeftes van deze groep studenten? 
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Deze generatie die nu leent ondervinden belemmeringen voor de toekomst. 
Door het lenen en niet opgeven van hun studieschuld heeft deze generatie een 
veel	grotere	kans	om	uiteindelijk	 in	de	schulden	 te	komen.	Jongeren	kunnen	
minder logische keuze maken, hun beloningsysteem in het brein werkt actiever. 
Daarom	is	de	keuze	snel	gemaakt	om	meer	te	gaan	lenen.	Je	past	het	schuifje	
aan en in de toekomst veranderen er een paar cijfers. Gevolgen die je nu nog 
niet kan overzien. Het antwoord van jongeren is vaak: we gaan wel meer werken 
later. Zie het als goede voornemens. Die komen nooit of zelden uit omdat je op 
dat moment toch andere keuzes maakt en er andere factoren meespelen. 

Hoe kijkt een professional naar dit probleem? 

Samevatting Interview schuldhulpverlening John wildenberg 
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Schulden

Informatie die ik gebruik over schulden. 

In dit onderzoek zal ik ook research doen naar het hebben van schulden en wat 
dat met een mens doet. Dit neem ik mee in mijn project. Wel ben ik ervan bewust 
dat het hebben van een ‘echte’ schuld veel meer impact op een mens heeft dan 
een studieschuld. De meeste studenten hebben alleen hun studieschuld als 
schuld. “Schulden worden pas problematisch als je je betalingsafspraken met 
je schuldeisers niet meer kunt nakomen. Op dat moment ontstaan er betalings-
achterstanden”. (Schulden: oorzaken, gevolgen, hulp vragen, z.d.)

Onderzoek  naar schulden. 

Het Nibud heeft 5 competenties opgesteld, als deze competenties niet goed 
zijn	ontwikkeld,	dan	loop	je	een	verhoogt	risico	dat	je	in	(grote)	financiële	pro-
blemen terecht komt. 

- In kaart brengen 
- Vooruit denken 
-	 Kennis	bijhouden	
- Verantwoord besteden 
- Bewust kiezen. 

Deze competenties zijn dus cruciaal voor een gezonde omgang met geld en 
het	voorkomen	van	financiële	problemen.	(Schulden:	oorzaken,	gevolgen,	hulp	
vragen, z.d.)

Impact van schulden

Als je ergens tekort aan hebt, dan gaan je hersenen automatisch hierop focussen. 
Je	kan	bijna	nergens	anders	aan	denken.	Door	dit	probleem	ontstaat	schaamte.	
Anderen belangrijke zaken verdwijnen uit het zicht. Schaamte wordt over het 
algemeen gekenmerkt door stress. “Gevolgen van stress zijn dat je anders gaat 
handelen omdat je in een tunnelvisie zit. Dit is de verklaring waarom mensen als 
gevolg	van	schaamte	anders	gaan	handelen”.	(Jungmann	&	Madern,	2017)	(Be-
wegen voor je Brein, 2019)



Foto’s van links naar rechts: (Cantrijn, z.d.), (ANP, 2022) ,(ANP, 2021), (Studieschuld niet opgeven bij hypotheekaanvraag? 

Bank kan schuld opeisen, 2021), (Shutterstock, z.d.), (ANP, 2021b)
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In de media 

Er is nu veel te doen over de stu-
dieschuld in de media. Een paar 
jaar geleden was dit ook het geval 
toen de basisbeurs werd afgeschaft. 
Sindsdien blijft het een onderwerp 
dat steeds terug komt. Wat eigenlijk 
gek is want de studielening is niks 
nieuws. (Geschiedenis studiefinan-
ciering: aantal beurzen gestegen van 
zeventig, z.d.)
Alleen merken we nu de gevolgen 
van het invoeren van de nieuwe 
leenstelsel. Vandaar dat het nu ook 

wordt uitvergroot in de media. Zo zijn 
er items bij het journaal, kassa en do-
cumentaires die hierover gaan. 

We krijgen door de media een goed 
beeld van de studenten die nu ge-
hoord willen worden. Diep in de 
schulden zitten en daar stress en de 
lasten van ervaren. Ze zijn het niet 
eens met de regering en de com-
pensatie die nu berekend is. Het is 
een druppel op de gloeiende plaat. 

In de enquetes gaven studenten 
aan dat de media ook een extreem 
beeld creeërt. Ze geven het verkeer-
de beeld van studenten. Studenten 
zouden met hun studieschuld alleen 
maar op vakantie gaan en avondjes 
uit. 

Begrijpelijk dat ik tijdens het houden 
van intervieuws studenten aan gaven 

er soms ook helemaal niet naar te kij-
ken. Het zelfde gebeurt bij Duo daar 
kijken ze regelmatig tot niet op. Dit 
wordt ook wel het struisvogel effect  
genoemd. Wat er niet is zie je ook 
niet. Een kwalijke zaak want juist op 
je studieschuld moet je zicht houden.

Nadelen van de media 
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Conclusie theoretisch kader

Ontwerpcriteria

Studiefinanciering	is	makkelijk	aangezet,	maar	het	hebben	van	een	studieschuld	
heeft ook consequenties. Studenten zijn vaak extreem vermoeid, emotioneel 
uitgeput en maken zich zorgen over het krijgen van een burn-out. (NOS, 2019)
Door de studieschuld gaan studenten sneller bij hun ouders inwonen en zijn 
daardoor	financieel	afhankelijk.	Of	hebben	een	bijbaan	die	niet	te	combineren	
valt met hun studie. 
Een studieschuld hebben voelt als een last op de schouders van de studenten. 
Het leven met schulden brengt ze in een tunnelvisie daardoor zijn zij niet meer in 
staat de juiste beslissingen te nemen. Zij schamen zich voor hun schuld en wor-
den in beslag genomen door hun zorgen ook wel stress genoemd. Studenten 
hebben te hoge verwachtingen voor dit moment en voor de toekomst. 
Door het hele nieuwe leenstelsel wat weer wordt afgeschaft geven studenten 
aan niet serieus genomen te worden. Door de media krijgt de samenleving een  
goed/extreem beeld hoe studenten kampen met het hebben van een studie-
schuld. Studenten geven aan er soms ook niet naar te kijken. Dit gebeurdt ook bij 
het inloggen bij duo. Daar kijken studenten ook weinig tot niet op.  

Uit deze informatie zijn de volgende ontwerpcriteria gekomen:

- probleem niet oplossen maar handvatten geven 

- studenten moeten zich gehoord en gesteund voelen 

- Reëel beeld geven van de werkelijkheid en de toekomst 
 zodat ze betere keuzes kunnen maken. 

- De schaamte wegnemen en het taboe rond schulden verhelpen. 

-  Er niet voor weg kijken, maar er juist zicht op hebben. 
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Doelgroep
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Doelgroep

“Jongeren	ervaren	het	meeste	stress	over	hun	drukke	leven,	over	school	of	stu-
die,	en	over	hun	toekomst”.	(Kloosterman,	2021)	Mijn	doelgroep	zijn	jongeren	die	
al een aantal jaren lenen en nu meer gaan nadenken over de toekomst en hier-
door stress ervaren. Dat betekent niet dat ik een de beginnende student uitsluit. 
Ik heb ze wel meegenomen in mijn onderzoek. Zij zullen ook geholpen zijn bij 
deze tool. Het verschil is dat zij in de laatste jaren van hun studie gebruik gaan 
maken van de basisbeurs. Daardoor hebben zij een veel kleinere studieschuld 
dan de studenten die nu een studielening hebben. De noodzaak van mijn tool is 
minder hoog als de studieschuld minder hoog is.

Ik focus daarom echt op de pechgeneratie. Zij vinden dat ze niet gehoord wor-
den. Buiten hun schoolleven maken zij al genoeg mee als jongvolwassene. In 
deze	fase	stappen		ze	over	naar	volwassenheid.	Je	maakt	andere	keuzes	in	het	
leven,	op	het	gebied	van	opleiding,	werk,	woonsituatie	en	relaties.	(Centraal	Bu-
reau voor de Statistiek, 2015) Hier komt ook een stuk onzekerheid om de hoek 
kijken.	Kan	de	student	straks	wel	een	huis	kopen	met	zijn/haar	studieschuld?	Of	
financieel	onafhankelijk	zijn	van	zijn/haar	ouders?	
86 procent geeft aan niet regelmatig in te loggen op DUO. Het is de vraag of de 
student	überhaupt	zicht	hebben	op	hun	financiële	situatie	en	het	effect	daarvan	
op hun toekomst?  (zie bijlage enquête, pagina 95) 

Studenten 
die nu studeren

in Nederland 
2021. 

Totale 
studieschuld van alle 

studenten 
(studerend en afgestudeerd) 2021. 

Ruim 
817.000 

STUDENTEN* 

Ruim 
24,4 MILJARD** 

De gemiddelde 
studieschuld 

 

 19.100
euro**

*(NOS, 2021)
**(Centraal	Bureau	voor	de	Statistiek,	2021)
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Ontwerpfase 
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Timeline 

Het keuzedoolhof

Prototype 2 

Een spel met verschillende thema kaarten die 
betrekking hebben tot het hebben van schul-
den en het onderwerp geld. Studenten worden 
uitgedaagd om het samen te praten/discussië-
ren over deze onderwerpen. 

Het taboe doorbrekende spel 

Prototype 1 

App die je laat zien hoe je ervoor staat

Digitale app die jongeren laat inzien hoe ze 
ervoor staan. Ze geven een goed overzicht 
hoe de student er nu voor staat en later 
moet	aflossen.	

Community oprichten 

Community	 oprichten	 die	 studenten	 kop-
pelt aan oud studenten. Om zo samen erva-
ringen  uit te wisselen en het met elkaar te 
bespreken (taboe doorbreken). 

Online game

Game, helpt het hoofdpersoon door alle moeilijke 
momenten heen. Financiële kennis wordt bijgespij-
kerd tijdens de opdrachten. De student helpt de 
hoofdpersoon te sturen naar een goede toekomst. 

Stufido

Proof of concept

Een spel waarin studenten moeten manoeuvreren door een dol-
hof. Onderweg krijgen ze door middel van thema kaarten inzich-
ten in het hebben van hun studieschuld en gaan er positiever 
naar  kijken. Totdat ze niet meer verder kunnen en vastlopen in het 
doolhof, dan komt er een speciale kaart in het spel waardoor het 
doolhof van het speelbord wordt gehaald, hierdoor krijgen ze een 
open	blik	en	kan	de	finisch	bereikt	worden.	

zie blz. 
30

Een levensgroot doolhof waar studenten voor 
verschillende dilemma’s worden gesteld, ze de 
juiste informatie krijgen en daardoor een keuze 
maken. Ze krijgen door het doolhof letterlijk en 
figuurlijk	een	open	blik	op	de	situatie.
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Het keuzedoolhof

Prototype 2 

Een applicatie waar studenten elkaar kunnen 
ontmoeten en met oud studenten kunnen chat-
ten. Om zo een beter beeld te krijgen van hun 
toekomst. (Toekomstbeeld schetsen)

Online platform 

Prototype 3 

kaartspel

Een kaartspel die studenten positiever naar hun studieschuld 
laat kijken en het taboe laat doorbreken. Door de kaarten 
wordt de student uitgedaagd om te praten over het hebben 
van	 een	 studieschuld.	 Kennis	 laten	 uitwisselen	 met	 elkaar.	
Hoe gaan anderen met deze situatie om? 

