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SAMENVATTING
Algemeen
• De steekproef bestaat uit 1248 studenten. Ongeveer twee derde van hen komt uit Amsterdam en
de rest is afkomstig van buiten Amsterdam. De meerderheid (86,1% Amsterdam vs. 88,4% buiten
Amsterdam) van de studenten woont thuis en is jonger dan 20 jaar.
• Over het algemeen doen ROC-studenten het goed voor wat betreft hun geldzaken. Het aandeel
dat een betalingsachterstand heeft is laag. ROC-studenten in Amsterdam hebben wel vaker een
betalingsachterstand dan studenten buiten Amsterdam. In het geval dat iemand een
betalingsachterstand heeft, is dit vaak in de formele sector (in Amsterdam komt het hebben van
een schuld in de formele sector significant vaker voor dan buiten Amsterdam).
• Studenten uit Amsterdam scoren hoger op financiële zelfredzaamheid dan studenten buiten
Amsterdam.
Inkomsten: bronnen
• Twee derde van alle studenten heeft een baan of bijbaan. Er zijn geen verschillen tussen
Amsterdam en buiten Amsterdam.
• Studenten buiten Amsterdam krijgen vaker geld van hun ouders dan studenten uit Amsterdam
(47.3% vs. 37.1%) en krijgen vaker een stagevergoeding (30,6% vs. 14,9%).
Inkomsten en uitgaven: bedragen
• Er zijn grote verschillen tussen studenten qua inkomen uit salaris. Het gemiddelde salaris in
Amsterdam is hoger dan het gemiddelde salaris buiten Amsterdam (€406 vs. €359).
• Meer dan de helft krijgt tussen de 1 en 100 euro per maand aan financiële steun van de
ouders/verzorgers. Studenten uit Amsterdam krijgen vaker meer financiële steun van ouders dan
studenten buiten Amsterdam.
• Ongeveer een derde van de studenten geeft aan niet te weten hoe hoog de vaste lasten zijn. De
rest van de studenten noemt wel een bedrag. Studenten in Amsterdam geven aan hogere vaste
lasten te hebben dan studenten buiten Amsterdam (€363 vs. €285).
• Het bedrag dat studenten gemiddeld overhouden na aftrek van de vaste lasten is buiten
Amsterdam iets hoger dan voor studenten in Amsterdam (€289 vs. €252, geen significant verschil).
Ongeveer een vijfde van de studenten uit Amsterdam komt echter, volgens de genoemde
bedragen, maandelijks geld tekort (uitgaven zijn hoger dan het inkomen), voor studenten buiten
Amsterdam is dat een op de tien.
Zorgtoeslag
• De zorgtoeslag is een belangrijke inkomstenbron voor studenten boven de 18 jaar. Ongeveer een
kwart van de studenten ontvangt de zorgtoeslag niet. Er worden verschillende redenen
aangevoerd voor het niet ontvangen van zorgtoeslag. Aangegeven wordt dat ze er geen recht op
hebben, dat ze niet weten wat zorgtoeslag is of geven aan dat ouders de zorgverzekering betalen
(studenten buiten Amsterdam geven dit vaker aan, 25,7% vs. 9,3%).
Geld tekort komen
• Meer dan een op de drie studenten komt naar eigen zeggen regelmatig tot heel vaak geld te kort
(geen verschil Amsterdam vs. buiten Amsterdam). Deze subjectieve beleving lijkt echter niet
overeen te komen met het werkelijke besteedbaar inkomen (geen verschil Amsterdam vs. buiten
Amsterdam).
• Eén op de vijf studenten uit Amsterdam, die feitelijk maandelijks een negatief netto besteedbaar
inkomen hebben, geeft aan nooit geld te kort te komen, tegenover 5,9% van de respondenten
woonachtig buiten Amsterdam. Een op de drie respondenten buiten Amsterdam, met een negatief
netto besteedbaar inkomen, geeft aan soms geld te kort te komen, in Amsterdam geldt dit voor
één op de vier respondenten.
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Geld gerelateerde gebeurtenissen
• Iets minder dan de helft heeft het afgelopen jaar te maken gehad met een ‘financiële gebeurtenis’
(zowel Amsterdam als buiten Amsterdam)
• Studenten uit Amsterdam hebben vaker een brief gekregen waarin staat dat ze nog een rekening
moeten betalen (29,9% vs. 21,2%), zijn vaker te laat met het betalen van een rekening (23% vs.
15,2%) en hebben vaker met een instelling afgesproken dat ze een bedrag in delen betalen (10,6%
vs.7,4%).