Online game

Game, helpt het hoofdpersoon door alle moeilijke 
momenten heen. Financiële kennis wordt bijgespij-
kerd tijdens de opdrachten. De student helpt de 
hoofdpersoon te sturen naar een goede toekomst. 

Stufido

Proof of concept

Een spel waarin studenten moeten manoeuvreren door een dol-
hof. Onderweg krijgen ze door middel van thema kaarten inzich-
ten in het hebben van hun studieschuld en gaan er positiever 
naar  kijken. Totdat ze niet meer verder kunnen en vastlopen in het 
doolhof, dan komt er een speciale kaart in het spel waardoor het 
doolhof van het speelbord wordt gehaald, hierdoor krijgen ze een 
open	blik	en	kan	de	finisch	bereikt	worden.	

zie blz. 
33

zie blz. 
36

zie blz. 
44

Een levensgroot doolhof waar studenten voor 
verschillende dilemma’s worden gesteld, ze de 
juiste informatie krijgen en daardoor een keuze 
maken. Ze krijgen door het doolhof letterlijk en 
figuurlijk	een	open	blik	op	de	situatie.
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Marktonderzoek

Om een beter beeld te krijgen wat er nu te vinden is voor studenten met be-
trekking tot hun studieschuld heb ik een marktonderzoek gedaan. (zie bijlage 
pagina 58 )

Hier kwamen de volgende 4 thema’s uit: 

- Veilig omgeving: gelijkgestemden
- Snelle communicatie: meteen respons
-	 Community:	met	een	eigen	kijk	op	de	situatie,	taboe	doorbrekend	
- Het onbekende: toekomstbeeld schetsen. 

Deze thema’s zullen een rode draad vormen door mijn onderzoek. 

Alle producten/projecten uit het marktonderzoek hadden als overkoepeld the-
ma advies geven. Ze geven allemaal de studenten advies hoe nu om te gaan 
met hun studieschuld. Om mijzelf uit te dagen als ontwerper en niet weer de 
theorie in te duiken ben ik meteen gaan denken in concepten. Hieruit kwam het 
volgende:

- Digitale app die jongeren laat inzien hoe ze ervoor staan. Ze geven een 
goed	overzicht	hoe	de	student	er	nu	voor	staat	en	later	moet	aflossen.	
 Digitaal perspectief/advies (koude data)

-	 Community	oprichten	die	studenten	koppelt	aan	oud	studenten.	Om	zo	
samen ervaringen uit te wisselen en het met elkaar te bespreken (taboe door 
breken). De oud studenten schetsen de student een nieuw toekomstbeeld.  
 Ervaringsdeskundige geeft advies 
 
- Een kaartspel die studenten positiever naar hun studieschuld laat kijken 
en het taboe laat doorbreken. Door de kaarten wordt de student uitgedaagd om 
te praten over het hebben van een studieschuld. Kennis laten uitwisselen met 
elkaar. Hoe gaan anderen met deze situatie om? 
 Elkaar advies geven over een situatie. 

- Game, helpt de hoofdpersoon door alle moeilijke momenten heen. Fi-
nanciële kennis wordt bijgespijkerd tijdens de opdrachten. De student helpt de 
hoofdpersoon te sturen naar een goede toekomst. 
 Vanuit een ander perspectief kijken. 
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Conceptualiseren

- Het taboe doorbrekende spel

- Het keuzedoolhof

- Online platform
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Concept 1 

HET TABOE DOORBREKENDE SPEL

“Bij financiële problemen wordt ervaren dat er een taboe is om over dit onder-
werp te praten. Dit maakt dat mensen niet zelf een gesprek beginnen. Het is 
dus nodig om deze groep zelf te benaderen en te benadrukken dat ze niet de 
enige zijn én dat er een oplossing is. Als gevolg van deze schaamte voor hun fi-
nanciële situatie sluiten ze zich af voor de buitenwereld”.  (schuldenenincasso)

Medium:  Kaartspel 
Doel:   Taboe doorbreken: over het onderwerp schulden en geld 

Een spel met verschillende themakaarten die betrekking hebben op het hebben 
van schulden en het onderwerp geld. Studenten worden uitgedaagd om samen 
te praten/discussiëren over deze onderwerpen. 

Concept 
Een bordspel dat gezamenlijk gespeeld 
wordt. Zij zullen themakaarten trekken 
die	betrekking	hebben	op	geld,	financi-
ele kennis en schulden. Op de kaarten 
zullen stellingen staan die aanleiding 
geven tot een discussie,  zodat studen-
ten elkaars mening kunnen horen. Een 
timer houdt bij hoe lang ze in gesprek 
zijn. Elke stelling moet minimaal 1 minu-
ten en maximaal 2 minuten besproken 
worden. Dit om de studenten uit te lok-
ken om met elkaar over een onderwerp 
te praten.

Advies geven 
Studenten zullen elkaar in dit spel advies 
gaan geven. Bij de themakaarten horen 
ze al van elkaar hoe ze over onderwer-
pen denken en hoe ze er zelf mee om 

gaan. Met de advieskaarten worden 
ze uitgedaagd om dit ook te doen. Op 
deze kaarten wordt de student ge-
vraagd om advies te geven aan een 
mede speler of op een situatie. 

In mijn hele project heb ik studenten 
gevraagd hoe zij naar het onderwerp 
studieschuld kijken. Dit heb ik gedaan 
in een open setting (met meerdere 
mensen), Er begon meteen een ge-
sprek over het onderwerp studie-
schuld. Het is een onderwerp wat erg 
speelt onder studenten, waardoor het 
gesprek makkelijk op gang kwam. 
Hierin is het wel belangrijk hoe je de 
student bevraagt, door bijvoorbeeld 
niet meteen naar schulden te vra-
gen. (Gesprekstechnieken om men-
sen met schulden te motiveren, 2020) 
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Het samen over een onderwerp hebben, brengt nieuwe inzichten en informatie. 
Een anderen manier van een gesprek voeren. De student wordt door een laag-
drempelige setting uitgedaagd om over zijn studieschuld te praten en zijn eigen 
situatie op tafel te leggen. De setting (thuis, decaan, op school of op een open 
dag) waar het spel gespeeld wordt is dus erg belangrijk, dit bepaald de inhoud 
van het spel.

Conclusie 

“Het moet een makkelijk spel zijn om te doen, onderliggende gedachten 
moeten goed zijn”.  (citaat student )

“Het moet geen moetje worden daarom is de setting belangrijk”. 
(citaatstudent)

Het spel moet uitnodigend genoeg zijn om het te spelen, daarom heb ik ook 
naar aspecten gekeken zodat studenten het gaan spelen. Een drankspel kan 
zo’n vorm zijn, dit is erg populair onder studenten. Alleen is deze setting geen 
goede cobinatie met een serieus onderwerp. 
Het spel zal in groepsverband gespeeld moeten worden, daarom dient er eerst 
een groep gevormd te worden. Om het spelen van het spel nog laagdrempeli-
ger te maken heb ik ook naar de mogelijkheden gekeken om het spel te maken 
voor één persoon. 

Anderen mogelijkheden

Een stapel kaarten, waaruit je een kaart kan trekken als de student stress ervaart 
over zijn of haar studieschuld. Deze kaarten geven je inzichten als je zit met een 
probleem, vraag of situatie. Deze kaarten laten je nadenken over het onderwerp 
en laten je nieuwe inzichten krijgen. 
Dit spel heeft als voordeel dat het alleen gespeeld kan worden, wel heb je alleen 
jezelf en zijn jouw gedachtes als antwoord. 

Jezelf advies geven 

Door juist laagdrempelige vragen te stellen (dit heb ik getest zie bijlage pagina 
76) kan het een goede aanleiding zijn om over het onderwerp schulden en geld 
te hebben. 
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Uitvoeren S’ochtends of op stress momenten.
Trekt een kaart uit het spel kaarten. Kaart	 geeft	 advies	 om	hoe met het probleem om te gaan en  er over na te denken. 

Door de kaarten krijgt de student een ander persfectief op zijn  of haar studieschuld. 

*

* stock foto’s behalve de foto links onder: (25 vragen voor de allerleukste gesprekken met je vrienden, 2018)

Het spel wordt uitgestald 

en de spelregels worden 

duidelijk gemaakt voor de 

spelers. 

In dit spel komen verschil-

lende thema’s aan bod die 

toe- pasbaar zijn bij het 

thema	 studiefinanciering	

en schulden. 

Het doel van het spel 
is dat spelers meer 
inzichten krijgen over 
dit onderwerp maar 
ook in gesprek gaan 
met elkaar. 

De speler die dit speelt 
zal belangrijke inzich-
ten krijgen en zo ho-
pelijk een betere kijk 
hebben op zijn of haar 
studieschuld. 
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Concept 2

HET KEUZEDOOLHOF

“Met eigen keuzes maken, neem je juist je eigen verantwoordelijkheid. Elke 
keuze die je maakt heeft invloed op je leven en toekomst. Maar ook veel keu-
zes zijn niet voor het leven, zijn te herstellen, hervormen dus maak het niet te 
groot. Kiezen doe je met je gevoel, je verstand en je intuïtie”. (cohesie)

Medium:  Installatie
Doel:   De student zichzelf achter keuzes laten staan.

Een levensgroot doolhof waar studenten voor verschillende dilemma’s worden 
gesteld, ze de juiste informatie krijgen en daardoor een keuze maken. Het maakt 
niet	uit	welke	keuze	ze	maken.	Ze	krijgen	door	het	doolhof	letterlijk	en	figuurlijk	
een open blik op de situatie. 

Concept 
Studenten staan continu voor dilemma’s: 
wel of niet lenen, op stap met vrienden, 
werken of verder studeren enz. “Een di-
lemma is een situatie of probleem waar-
in uit twee even onaantrekkelijke (of 
aantrekkelijke) alternatieven moet wor-
den gekozen. De keuze kan daarom niet 
alleen op logische gronden gemaakt 
worden. De weg om uit een dilemma te 
geraken is dan ook vaak een zeer per-
soonlijke keuze.” (Wikipedia-bijdragers, 
2021)

Een levensgroot doolhof helpt de stu-
dent om achter zijn keuzes te staan. De 
student bewandelt het doolhof, in de 
verschillende kamers krijgt de student 
dillema’s met bijpassende informatie 

door de speaker te horen. Om daar-
na een keuze te maken en zijn pad te 
bewandelen naar de volgende kamer. 
Hoe veder de student komt in het 
doolhof hoe lager de muren worden. 
Om zo een ruimere blik te krijgen op 
de situatie. Dit geeft weer dat student 
dan ook een ruimer beeld krijgt over 
zijn of haar studieschuld. 

Beleving 
Studenten gaven aan dat uit dit con-
cept de beleving aanspreekt. 
“Deze beleving is een innovatie-
ve en alternatieve beleving, en zal 
daarom beter blijven hangen en im-
pact hebben op de gebruiker”. (ci-
taat student) 
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Eigen pad belopen 
In het doolhof moeten er verschillende 
opties zijn voor routes. Tijdens het testen 
kwam ik erachter met een keuzenroute-
kaart (zie bijlage pagina 81) dat studen-
ten allemaal een eigen route kunnen 
bewandelen. Door een vraag zoals: je 
studieschuld opgeven bij de hypotheek 
of het wel aangeven maar minder kun-
nen lenen?  Zal iedereen een ander ant-
woord hebben en daardoor ook een an-
dere route lopen. 

Waarom de student nog meer informa-
tie geven? Duo en studenten begrijpen 
elkaar niet.
“Uit onderzoek blijkt dat DUO en (oud) 
studenten elkaar vaak niet begrijpen. De 
Nationale ombudsman concludeert dat 
DUO	zijn	informatieverstrekkingen	effec-
tiever en persoonlijker kan maken”. (Sij=a 
Beer et al., 2017)  In mijn onderzoek kwam 

ik dit ook tegen, zo krijgen studenten 
verschillende mails met ambtenaar-
taal. Tevens is er voor beginnende 
studenten een Webinar te volgen die 
erg zakelijk is, met vaktermen. (Webi-
nars - DUO, z.d.)

De juiste informatie moet gegeven 
worden. 
De uitspraak onder studenten: “het is 
de goedkoopste lening die er op dit 
moment is”. Dat is op dit moment ook 
zo: de rente is nu 0.0 procent (voor 5 
jaar). (Rentepercentages, z.d.) Dat wil 
niet zeggen dat dat voor altijd zo blijft. 
Veel studenten weten ook niet dat 
hun	rente	meegaat	tijdens	de	afloop-
fase. Het bedrag dat je moet terugbe-
talen kan in de tussentijd dus stijgen. 
(Studieschuld	aflossen:	hoe	werkt	het	
terugbetalen?, z.d.)

Het levensgrote doolhof zet student letterlijk voor het blok om hen met de juis-
te informatie (met de tone of voice passend bij de doelgroep) een keuze laten 
maken. Het is een goede manier om de beleving van de studieschuld positief  te 
beinvloeden. Het zal impact hebben op de studenten omdat ze in het doolhof 
voor keuzes zullen staan die ze ook in het echte leven moeten maken. 

Conclusie 

Als ontwerper moet ik realistisch blijven. Het is niet reëel om in z’n korte tijd een 
levensgrote installatie op te bouwen en een geschikte locatie te vinden. 
Daarom heb ik gekeken naar de mogelijkheden om het anders vorm te geven. 
Zoals een online variant. Studenten gaan dan online door het doolhof. 

Anderen mogelijkheden
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*

*	stock	foto’s	behalve	de	foto	links	onder:	(Liefleven,	z.d.)

De speler begint bij de 

hoofdingang. Daar krijgt hij 

een korte uitleg over het 

doolhof en de spelregels. 

Door het doorlof te lopen 

en keuzes te maken welke 

kant op te gaan, komt de 

speler situatieborden te-

gen. 

Bij de situatieborden krijg 

de speler door middel van 

een geluidsfragment uit- 

leg over de situatie waar-

na hij zelf moet kiezen wat 

hij of zij in die situatie zou 

doen 

De speler die dit speelt 

zal belangrijke inzichten 

krijgen en zo hopelijk een 

betere kijk hebben op zijn 

of haar studieschuld. 
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Concept 3 

ONLINE PLATFORM 

“Doordat een ervaringsdeskundige begrijpt wat cliënten meemaken schept 
dit vertrouwen. Cliënten voelen zich hierdoor veiliger en meer op hun gemak. 
Er is minder angst voor wanbegrip, waardoor zij ook gemakkelijker durven pra-
ten. De gedeelde ervaringen vormen de basis voor een bijzondere verbintenis.” 
(nicolehoeymans)

Medium:  Platform
Doel:  Studenten koppelen aan oud studenten om zo ervaringen uit te  
  wisselen.

Een applicatie waar studenten elkaar kunnen ontmoeten en met oud studenten 
kunnen chatten. Om zo een beter beeld te krijgen van hun toekomst. (Toekomst-
beeld schetsen)

Concept 
Je	bent	niet	alleen,	ook	andere	studen-
ten hebben last van hun studieschuld. 
Op dit platform/applicatie wil ik studen-
ten stimuleren om hun verhaal te doen. 
Via een chatfunctie kunnen ze commu-
niceren met elkaar en met oud studen-
ten. Zijn er ook positieve kanten aan het 
hebben	van	een	studieschuld.	Kijken	ze	
er nu niet te negatief tegenaan? Om dit 
te bereiken worden verschillende media 
platformen ingezet passend bij de doel-
groep. 

“Met een campagne op Social media 
wordt je er wel elke dag mee gecon-
fronteerd. Je wordt er constant aan 
herinnerd”. (citaat student)

Ervaringsdeskundige
In mijn omgeving heb ik verschillende 
oudstudenten die aangeven dat hun 
studieschuld afbetalen wel meevalt. 
Huidige studenten zijn nu bang voor 
de toekomst. Met dit platform worden 
ze gekoppeld aan oudstudenten. Zo 
krijgen ze op een reële manier een 
kijkje in de toekomst. 

Andere kijk op het onderwerp (per-
spectief)
De afgelopen jaren is er veel te doen 
over	 de	 studiefinanciering	 van	 stu-
denten (zie blz. 21 in de media). Hier 
worden de studenten continu mee 
geconfronteerd, vaak negatief. 
Hier heb ik het over gehad met stu-
denten. Ze gaven aan dat het woord 
studie‘schuld’ al niet kloppend is. 
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Waarom ‘schuld’? Het iets wat ze no-
dig hebben om te studeren, meer een 
investering: studie‘investering’. Of een 
schade die nog gerepareerd kan wor-
den in plaats van de schuld te leggen 
bij de student. 

Tijdens het testen bij de doelgroep 
werd dit bevestigd. Zo kreeg ik op de 
vraag: “hoe voel je je nu als je naar je 
studieschuld kijkt, en hoe zou je je wil-
len voelen?” alleen maar negatieve re-

acties. De studenten lazen de laatste 
zin niet eens, hun energie ging naar 
het negatieve. Totdat ik de vraag om-
draaide naar “Hoe zou je van je stu-
dieschuld iets positiefs kunnen ma-
ken. Hier kwamen hele positieve en 
inspirerende antwoorden uit. (zie bij-
lage blz. 80) Studenten hebben het 
goede duwtje in de rug nodig om er 
anders tegenaan te kijken.

Het idee hoe het hierboven staat is te complex. Deze tool bied te weinig ruimte 
voor een goed gesprek omdat de tool niet te uitdagend genoeg is en een bele-
ving mist. 

Wel heeft het de goede ingrediënten. Zo kan erdoor anders naar de studieschuld 
te kijken en ander perspectief ontstaan.  Dit kan op verschillende manieren: er-
varingsdeskundige aan het woord laten, er met anderen over praten of op een 
anderen manier naar het onderwerp kijken. 

Conclusie 
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* stock foto’s behalve de foto rechts boven: (Draw your solution, z.d.)

*

Student zit helemaal in de 

stress over zijn of haar stu-

dieschuld. Heeft nare ge-

dachtes en krijgt deze niet 

meer weg. 

Door verschillende platfor-

men aan te bieden aan de 

student, kan de student in-

formatie vinden waar hij of 

zij behoefte aan heeft. 

Ook is er de mogelijkheid 

om oude studenten die in 

dezelfde situatie hebben 

gezeten om informatie te 

vragen. (buddy systeem)

Met deze platformen/
media krijgt de student 
inzicht waardoor hij of 
zij beter weet wat zijn 
of haar problemen zijn 
bij het hebben van een 
studieschuld. 
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Aanscherpen 

De concepten liggen ver uit elkaar maar in elk concept zit wel iets wat toepas-
baar is voor mijn proof of concept. Daarom heb ik nog een keer een markton-
derzoek gedaan bij elk concept (zie bijlage blz.71 ). Hier kwam helaas niet veel 
uit. Ik merkte dat ik teveel informatie had verzamelend en dat ik vastliep. Bij elk 
concept mist ik nog een thema en een doel. Om de thema’s goed in kaart te 
brengen heb ik moodboards gemaakt om zo een beter beeld te krijgen. (zie bij-
lage blz. 74). En ben ik nog eens gaan kijken naar het fundament van mijn project. 

MIJN DOEL VAN MIJN PROJECT IS DE STUDENT 
COTROLE GEVEN OVER HUN STUDIESCHULD 

HET ONDER OGEN ZIEN

Concept	1 Concept	2 Concept	3

Bewustwoording Achter keuzes 
staan

Perspectief

Je	staat	er	niet	alleen	
voor (taboe)

Met de juiste 
informatie 

Het heeft ook 
positieve kanten 
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Na het aanscherpen van de thema’s en het fundament bleef ik het overzicht niet 
zien. Ik zag in de chaos niet mijn juiste pad. Daarom heb ik al mijn ingrediënten 
bij elkaar gelegd door middel van kaartjes en deze geordend waardoor een dui-
delijke structuur ontstond.

HET 
STUDENTENHUIS

MET JE
OUDERS

VEILIGE OMGEVING

OP SCHOOL

METEEN RESPONS

EIGEN INBRENG

KEUZES MAKEN

VERSCHILLENDE KANTEN 
VAN HET VERHAAL 

HOREN.

PERSPECTIEF

VAN HET NEGATIE-
VE IETS POSITIEFS 

MAKEN

OMGEVING INGREDIENTEN DOEL

INZICHT
(ERNAAR DURVEN 

TE KIJKEN)

TOEKOMSTBEELD 
SCHETSEN

SITUATIE INZIEN

Ik ben ervan bewust dat ik niet alle doelen kan mee nemen naar mijn proef of 
concept, daarom ben ik mij gaan focussen op de doelen:

 - Van het negatieve iets positiefs maken 
 - Bewustwording: Inzicht krijgen in de situatie 

Toekomstbeeld schetsen laat ik op dit moment los. Wanneer studenten een be-
ter beeld van de situatie hebben, wordt er realistischer naar de studieschuld 
gekeken (het negatieve iets positiever maken). Dan zal de student hopelijk ook 
anders naar de toekomst gaan kijken. 
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Proof of concept
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Aanscherpen ontwerpcriteria

Naar aanleiding van de drie protoypes en de testen die bij de doelgroep zijn 
uitgevoerd heb ik mijn ontwerpcriteria aangeschept. Deze voer ik door in mijn 
proof of concept. 

-  Een laagdrempelige setting moet gecreëerd worden. waardoor er 
 op een veilige manier samen over het onderwerp geld en schulden 
 gepraat kan worden. 
 (Taboe doorbreken) Dit brengt nieuwe inzichten en informatie. 
 Er niet voor weg kijken maar er juist zicht op hebben. 

-  Er moet een beleving gecreëerd worden waardoor de studieschuld 
 anders wordt ervaren door de studenten. Hierdoor zal de tool meer inpact
 hebben op de doelgroep. 

-  De juiste informatie moet geven worden op de tone of voice 
 passend bij de doelgroep. Hierdoor krijgen ze een beter beeld 
 waar ze rekening mee moeten houden bij het hebben van 
	 een	studieschuld	en	het	aflossen	hiervan.	

-  De tool moet ruimte bieden om op een andere kijk naar de 
 studieschuld te kijken. Het negatieve positiever maken. Waardoor er een  
 open blik ontstaat. 
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HET AANZETTEN VAN DE

STUDIELENING IS 

EEN MAKKELIJKE WEG. 

MAAR DE WEG ERNA IS EEN 

DOOLHOF. 
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Proof of concept 

Medium:   Spel 
Doel:    De student een ander (positiever) perfectief te laten inzien. 
Visie:    Studenten meer inzicht geven in studiefinanciering en hun 
   studieschuld, waardoor het makkelijker wordt om hier mee 
   om te gaan.

De student wordt in dit spel uitgedaagd om door het doolhof te manoeuvreren 
en zo zijn eigen pad te bewandelen. In verschillende paden zullen de deuren 
van het doolhof gesloten zijn waardoor er een ander pad bewandeld moet wor-
den. Door deze paden te bewandelen komen ze op verschillende vakjes terecht 
die ze helpen om anders tegen hun studieschuld aan te kijken. Totdat alle paden 
bewandeld	zijn	en	er	nog	steeds	niet	bij	de	finish	gekomen	kan	worden.	

Door een speciale kaart wordt het doolhof verwijderd en en veranderd het speel-
bord. Hierdoor krijgt de speler een andere blik op de situatie (een open blik) en 
zal	de	finish	zonder	obstakels	te	bereiken	zijn.	

STUFIDO 

START

START

START

START
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Stufido	een	woorden	combinatie	van	stufi	(de	benaming	die	studenten	gebrui-
ken	voor	hun	studiefinanciering)	en	het	woord	doolhof.

Door het hele proces kwam steeds een game of spel terug. Doormiddel van 
een spel kan op een luchtige manier het onderwerp schuld besproken worden. 
Er	is	gekozen	voor	een	offline	spel	omdat	een	veilige	setting	belangrijk	is	van-
wege het moelijke onderwerp: schulden. Een spel is hier de juiste setting voor. 
Een bordspel nodigt uit om samen met elkaar te spelen. Bordspellen brengt de 
mensen ook dichter bij elkaar er is meer interactie. Het is een goede manier om 
elkaar op een dieper niveau te leren kennen. (3 Redenen waarom bordspellen 
spelen goed voor je is, 2020) Dit boardspel zal in een veilge setting gespeeld 
worden, studenten onder elkaar of met een slb’er of decaan.

Spelelementen 

Aan een bordspel kunnen verschillende spelelementen gekoppeld worden. Zo 
geeft een bordspel de mogelijkheid om kaarten toe te voegen. Deze kaarten 
kunnen	gekoppeld	worden	aan	verschillende	thema’s.	Bij	Stufido	zal	dit	ook	het	
geval zijn: zie inhoud van het spel. 
Bij de meeste bordspellen wordt de ‘if this then that’ methode toegepast. Wan-
neer de speler op een vakje komt is er een reactie. 
Bij	Stufido:	De	speler	begint	bij	het	vakje	start.	Door	het	gooien	van	de		dobbel-
steen beland de speler op een kleur, die aangeeft welke thema kaart hij of zij 
moet pakken. Bij sommige kaarten kunnen ze nog extra stappen verdienen. 

De belangrijkste regel van een spel is het win- element. Wanneer win je het spel? 
Als dat niet helder is is het spel dat ook niet. 
Bij	 stufido:	Zal	de	speler	 in	de	spelregels	uitgelegd	krijgen	dat	hij	of	 zij	moet	
eindigen	bij	de	finish.	Er	zullen	verschillende	wegen	doorlopen	moeten	worden		
om	de	finish	te	bereiken.	Verschillende	wegen	zullen	niet	bereikbaar	zijn	door	
de dichte deuren. Op een gegeven moment zal een speler de meeste paden 
bewandeld hebben en vastlopen. Dan komt de speciale kaart in beeld en veran-
dert het spel.  Zie het kopje plottwist. 

Bij verschillende spellen die gaan over het leven of over het onderwerp geld 
(denk hierbij aan monopoly of levensweg) wordt daadwerkelijk ook geld ge-
bruikt als spelelement. Degene met het meeste vermogen wint het spel. 
In dit spel wil ik niet de focus leggen op het hebben van geld of vermogen. Maar 
juist op het pad dat de student bewandeld met zijn of haar studieschuld. 

Waarom een (bord)spel? 
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Studenten gaven aan bij de drie concepten dat ze het doolhof het meest vonden 
aanspreken. Dit omdat het een beleving is en je het daardoor niet snel vergeet. 

Hoe kan er in een simpel bordspel toch een beleving gecreëerd worden? 
Dit wil ik creëren door het doolhof terug te laten komen op het bordspel. Ik wil 
ze het gevoel geven dat ze met hun pion door het doolhof heen kunnen lopen. 
Dit wordt gecreëerd door de muren op het bordspel. De speler moet van de zij-
kant het spel bekijken in plaats van bovenaf. Door middel van een draaischijf kan 
de speler verschillende kanten van het bordspel zien. Hierdoor kan de speler zijn 
eigen route bepalen. Net als in een echt doolhof kan de speler ook vastlopen 
(refererend naar de echte wereld). Er zijn namelijk deuren in de muren van het 
doolhof geplaatst, sommige deuren zullen open zijn en anderen gesloten. De 
finish	zal	dan	ook	niet	te	bereiken	zijn	omdat	deze	achter	de	gesloten	deuren	zit.	

Plottwist, het van een andere kant zien en ruimere blik creëren.
Wat maakt dit spel nou anders dan andere bordspellen? 

De beleving moet versterkt worden. Met het doolhof word deze beleving nog 
niet gecreëerd. De student moet een positieve blik krijgen op de situatie, en 
niet vastlopen. Op een gegeven moment heeft de speler alle routes belopen en 
nog	steeds	niet	de	finish	bereikt,	die	zich	achter	de	gesloten	deuren	bevind.	Dit	
zal op tweederde van het spel zijn. Als de speler de tiende omdenkkaart (zie in-
houd	Stufido)	trekt	(van	15	kaarten)	zal	diegene	de	speciale	kaart	trekken	waarop	
staat dat het spelbord veranderd. Het doolhof moet van het speelbord worden 
afgehaald.	Om	zo	een	open	blik	te	creëren	op	de	situatie	en	zo	de	finish	wel	te	
kunnen bereiken. Het spel zal gewonnen kunnen worden door de speler die als 
eerst	de	finish	bereikt.		

Het pad bewandelen / beleving 
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SSTTUUFFIIDDOO 

SSTTUUFFIIDDOO 

KENNIS 

RE
FL
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REFLECTIE 

REFLECTIE 

POSITIEF

DISCUSSIE 

Het spelbord waar de spelers mee beginnen.

Het spelbord waar de spelers mee eindigen. 

START

START

START

START

START

START

START

START

FINISH
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Inhoud Stufido 

Thema kaarten 

Verschillende vakjes met thema kaarten versterken het spel. Deze zullen met 
verschillende kleuren worden aangegeven. 

- Kennis kaarten (roze)
Bij deze kaarten wordt de speler getest op zijn of haar kennis. Deze kennis zal 
gaan	over	het	lenen	bij	DUO,	het	aflossen	van	de	schuld	en	zijn/haar		financiële	
kennis. Op de kaart staat een stelling die door een andere speler wordt voorge-
lezen. De speler dient te antwoorden met waar of niet waar. Heeft de speler het 
goed, dan mag hij een aantal stappen vooruit, deze staan vernoemd in de spel-
regels.  Bij de omschrijving van het antwoord is er gelet op de tone of voice, zo-
dat de kennis goed en in begrijpelijke taal overgedragen wordt aan de spelers. 

- Reflectie kaarten (blauw)
Hoe staan ze er zelf voor? Deze kaarten geven de speler de mogelijkheid om te 
vertellen over hun eigen situatie. Op deze kaarten zullen vragen en dilemma’s 
staan die de speler moet beantwoorden. 

- Discussie kaarten (licht roze)
Het samen praten over schulden wordt door deze kaarten gestimuleerd. Op de 
kaarten staat een stelling waar de hele groep over moet discussiëren. Door mid-
del van een zandloper wordt de tijd bijgehouden. De spelers moeten een minuut 
discussiëren over de stelling.

- Omdenk kaarten  (geel)
Het doolhof er af halen brengt al een ander perspectief. Maar tijdens het spel wil 
ik de spelers al uitdagen om dit ook te doen. 
Op de positieve kaarten staan vragen die gaan over een negatief onderwerp. De 
spelers moeten hier dan positief naar gaan kijken, hierbij helpen de vragen. (om-
denken)  Wie dit het beste beantwoordt volgens de andere spelers, mag een 
aantal stappen vooruit, deze staan vermeld in de spelregels. 

Het spelbord

Het spelbord bestaat uit twee delen met een draaischijf. Op het spelbord waar 
de spelers mee beginnen staat het doolhof. Hier zullen de spelers een weg door 
het doolhof moeten vinden. Wanneer de speciale kaart wordt getrokken ver-
anderd het spelbord en zal het doolhof er worden afgehaald waardoor er een 
nieuw spelbord ontstaat. 
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Het Ontwerp 

Het spel moet uitnodigen om deel te nemen. Het praten over schulden is al een 
drempel op zich. Om een zo herkenbaar en aanspreekbaar beeld te creëren 
voor de studenten zijn de kleuren afgestemd naar de mode kleuren van 2022. 
(Wightman-Stone, 2022) Ook gebruikt DUO de kleuren blauw en roze in hun 
huisstijl. (Ministerie van Algemene Zaken, 2022) De gele kleur is een verwijzing 
naar de NS. Het reisproduct waar een deel van de studieschuld uit bestaat. 

De omdenkkaarten zullen aan de voorkant genummerd zijn, op driekwart van 
het spel zal de speciale kaart getrokken worden: het doolhof zal dan van het 
speelbord verwijderd moeten worden.

WAAR OF NIET WAAR:

Met een studieschuld krijg je een 
BKR (Bureau Krediet Registratie) 

registratie.  

Antw: Niet waar, Je studieschuld wordt 
niet geregisteerd. Wel is dit slim om 

aan te geven als je wilt gaan lenen bij 
de bank. 

WAAR OF NIET WAAR:

De rente van je studieschuld word 
elke vijf jaar vastgelegd. 

Antw: Niet waar, zolang je recht hebt op 
studiefinanciering, wordt het renteper-

centage elk jaar 
opnieuw vastgesteld. 

WAAR OF NIET WAAR:

De studieschuld bestaat uit vier 
onderdelen: 1. aanvullende beurs 

2. reisproduct 3. de lening en 4. het 
collegekrediet (deel om je college 

mee te betalen)  

Antw: waar

WAAR OF NIET WAAR:

Je studieschuld zo snel mogelijk 
terugbetalen is altijd slim.

Antw: Niet waar, een buffer of later eigen 
vermogen om een huis te kopen is altijd 
slim. Dus trek niet heel je spaarrekening 

leeg hou altijd wat over. 

REFLECTIEREFLECTIE

Heb je stress over je studieschuld? Is 
dit door het hoge bedrag of heeft dit 

ook andere oorzaken?

Hoe denken jou medespelers hier-
over? ervaren zij ook stress?

REFLECTIE

Waar haal jij je financiële 
kennis vandaan?

Is dit bij je medespelers ook zo of 
hebben hun nog tips waar je informa-

tie kan vinden. 

REFELCTIE

Hoe vind je dat je ouders om gaan 
met geld? Doe je precies het zelfde 

of toch anders. 

Ligt dit toe aan je medespelers. 

Hoeveel schulden hebben is 
acceptabel? 

Wat vind jij leg het je medespelers 
uit.  
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DISCUSSIE 

KENNIS REFLECTIE 

OMDENKEN

1.

OMDENKEN

Waarom zou juist wel de 
pechgeneratie later een 

huis kunnen kopen? 

DISCUSSIEDISCUSSIE

De overheid had nooit het 
leningstelsel moeten 

invoeren.  

DISCUSSIEDISCUSSIE

OMDENKEN

OMDENKEN OMDENKEN

Ik beslis zelf om te lenen of 
de overheid heeft mij er 
eigenlijk toe gebwongen 

om te lenen. 

De media geeft een 
verkeerd beeld van de 

huidige student met zijn of 
haar studieschuld. 

Ik voel me door anderen de 
pechgeneratie genoemd en 
gedraag me daarom ook zo. 

Hoe zou je van je studie-
schuld iets positiefs

 kunnen maken? 

Welke kansen heb jij wel 
gehad door je 
studieschuld? 

Zonder mijn studieschuld 
had ik nooit................

Maak deze zin zo origineel af. 
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Reflectie proof of concept

Mijn proof of concept heb ik voorgelegd bij de doelgroep en getest. Om niet te-
veel bezig te zijn met het uiterlijk van het boardspel, heb ik mijn prototypes (zie 
bijlage blz. 89) weggelaten bij het testen. En mij vooral gefocust op de thema 
kaarten. Hieruit kwam het volgende: 

Iedereen heeft een andere kijk op het hebben van een studieschuld, waardoor 
het	fijn	is	om	verhalen	van	anderen	te	horen.	Wel	gaven	studenten	aan	dat	het	
spel niet met teveel man gespeeld moest worden maximaal 4 mensen. Zodat 
iedereen zijn verhaal kan doen en het niet te langdradig wordt. 

Op de omdenkkaarten reageerden ze zeer positief. Studenten gaven aan dat ze 
dat de intressantste kaarten vonden omdat er echt op een andere manier naar 
de studieschuld word gegeken. 

De personen met wie ik mijn proof of concept getest heb, heb ik niet alleen de 
kaarten	voorgelegd	maar	ook	het	idee	van	Stufido.	
Hieruit bleek dat het win element nog aangescherpt moest worden. Ze gaven 
voorbeelden hoe andere spellen werken zoals Trivian. Hier moet je ook verschil-
lende	kaarten	sparen	om	zo	de	finish	te	bereiken.	In	dit	spel	zit	een	competitie	
element. Iets wat niet past bij de visie van mijn spel. 

Over het doel van het spel: het belopen van verschillende paden en het beha-
levn	van	de	finish.	Moet	nog	verder	uitgewerkt	worden.	Zodat	het	spelbord	gaat	
kloppen met de kaarten. En het verloop van het spel ook duidelijk wordt voor de 
spelers. 
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Conclusie 

Dit project is voortgekomen uit een eigen ervaring waar ik als student met het 
hebben van een studieschuld tegen aanliep. Niet alleen mijn studieschuld maar 
ook tegenslagen die horen bij het studeren en volwassen worden. Door mijn 
vertraging liep ik vast. Hierbij speelde mijn studieschuld een groten rol. 

Door met anderen hierover in gesprek te gaan ondekte ik dat er heel negatief 
naar keken werd. Het woord zegt het al studie”schuld”, maar het is helemaal niet 
studenten	hun	schuld.	Kan	er	ook	anders	naar	gekeken	worden:

Hoe creëer ik een tool die studenten ondersteunt bij hun studieschuld, zodat 
ze de handvatten krijgen om positiever naar hun studieschuld te kunnen kij-
ken?

Door het conceptualialseren van drie concepten en door middel van testjes 
kwam ik erachter wat de doelgroep nodig heeft. Hierna heb ik ontwerpcreteria 
opgesteld passend bij wat de doelgroep aangeven heeft. 
Een laagdrempelige setting, een beleving, informatie geven op de juiste tone of 
voice en ruimte bieden om er anders naar te kijken. 

Het	spel	Stufido	geeft	studenten	de	handvatten	om	beter	om	te	gaan	met	hun	
studieschuld. Door het spel te spelen gaat de student op een meer positieve 
manier naar de studieschuld kijken. Het moeilijke onderwerp is op een aantrek-
kelijke manier bespreekbaar gemaakt. Ze krijgen de juiste informatie en horen 
de verhalen van anderen. Hierdoor krijgen ze weer inzicht in hun studieschuld. 
Waardoor ze niet meer hun schuld uit de weg gaan of er stress van krijgen, maar 
juist op een positieve manier zien welke mogelijkheden er zijn.

Hoe nu verder 

Het spel moet gerialiseerd worden. Door middel van het testen bij de doelgroep 
kwam ik erachter dat er beter moet worden gekeken naar de storytelling van het 
spel. Er moet een duidelijk verhaal gevormd worden zodat de speler snapt wat 
het winelement van het spel is en de themakaarten beter gaan passen bij het 
bordspel. 
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Met de hulp die er vandaag de dag word aangeboden aan studenten, komen 
studenten er soms gewoon niet uit. Dat is hoe het leven loopt en het brein met 
jouzelf aan de haal gaat. Het vastlopen in een patroon is niet gek, want daarom 
heet het ook een patroon. Geen andere kant om heen te gaan, dan wat je ge-
wend bent. Maar verschillende wegen leiden naar Rome. Uit het patroon komen 
en anderen manieren verzinnen om een ander pad te belopen. Als student en 
persoon ben ik de afgelopen jaren continu vastgelopen, in mijn eigen denkwijze 
(ADD) en in de manier van werken. 

Ik heb in dit project mijn manier van denken en werken losgelaten. Waar ik voor-
heen steeds terugviel op het research doen om zo maar slimmer over te komen 
en iets te vinden wat precies bij mijn ontwerp paste. In mijn hoofd te gaan zitten 
en niet creatief bezig te zijn. 

In dit project heb ik het anders aangepakt. Ik zocht de juiste handvatten (struc-
tuur, add-coach, gesprekken decaan en het afstudeerlab op woensdag). Om zo 
met verschillende methodieken mijn project kloppend te maken. En ja, ook deze 
keer liep ik een aantal keer vast, maar dit keer greep ik niet terug op de theorie 
maar verzon ik een anderen methoden om zo verder te komen en mijn creatieve 
brein ipv. mijn denkbrein de vrije loop te laten. 

Als perfectionist weet ik dat ik op dit moment nog veel meer in mijn mars heb. 
En ben er dan ook op gebrand om het Proof of concept nog meer passend te 
maken bij de doelgroep en daar de spel elementen op aan te passen. Want de 
student verdiend het om de juiste handvatten te krijgen die ze nodig hebben om 
hun eigen pad te bewandelen van hun studieschuld.

Mijn doelgroep, de studenten, zal ik meenemen in dit proces, door middel van 
het vormen van een focusgroep. Zij zullen het spel gaan spelen en feedback 
geven. 
De setting is erg belangrijk voor het spel. Vandaar dat ik ook in gesprek ga met 
een decaan of slb’er over hoe zij studenten door middel van dit spel nog meer 
kunnen ondersteunen met hun studieschuld.  

Reflectie op mijn eigen werk 
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Marktonderzoek

Om een goed beeld te krijgen welke producten en projecten er al aan geboden 
worden aan studenten heb ik een marktonderzoek gedaan.

Jongeren perspectief fonds
www.jongerenperspectieffonds.nl

Jongeren	perspectief	fonds	is	een	organisatie	die	een	innovatieve	aanpak	biedt	
aan jongeren van 18 tot en met 27 jaar. Die door schulden belemmert worden in 
hun maatschappelijke ontwikkeling. Het is een twee jarig begeleidings traject, 
om zo nieuwe kansen en een nieuw perspectief te bieden. 

-   Intensief traject 
-   Bied nieuwe kansen 
-   Nieuw perspectief 

-  Een langdurig traject die 
 niet voor elke jongere is 
 weggelegd. 

Moodspace
www.moodspace.be/nl

Moodscpace is een Belgisch platform voor studenten met (mentale) problemen. 
Op dit platform kunnen studenten zien waar en wie ze kunnen bereiken in hun 
studenten	stad.	Dit	kunnen	andere	studenten	zijn	maar	ook	proffesionals.	

 -  Laagdrempelig om de site te bezoeken.
 -  Het platform is erg plat: een adressen 
            boek waar je gevens kan vinden.

 -  Het is een laagdrempelige manier voor 
 studenten om op de site te komen en het  
 te bekijken, maar als er echt hulp nodig is  
 dient de student zelf vervolg stappen te on 
 dernemen. 
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Verjaardagkaart

Amsterdamse jongeren krijgen op hun 18e verjaardag een verjaardagkaart in de 
brievenbus. Op deze kaart staat een korte beschrijving over hun nieuwe 
financiële	verplichtingen.	

-  Het is een simpele manier om informatie over te dragen. 
-  Meteen een overzicht wat er allemaal komt kijken als je 18 wordt. 
    (praktische zaken)
-  Het is het eerste duwtje in de goede richting. 

- Nemen jongeren ook 
   echt de vervolg stap
   om hier naar te kijken en 
   de sites te bezoeken 
   die vermeld staan op 
   de verjaardagskaart?

Artikel Patrool: www.parool.nl/amsterdam/amsterdam-gaat-jonge-
ren-met-verjaardagskaart-informeren-over-schulden~b2df3f5d/

Emma Mouthaan is ervaringsdeskundige. Tijdens haar studie vond ze dat ze te 
weinig	informatie	kreeg	over	financiële	zaken.	Tijdens	het	zoeken	naar	deze	in-
formatie merkte ze al snel op dat er weinig tot geen informatie te vinden was 
over haar situatie (als jonge student in Nederland). Hierdoor ontstond Skere stu-
dent. Emma informeert en insperieert nu andere jongeren die in dezelfde situa-
tie zitten als haar. 

-  Taboe doorbrekend 
-  Het wordt persoonlijk 
    omdat Emma haar eigen 
    verhaal deelt. 
-		Kennis	overdragen	
-  Ze benadert haar 
    doelgroep op verschillende 
    platformen.

- Ze geeft ook informatie over 
   beleggen met  je studielening. 
   (In mijn project zal ik hier geen 
   onderzoek naar doen omdat beleggen een risico met zich meebrengt om het  
   geinvesteerde geld te verliezen. En hierdoor nog  meer schulden ontstaan.)

Skere student 

www.skerestudent.com
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Fuck die studieschuld

Jaren	lang	durfde	Maaike	Wind	niet	te	kijken	hoe	hoog	haar	studieschuld	was.	
Nadat de jaren verstreken voelde ze steeds meer stress en frustatie. De enige 
oplossing	was	aflossen,	en	rap	ook.	In	twee	jaar	loste	ze	haar	studieschuld	van	z’n	
dertigduizend	euro	af.	In	plaats	van	opzien	tegen	het	aflossen	werd	het	opeens	
leuk om af te lossen. Nu vertelt ze haar bevindingen aan andere (oud)studenten. 

-		Er	achterkomen	dat	aflossen	ook	echt	leuk	kan	zijn.	
-  Goede tips om om te gaan met je studieschuld. 
-  Een plan maken hoe af te lossen. 

-  Niet iedereen heeft de mogelijkheid 
   om zoveel in een keer af te lossen. 
   Elke situatie is anders. 

www.fuckdiestudieschuld.nl
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Projecten die me aanspreken

Emma de kantoormedewerker van de toekomst. 

Artikel Trouw: www.trouw.nl/economie/kantoorslaaf-emma-is-geen-karika-
tuur-maar-een-afschrikwekkend-voorbeeld~b36d4136/

Emma is een wassen beeld dat levensgroot is. Zij refereert aan de toekomsti-
ge kantoormedewerker. Als de kantoormedewerker nu zo doorgaat en verkeerd 
blijft zitten wordt hij net zo als emma. Met een bochel in zijn rug, spataderen en 
opgezwollen polsen en enkels. 

- Het is een schokkende manier om 
   het toekomstbeeld te schetsen. 
- Mensen gaan nadenken over hun 
   eigen situatie en over hun toekomst. 

Griekse filosoof Diogenes van Sinope.

Emma is een toekomstbeeld maar is er ook een werk dat refereert naar het ver-
leden	wat	past	bij	mijn	project.		Hierdoor	kwam	ik	uit	bij	de	Griekse	filosoof	Dio-
genes van Sinope. 

Er wordt beschreven dat hij de eerste persoon was die zich terug trok van al zijn 
bezittingen. Hij zou aan niets een waarde hebben toegekend. Geen bezittingen 
hebben gehad en leven in een ton. 

- Een andere kijk op geld. 
- Rijk zijn zonder een cent
   te bezitten. 
- Weinig nodig hebben 
   om gelukkig te zijn. 
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Marktonderzoek omzetten 
naar schetsen 

Uit het marktonderzoek zijn verschillende thema’s gekomen. Om deze nog be-
ter in kaart te brengen en mijzelf als ontwerper uit te dagen en ben ik niet in de 
theorie gedoken. Maar ben ik gaan denken in situaties en schetsen aan de hand 
van de volgende thema’s: 

 - Veilig omgeving: gelijkgestemden
 - Snelle communicatie: meteen respons
	 -	Community:	met	een	eigen	kijk	op	de	situatie,	taboe	doorbrekend	
 - Het onbekende: toekomstbeeld willen schetsen. 

Veilige omgeving
Gelijkgestemden

Snelle comunicatie
Meteen respons 
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Community: met een eigen kijk op de situatie

Taboe doorbrekend 

Het onbekende. 

Toekomstbeeld willen schetsen. 
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De eerste 4 concepten

Alle producten/projecten uit het marktonderzoek hebben als overkoepelend
thema: advies geven. Hierbij heb ik de volgende concepten bedacht. 

Digitaal platform 

Een platform dat de student overzicht biedt. Ze kunnen zien hoe ze er nu voor-
staan	met	hun	studieschuld	en	hoeveel	ze	later	moeten	aflossen	per	maand.	

Aan	dit	platform	kan	een	spelelement	toegevoegd	worden	om	zo	het	aflossen	
te bevorderen. 

- Inzicht geven.  
- Een overzicht geven hoe ze er nu en later voorstaan. 

Digitaal advies 
(koude data)
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Community oprichten 

Een platform dat studenten de mogelijkheid biedt om met medestudenten en 
met oud studenten te chatten. En zo een communiy op te richten met elkaar.

Iemand anders geeft jou 
advies. 

(ervaringsdeskundigen)

Kaartenspel met thema kaarten 

Een kaartenspel die studenten positiever naar hun studieschuld laat kijken en 
het taboe laat doorbreken. Door de kaarten wordt de student uitgedaagd om te 
praten over het hebben van een studieschuld en kennis te laten uitwisselen met 
elkaar.

Het samen advies 
geven over een

 situatie 



 66

Digitaal platform 

Game, help de hoofdpersoon door alle moeilijke momenten heen tijdens het 
hebben van een studieschuld. Financiële kennis wordt bijgespijkerd tijdens de 
opdrachten. De student helpt de hoofdpersoon te sturen naar de goede toe-
komst. 

Vanuit een ander 
perspectief kijken.
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Feedback van de doelgroep op 
mijn hoofdvraag. 

Wat vindt mijn doelgroep van mijn hoofdvraag en hebben ze nog nieuwe ideeën 
waar ik zelf nog niet aan heb gedacht.

Studenten vielen over het woord positief. “Een schuld is nooit positief” schreven 
ze. Dit was voor mij een bevestiging om de studenten in te laten zien dat een 
studieschuld ook positief kanten kan hebben. 
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Prototypen

Prototypen van het tweede concept: het keuzedoolhof,

Prototypen van het eerste concept: het taboe doorbrekende spel. 
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Illustratie bij drie concepten

De speler begint bij 
de hoofdingang. Daar 
krijgt hij een korte ui-
tleg over het doolhof 
en de spelregels. 

Door het doorlof te 
lopen en keuzes te 
maken welke kant 
op te gaan, komt de 
speler situatieborden 
tegen. 

Bij de situatiebor-
den krijg de speler 
door middel van een 
geluidsfragment uit- 
leg over de situatie 
waarna hij zelf moet 
kiezen wat hij of zij in 
die situatie zou doen 

De speler die dit 
speelt zal belangrijke 
inzichten krijgen en 
zo hopelijk een bete-
re kijk hebben op zijn 
of haar studieschuld. 

Het spel wordt uit-
gestald en de spel-
regels worden duide-
lijk gemaakt voor de 
spelers. 

In dit spel komen 
verschillende the-
ma’s aan bod die toe- 
pasbaar zijn bij het 
thema	 studiefinan-
ciering en schulden. 

Het doel van het spel 
is dat spelers meer 
inzichten krijgen over 
dit onderwerp maar 
ook in gesprek gaan 
met elkaar. 

De speler die dit 
speelt zal belangrijke 
inzichten krijgen en 
zo hopelijk een bete-
re kijk hebben op zijn 
of haar studieschuld. 

Concept 1 Het doolhof

Concept 2 Kaartspel met thema kaarten
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S’ochtends of op 
stress momenten kan 
de student er voor 
kiezen om dit te doen. 

Uit de kaart trekt ze 
een kaart uit het spel 
kaarten. 

Op elke kaart wordt 
een ander thema 
besproken, de kaart 
geeft tips hoe hier 
mee om te gaan en 
waar je over na kan  
denken. 

Door middel van de 
kaarten krijgt de stu-
dent een ander per-
spectief op zijn of 
haar studieschuld. 

Student zit helemaal 
in de stress over zijn 
of haar studieschuld. 
Heeft nare gedach-
tes en krijgt deze niet 
meer weg. 

Door verschillende 
platformen aan te 
bieden aan de stu-
dent, kan de student 
informatie vinden 
waar hij of zij behoef-
te aan heeft. 

Ook is er de moge-
lijkheid om met oude 
studenten die in de 
zelfde situatie heb-
ben gezeten om in-
formatie te vragen. 
(buddy systeem)

Met deze platfor-
men/media krijgt de 
student inzicht waar-
door hij of zij beter 
inzicht heeft in zijn of 
haar problemen/ stu-
dieschuld. 

Concept 2 Kaartspel met thema kaarten (jezelf advies geven)

Concept 3 Online platform
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Onderzoek naar de 3 concepten

In het begin van mijn project heb ik al een keer een marktonderzoek uitgevoerd. Dit was 
gericht op wat er nu op de markt is met betrekking tot schulden. Om mijn drie concep-
ten te onderbouwen heb ik ook onderzoek gedaan naar wat er op de makt is passend 
bij het concept. 

Dilemma doolhof Labyrintwandeling Doolhof spel 
In dit doolhof wordt de bezoeker 
voor ingrijpende keuzes gesteld 
uit het verleden en heden. Welke 
keuzes zou jij maken in de twee-
de wereld oorlog? Bezoekers 
krijgen keuzes die zij moeten 
maken	 in	 conflictsituaties	Door-
middel van een gids en audio 
wordt het publiek door het dool-
hof geleid. 
https://indebuurt.nl/bergenopzoom/doen/getipt/wat-zou-jij-doen-in-
dit-doolhof-maak-je-dezelfde-keuzes-als-tijdens-de-tweede-wereld-
oorlog~91158/

Een labyrint is geen doolhof. Het 
heeft maar één pad naar het 
midden en weer terug. Zien waar 
je	heen	kan.	Je	eigen	keuzes	ma-
ken om daar te komen en stil te 
staan bij je gevoelens. Op deze 
manier symboliseert het labyrint 
een reis naar een vooraf bepaal-
de bestemming.

https://www.mindwalker.nl/labyrintwandeling-of-coaching-met-het-la-
byrint/

Door verschillende plaatjes te 
zoeken in het doollof leg je je ei-
gen route klaar , maar wat als de 
tegenstander jou opeens dwars-
boomt dan moet je je strategie 
aan gaan passen. En een ande-
ren route gaan lopen. 

https://www.bruna.nl/spel-speelgoed/doolhof-4005556264421

Marktonderzoek doolhof (passend bij concept 1)

Markt onderzoek doolhof (passend bij concept 2)

Kwaliteitenspel Openhartig Knuffel	kaartjes

Een spel dat je helpt om meer 
zicht te krijgen op de vraag: Wie 
ben ik nou eigenlijk? Het spel 
bevat kaarten met daarop ka-
raktereigenschappen. 

https://www.kwaliteitenspel.nl/nl/

Dit kaartspel zorgt ervoor dat 
het gesprek wordt geopend en 
men elkaar beter leert kennen. 
Er zijn verschillende varianten 
van, om in een juiste situatie 
een gesprek aan te gaan. 

https://www.bol.com/nl/nl/p/openhartig-classic-kaart-
spel/1004004011106956/?Referrer=ADVNLGOO002027-G-11243106474
1-S-797402184375-1004004011106956&gclid=CjwKCAjw9-KTBhBcEiwAr-
19igzumtrAjYJAhLD2Bl0sFCacMUpCq4xlLIpEtjUYWF8OuNQJq-
bO6exxoC_9EQAvD_BwE

Een kernwoord en een kort 
zinnetje. De positieve teksten 
en tekeningen nodigen uit tot 
een gesprek. (passend bij de 
doelgroep: het kind. 

https://www.elfenbos.nl/knuffelkaartjes/
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Tarot kaarten Inzichtkaarten Omdenk kaarten
Tarotkaarten zijn kaarten die je in-
zicht geven in het dagelijksleven. De 
symboolkaarten hebben allemaal 
een eigen betekenis. 

https://www.bol.com/nl/nl/p/tarot-kaarten/9200000102487427/

53 kaarten geven je het inzicht en inspi-
ratie. En houden een spiegel voor je. 

https://www.kwaliteitenspel.nl/nl/

 

Een kaartspel dat je vragen laat om-
deken, waardoor je problemen om 
gaat zetten in mogelijkheden.

https://www.omdenken.nl/winkel/omdenken-kaartspel

Platform Linda.nl Schuldhulp maatje Skere student

Inspelen op de doelgroep met 
verschillede media, zoals  hun eigen 
magazine, website  & app maar ook 
op hun social media kanalen. Om zo 
hun doel groep te bereiken. 

https://www.linda.nl

Een buddy systeem, je wordt gekop-
peld aan een maatje die jou helpt 
met je schulden en geldzaken. Ie-
mand die je bijstaat om dit samen 
op te lossen en je het dus niet alleen 
doet. 

https://schuldhulpmaatje.nl

Emma is een ervaringdeskundige. 
Ze heeft tijdens haar studie te wei-
nig informatie gekregen over fin-
acien tijdens haar studie. Daarom 
is skere student ontstaan. Op deze 
blog informeert & inspireert ze an-
dere. 

https://skerestudent.com

 

Markt onderzoek doolhof (passend bij concept 2)

Markt onderzoek Online platform (passend bij concept 3)
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Fundament bepalen
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3 concepten omzetten naar 
moodboards 

Welk gevoel krijg ik bij de 3 concepten en wat is nou eigenlijk het thema? Door 
dit te achterhalen kan ik straks ook beter mijn doel bepalen. Om hier een beter 
beeld van te krijgen heb ik bij elk concept een moodboard gemaakt. 

Moodboard aansluitend aan het eerste concept 

Moodboard aansluitend aan het eerste concept 

*	stock	foto’s	behalve	de	foto	links	onder:	(Liefleven,	z.d.)

*	stock	foto’s	behalve	de	foto	links	onder:	(Liefleven,	z.d.)
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Moodboard aansluitend bij het derde concept 

* stock foto’s behalve de foto rechts boven: (Draw your solution, z.d.)
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Testen

Ik heb in dit project verschillende testjes uitgevoerd om te kijken hoe mijn doel-
groep op deze testjes reageert. Maar ook degene die niet in mijn doelgroep 
vallen heb ik getest. Om zo te kijken hoe hun tegen het onderwerp schulden en 
geld aankijken. 

Bij ons in de familie wordt alles besproken. Maar we zullen niet snel op het on-
derwerp geld uitkomen. Vandaar dat ik met dit testje bij hun wilde testen: kan 
er op een luchtige manier over het onderwerp geld gesproken worden. 
De kaartjes van de thee ook wel Thea topics genoemd, zijn hier een goed voor-
beeld van. Het zijn originele vragen voor een goed gesprek. 

Deze thee kaartjes heb ik vervangen door originele vragen over geld. Tijdens 
het thee moment werd het eerste zakje thee gepakt en de vraag voorgelezen. 
Toen het tweede zakje open ging en die vraag werd voorgelezen had mijn 
nichtje het door: “waarom gaan ze allemaal over geld?” Het is dus niet vanzelf 
sprekend dat de onderwerpen over geld gaan. Ik speelde open kaart en legde 
mijn experiment uit. 
Er ontstond door de vragen een open gesprek over geld. Er werd ook door 
gepraat aan tafel over hoe mensen vroeger omgingen met hun geld. Het on-
derwerp geld ging nog even door maar niet al te lang. Daarna veranderde het 
onderwerp weer. 

Wat haal ik hier nu uit? 
Er moet een luchtige en gemoedelijke sfeer gecreëerd worden wil er over geld 
gesproken worden. 
Door niet meteen op de man af te vragen hoe je er voor staat, houd je het ge-
sprek luchtig. 
Maar door open korte vragen te stellen die niet meteen over schulden gaan 
kan er een gesprek ontstaan. 

Eerste test
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Hoe heb je 
vroeger/nu je 

school betaald ?

Maakt geld 
gelukkig?

Waar geef jij 
teveel geld aan 

uit ?

Van welke 
persoon zou jij 
de portomonee 
willen inzien?

Mag je trots zijn 
over hoeveel 
geld je hebt?

Wanneer heb je 
geld genoeg?

Heb je ooit 
geldzorgen 

gehad?

Waar geef je 
graag je geld 

aan uit? 

Heb je ooit een 
groot bedrag 
betaald voor 
een ander? 

 Hoe gaan jouw 
ouders met geld 

om? 

Wat heb je voor 
het laatst 
uitgeven?

Hoeveel 
schulden 
hebben is 

acceptabel? 

Wat vind je ervan 
dat de gemiddelde 

studieschuld nu 
19.100 euro is?

Geef je liever 
dingen uit of 

spaar je liever? 

Wat is de 
duurste 

aankoop die je 
ooit gedaan hebt?

Waar zou je 
op dit moment 
meer geld voor 
willen hebben?

 
Vind je dat jezelf 
goed met geld 

omgaat?

Wat vind jij het 
meest 

nutteloos om 
voor te betalen?

Wat is het 
meest 

bijzondere dat 
iemand voor jou 
betaald heeft? 

Waar spaar je 
op dit moment 

voor?

Wat zou jij doen 
met een bedrag 
van 19.100 euro?

Wat vind je ervan 
dat de gemiddelde 

studieschuld nu 
19.100 euro is?

Welke leuke 
dingen heb je 
gedaan met je 
studielening?

Hoe kijk je naar 
mensen die geen 

studieschuld 
hebben?

Heb je het wel 
eens met je 
ouders over 

financiele zaken?

Waar haal jij je 
finaciele kennis 

vandaan?

Ga je later je
studieschuld

aangeven bij het 
kopen van een 

huis?

Pas je je lening 
soms aan of staat 

hij constant op 
een vast
 bedrag?

Heb je het wel 
eens met je 

vrienden over 
financiele zaken?

Kijk je op naar 
mensen die veel 

geld hebben?
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Deze vraag kan ik al beantwoorden door het theoretisch kader en de enquêtes 
die ik heb uitgevoerd. Maar ik merkte dat ik toch nog bevestiging nodig had 
van de doelgroep naarmate mijn project vorderde.

Door een groot vel te pakken en studenten de volgende vraag te laten beant-
woorden; (zie volgende pagina wat studenten hebben geantwoord)

Hoe voel je je nu als naar je studieschuld kijkt, en hoe zou je je willen voe-
len?

Al snel merkte ik dat er heel negatief op deze vraag geantwoord werd. Wat 
logisch is bij dit onderwerp. 
Maar als ontwerper wilde ik de studenten ook aan het denken zetten en ze van 
het negatieve naar het positieve laten kijken. Hierdoor heb ik er nog een vel 
bijgelegd met de vraag: 

Hoe zou je van je studieschuld iets positiefs kunnen maken?

Tot mijn verbazing kwamen daar prachtige antwoorden uit. Die ik zelf mee kan 
nemen in mijn onderzoek.

Wat haal ik hier nu uit? 
Als je de studenten stimuleert om om te denken, komen ze zelf met goeie 
oplossingen.

Door dit experiment ben ik er ook achter gekomen dat jonge studenten andere 
antwoorden geven dan oudere studenten. 
Zo schreven jonge studenten nog weinig stress te ervaren over hun studie-
schuld. 
Ouderen daar in tegen wel, zij hebben natuurlijk ook een hogere schuld. Maar 
zij zijn ook meer met de toekomst bezig waardoor de studieschuld meer in de 
weg gaat staan. 

Tweede test 

Hoe kijken studenten aan tegen het hebben  van een studieschuld? 
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Derde test 

Keuzekaart 
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26 
jaar 

24 
jaar 
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Orde in de chaos creëren

Op een gegeven moment zat ik helemaal vast. Ik kon door de bomen het bos 
niet meer zien. Omdat mijn theoretisch onderzoek, prototypes en testen alle-
maal door elkaar liepen was ik het overzicht kwijt. Waardoor ik kaartjes ben gaan 
maken met alle onderwerpen die ik had. Om overzicht te scheppen in deze cha-
os ben ik ze gaan categoriseren. Hierdoor kreeg ik een beter beeld van wat mijn 
ingrediënten en mijn doelen waren.  

Het ging van alle kaartjes door elkaar naar een georganiseerde gecategoriseer-
de opstelling 

GRIP OP DE SITUATIE 

KRIJGEN BEZINNING 

STUDIESCHULD BELEEFBAAR MAKEN

KEUZES MAKEN ANDERE KIJK OP GELD

MAKELIJK KUNNEN 
SWITCHEN

BEHOEFTE PATROON TE 
GROOT 

NIET ALLEEN VOOR STAAN

VERSCHILLENDE KANTEN 
VAN HET VERHAAL 

HOREN.

TOEKOMSTBEELD 
SCHETSEN 

IN GESPREK GAAN OVER 
EEN MOEILIJK ONDERWERP

VEILIGE OMGEVING

AANZETTEN TOT EEN 
GESPREK

EIGEN INBRENG 

VERHAAL KWIJT KUNNEN 

METEEN RESPONS

SITUATIE INZIEN

ACHTER JE EIGEN KEUZESTAAN

VAN HET NEGATIEVE IETS 
POSITIEFS MAKEN

OP SCHOOL

IN EEN STUDENTENHUIS

MET JE OUDERS

VAN HET NEGATIEVE IETS 
POSITIEFS MAKEN

ZICHT
(ER NA DURFEN TE KIJKEN)

TOEKOMSTBEELD 
SCHETSEN 

SITUATIE INZIEN

METEEN RESPONS

EIGEN INBRENG 
VERSCHILLENDE KANTEN 

VAN HET VERHAAL 
HOREN.

KEUZES MAKEN 

PERSPECTIEF 

VEILIGE OMGEVING

IN EEN STUDENTENHUIS

MET JE OUDERS

OP SCHOOL

OMGEVING INGREDIENTEN DOEL
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NIET WILLEN FALEN

MAKELIJK KUNNEN 
SWITCHEN

BEHOEFTE PATROON TE 
GROOT 

TOEKOMST SOMBER 
INZIEN

GEVOEL TABOE (GESPREK) GELD

NIET ALLEEN VOOR STAAN

GRIP OP DE SITUATIE 
KRIJGEN

ACHTER JE EIGEN KEUZE
STAAN

IN GESPREK GAAN OVER 
EEN MOEILIJK ONDERWERP

VERHAAL KWIJT KUNNEN 

AANZETTEN TOT EEN 
GESPREK

ANDERE KIJK OP GELD

STUDIESCHULD 
BELEEFBAAR MAKEN

KEUZES MAKEN
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Intervieuws 

Lita 
Ik denk dat ik misschien wel meer schuld heb 
dan dat ik had gedacht en daar baal ik een 
beetje van. Omdat ik door kosten te besparen na 
mijn opleiding bij mijn ouders moet gaan wonen. 
Ik kan dan nog geen huis kopen, want nu een 
hypotheek aanvragen gaat gewoon niet of een 
veel te lage hypotheek. Huren wil ik liever niet 
dat vind ik weggegooid geld. 

Mijn studieschuld is op dit moment vrij hoog. Wel 
heb ik een goede spaarrekening, maar omdat ik 
straks een dure opleiding ga doen is mijn spaar-
rekening ook weer weg. 
Op dit moment vind ik dat ik er stabiel voor sta. 
Maar als ik mijn studieschuld van mijn spaargeld 
aftrek sta ik er niet goed voor. 

Samen met mijn vriend woon ik samen. Hij heeft 
geen studieschuld en heeft als hij afgestudeerd 
is al een fulltime baan. Hij betaalt door mijn si-
tuatie meer, zoals de boodschappen en andere 
dingen. Ik betaal mee aan de huur en de elektra. 
Dat hij meer betaalt is niet echt een probleem. Hij 
ziet mijn studieschuld niet als probleem, je hebt 
nog 30 jaar om je studieschuld af te betalen. En 
als het lukt zo snel mogelijk af te betalen. Als we 
bijvoorbeeld een hypotheek moeten krijgen. Dan 
wil hij wel bijspringen om het af te lossen. 

Janne: Hoe vaak kijk je naar je studielening op 
DUO? 
Eigenlijk bijna nooit. Als ik er toch op kijk dan is 
het om te kijken of ik het misschien toch lager 
kan zetten. Of als ik moet aangeven wat mijn 
schuld op dat moment is. 

Als ik hier naar kijk krijg ik stress, ik denk dan 
het is wel heel veel geld. 

Andere keus dan niet lenen had ik niet. An-
ders moest ik 1,5 uur met de trein en nog met 
de	bus	of	 fiets.	Uiteindelijk	moest	 ik	wel	op	
kamers. Dus ben ik gaan lenen wat nodig 
was. Ik leende niet meer dan nodig was. Als 
het te weinig was paste ik hem weer aan. 

Als ik geen studieschuld had, had ik deze 
opleiding die ik nu doe niet afgemaakt. Ik 
maak hem nu af omdat er dan een gedeelte 
wordt kwijtgescholden. Als dit niet het geval 
was dan was ik iets gaan doen wat ik leuker 
vond. In het derde jaar kwam ik erachter na 
mijn stage dat ik liever wat anders had willen 
doen. Misschien is het ook maar goed want 
door mijn schuld heb ik de drive om het af te 
maken. 

Eigenlijk ben ik heel blij dat ik op kamers ben 
gegaan en dat heeft me dan wel meer ge-
kost maar het heeft me ook meer ervaringen 
gegeven. 
Als ik geen studieschuld had was ik ook niet 
op mijzelf gaan wonen. Als ik zo naar de din-
gen kijk die ik allemaal heb kunnen doen vind 
ik het dan toch wel weer aanvaardbaar. 

Niemand heeft invloed gehad op mijn keu-
zes, ik heb hier zelf voor gekozen. 
De overheid betaalt een groot deel van de 
opleiding. Maar als we het dan hebben over 
de basisbeurs terug brengen vind ik dat ze 
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op zijn minst het collegegeld kunnen compen-
seren. 

Ik ben degene die kiest om op kamers te gaan 
dus moet gaan lenen. Maar ik kan niet zomaar 
even tweeduizend euro per jaar uitgeven voor 
mijn studie. Dus eigenlijk bepalen zij wel dat ik 
een schuld heb. 

Het komende jaar ga ik dus bij mijn ouders wo-
nen en hoop daarna snel iets voor mijzelf te zoe-
ken. Na deze opleiding ga ik een privé opleiding 
doen. Het is een dure opleiding maar het is een 
bedrag dat ik moet betalen daar komen geen 
extra kosten meer bij. Dit geld heb ik al gespaard 
en staat aan de kant. Met deze goede opleiding 
kan ik straks gewoon aan het werk. 

Als ik boodschappen doe, of mijn vriend zegt zul-
len we iets leuks gaan doen. Dan hoef ik daar niet 
heel lang over na te denken. Dan heb ik ook weer 
zoiets van mijn studieschuld is toch al hoog dan 
kan dat beetje er ook wel bij. Ik hoop gewoon dat 
ik het snel kan af betalen. 

Ik moet zeggen dat ik er in de media niet veel 
van tegen kom. Soms iets over de basisbeurs. 
Dat de regering duizend euro wil compenseren 
dan kunnen ze beter niks geven. Ze weten dat 

het eigenlijk een gefaald experiment is waar 
ze naar moeten kijken. Dat geeft mij een ne-
gatieve lading. Het was niet goed, we moe-
ten dat gaan veranderen. Ze zouden natuur-
lijk iets minder zwart wit kunnen denken. Ze 
zeggen nu eigenlijk dat ze niks fout hebben 
gedaan. 

Bij het woord studie“schuld” denk ik meteen 
aan stress, ik denk meteen aan mijn hoge 
schuld. Een hypotheek is ook veel geld maar 
daar wordt niet raar over gedaan. Ik denk dat 
mijn omgeving het ook erger maakt als ik het 
erover heb. Want ik heb zoiets van, het hoor 
erbij. 
Bij het woord studie“inverstering” geeft wel 
een soort van positiever beeld soort positie-
ve gevoel. Omdat het ook een investering is. 
Maar het is nog steeds veel geld en het moet 
terug betaald worden. En het belemmert mij 
straks om een hypotheek te krijgen. 
De onderste laag is nog steeds negatief. 
Maar ik denk als het bijvoorbeeld in de media 
gebruikt zou worden, dat een hoop scheelt. 
Ik zal me dan minder schuldig voelen als ze 
het weer voorbij laten komen. 
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Nikita
Mijn studieschuld is nu hoger dan dat ik voor 
ogen had. Omdat ik vertraging heb opgelopen is 
het een hoger bedrag geworden. Daar wordt ik 
niet vrolijk van. 

Op	mijn	Rabo	bank	heb	ik	overzicht	over	mijn	fi-
nanciële	zaken.	Je	kunt	een	maandoverzicht	krij-
gen, daar kan je precies per categorie zien wat 
je uitgeeft. Maar dat werd op een gegeven mo-
ment te confronterend.
Dat is eigenlijk ook met Duo. Als ik daar op kijk 
haal ik mijn basisbeurs er af om te kijken hoeveel 
mijn schuld is. 
Mijn	studiefinaciering	komt	op	een	ander	dag	dan	
mijn salaris. En mij ziektekosten en huur gaan er 
op een andere dag vanaf. Hierdoor verlies ik he-
lemaal het overzicht. En weet ik niet meer wat ik 
kan uitgeven. Dan laat ik het maar op zijn beloop. 
Nu heb ik de Rabobank app ook losgelaten. 

In mijn eerste paar jaren van de studie heb ik 
exact geleend wat nodig was. Voor mijn oplei-
ding en mijn huur. Ik heb altijd een bijbaan naast 
mijn studie gehad. Wel leefde ik met een gat in 
mijn hand. Totdat er een inkomstenbron weg viel. 
Toen dacht ik, ik moet nu niet meer diezelfde le-
vensstijl toepassen. 
Bijvoorbeeld nu met afstuderen. Ik had daar een 
potje voor mezelf voor gemaakt. Ik merk dat ik 
daar super snel door heen ga. Dus dan denk ik 
wel ik moet er zuiniger mee omgaan. Ik ben be-
wuster met mijn keuzes nu. 

Janne: Hoe vaak kijk je naar je studielening op 
DUO? 
Ik denk op jaar basis misschien 3 keer. Dit zijn mo-

menten als ik er niet goed voor sta. Nu heb ik 
hem omhoog gegooid omdat ik na mijn af-
studeren	geen	studiefinanciering	meer	krijg.	
Door meer te lenen heb ik straks een achter-
deurtje. 

Mijn studieschuld zie ik als iets dat ik voor 
mijzelf doe, een investering voor mijn studie. 
Maar natuurlijk ben ik bewust van dat als ik 
dat bedrag zie staan met het pijltje omhoog 
dat	ie	opbouwt.	Je	kan	het	maar	beter	nu	in-
vesteren hopen dat je dan hierdoor je diplo-
ma haalt. 

Het is voornamelijk de huisvesting, niet mijn 
studie waar ik mijn studielening aan uitgeef. 
Dat is eenmaal een keuze die ik heb gemaakt 
door in een andere provincie te gaan wonen. 
Dat kan ik mezelf gewoon niet kwalijk nemen. 

Voor dat ik ging lenen had ik hier een gesprek 
over met mijn ouders. Zij hebben sinds mijn 
geboorte gespaard voor mijn studie. Maar 
daar kwamen ook andere kosten bij kijken zo 
ben ik mijn rijbewijs gaan halen. Dat is toen 
van mijn spaargeld afgehaald. 

Deze plotselinge kosten heb ik ook met mijn 
studielening, laatst ook de gemeente belas-
ting. Ik heb dan niet zomaar het geld om zo’n 
bedrag te betalen. 

Mijn ouders willen dat ik zo snel mogelijk on-
afhankelijk wordt, omdat ik zo zelf leer om 
met geld om te gaan. Als het fout gaat kun-
nen ze nog altijd bijspringen. Er zijn altijd din-
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gen die je nooit van te voren had gedacht. 

Ik zou het zelfde pad belopen ook al had ik geen 
studieschuld. Ik ben nu heel erg aan het leren 
om met geld om te gaan. 
Ik ben iemand die het tot de bodem laat komen 
voor na te denken. Misschien hoort dat ook wel 
een beetje bij de leeftijd. 

Ik bepaal zelf de keuzes die ik maak. Ik ben de 
gene die op de knop drukt. Maar ik vind dat ze 
over het hele studielening systeem niet goed 
hebben nagedacht. 
Ik ben straks een nieuweling op de markt. Het is 
een grote stap om een baan te zoeken en jezelf 
en	mijn	huisdieren	te	onderhouden.	Ja,	dan	voel	
ik hem wel een beetje. 
Dan voel ik me niet in de steek gelaten, maar 
meer teleurgesteld. Ze hebben er gewoon niet 
goed over nagedacht en wij moeten het nu zelf 
oplossen, wat eigenlijk voelt als een onmogelijk 
iets. Omdat het eigenlijk niet anders kan. 

Ik wil strak mijn eigen geld gaan verdienen en 
mijn	schuld	gewoon	aflossen.	Zo	snel	zelfvoor-

zienend zijn. 

Nu springt mijn vriend ook bij omdat ik ge-
stopt ben met werken door mijn afstuderen. 
Ik voel me daardoor wel schuldig tegenover 
hem. Daardoor ga ik nu bewuster met mijn 
geld om. 
Hij ziet het als investering , zodat ik straks 
sneller klaar ben en wij allebei aan het werk 
kunnen. En daarna samen een huis kopen. 

Over de studieschuld zie ik gewoon niks van 
wat	ik	wel	heel	fijn	vind.	Het	eerste	jaar	voelt	
het alsof je het allemaal onder controle hebt. 
Wat langzaam op de achtergrond gaat, ter-
wijl het nummertje wel door loopt. Daar zou ik 
nog wel hulp bij willen hebben, zeker zo rich-
ting het einde van me studie. Hoe ga je het na 
je studie aanpakken? 

Ik ben teleurgesteld in het feit dat je denkt 
iets goed te doen. Doorstuderen om straks 
een goede baan te hebben, maar wel begint 
met een schuld. 



  89

Prototypen proof of concept

Om te kijken of mijn idee voor het proof of concept wel haalbaar was ben ik aan 
de slag gegaan met het prototype hiervan. 
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Start Spelen van 
het spel

Vastlopen 
in het spel

Open blik Finish

Spelbord word
 uitgesteld
op tafel 

Locatie: 
In een veilige setting:
Studenten onder elkaar, 
bij een decaan of SLB-er

Spelregels 
worden 
uitgelegd 

Spelers kiezen 
een pion 

Spel wordt gestart.
Spelers starten bij het 

vakje start 

Speler loop 
verschillende routes 

Komt op ver-
schillende 

vakjes elk vakjje 
heeft een eigen 

kleur verwijst 
naar een thema 

kaart.

Spelers lopen 
verschillende 
routes maar 

lopen steeds vast 

De speler die voor de 
tiende keer op een 

vakje omdekne komt. 
Trekt de speciale 

kaart. 
Het doolhof wordt 
van het spelboard 

gehaald. 

De speler krijgt een 
open blik op het 
speelveld . 

Spelers weten nu
waar de finisch is 

Spelers strijden om 
de finisch

Speler die als eerst
finisht wint het spel. 

Na het afronden van 
het spel kan er nog 
ruimte zijn voor een 
open gesprek.

User journey (proof of concept)
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Enquête 1
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Enquête 2
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