• Studenten buiten Amsterdam hebben vaker geld geleend van familie (23,2% vs. 17,1%). Ongeveer
negen op de tien heeft te maken gehad met maximaal 2 gebeurtenissen. In Amsterdam ligt het
gemiddelde aantal gebeurtenissen iets hoger dan buiten Amsterdam.
Betalingsachterstanden
• Twee op de vijf studenten hebben een betalingsachterstand in de informele en/of formele sfeer.
Studenten uit Amsterdam hebben vaker een schuld in de formele sfeer. Ook moeten zij vaker een
rekening aan de zorgverzekering of een boete aan de politie betalen.
• De gemiddelde schuld voor studenten uit Amsterdam bedraagt €200, buiten Amsterdam €215.
Studenten uit Amsterdam zeggen vaker niet hoe hoog de schuld is.
Spaargedrag
• Ongeveer twee derde van de studenten spaart (varieert van soms tot maandelijks). Studenten
buiten Amsterdam geven vaker aan te sparen dan studenten uit Amsterdam (72,8% vs. 64,4%) en
hebben vaker een spaarrekening (69,8% vs. 50,9%). Studenten buiten Amsterdam ook hebben
meer spaargeld dan studenten uit Amsterdam.
Telefoonabonnement
• De meeste studenten hebben één telefoonabonnement. In Amsterdam bellen studenten vaker met
prepaid of hebben vaker een tweede telefoonabonnement. Een kwart van de studenten heeft wel
eens een onverwacht hoge telefoonrekening gekregen (geen verschil tussen Amsterdam of
daarbuiten).
Rood staan
• Van de 18-‘ers staat 6,3% wel eens rood, bij de 18+’ers staat meer dan een vijfde wel eens rood
(geen verschil m.b.t. tot woonplaats). ‘Ik heb niet genoeg geld’ en ‘Ik ben vergeten een rekening
te betalen’ worden het meest als reden voor roodstaan opgegeven. Studenten die nooit rood staan
zeggen dat dat voornamelijk komt doordat ze niet rood kunnen staan.
Leengedrag
• 14,3% van de studenten boven de achttien jaar heeft een lening (voornamelijk bij DUO). Voor
studenten onder de 18 geldt dit voor vijf studenten (2,2%). Studenten uit Amsterdam hebben vaker
een lening bij de bank (20,6% vs. 3,8%), studenten buiten Amsterdam hebben vaker een lening
bij de ouders/verzorgers (23,1% vs. 5,9%).
(Behoefte aan) ondersteuning
• Algemeen: ongeveer een derde van de studenten krijgt hulp bij financiële zaken (geen verschil
m.b.t. woonplaats), met name van de ouders. Studenten buiten Amsterdam geven vaker een
hulpverlener aan (8% vs. 1,6%). De meerderheid van de studenten die geen hulp krijgt, zegt ook
geen hulp te willen (geen verschil m.b.t. woonplaats).
Aanvragen zorgtoeslag en huurtoeslag
• Studenten uit Amsterdam weten beter waar je zorgtoeslag (66,9% vs. 51,9%) en huurtoeslag (46%
vs. 29,5%) kunt aanvragen.
Stage, CV, solliciteren
• Studenten buiten Amsterdam hebben vaker stage gelopen dan studenten in Amsterdam (97,2%
vs. 90,2%). Studenten in Amsterdam ervaren de stage als moeilijker dan studenten buiten
Amsterdam.
• Bijna alle studenten hebben een CV. Studenten buiten Amsterdam geven aan beter te weten hoe
ze aan een baan of een stage kunnen komen en hebben meer vertrouwen dat ze werk zullen
vinden.

| FINANCIELE ZELFREDZAAMHEID

Arbeidsbereidheid
• Er zijn een aantal verschillen met betrekking tot arbeidsbereid: Studenten uit Amsterdam staan
positiever tot het krijgen van een uitkering dan studenten buiten Amsterdam. Studenten buiten
Amsterdam zouden eerder een baan aannemen met onregelmatige werktijden, vies werk,
lichamelijk zwaar werk, werk waarvoor je moet verhuizen, werk dat weinig verdiend en werk met
meer dan uur reistijd terug.
Toekomstperspectief
• De meeste studenten hebben een realistisch beeld met betrekking tot de kosten op jezelf wonen.
Twee op de vijf studenten noemen bedragen tussen de 500 en 1000 euro. Een relatief klein aantal
noemt bedragen lager dan 500 euro (Amsterdam 5,5% vs. buiten Amsterdam 6,1%). Ongeveer
een kwart noemt bedragen tussen de 1001 en 1500. 15% hoger dan dat.
• Iets meer dan een kwart van de studenten geeft aan na het afstuderen tussen de 1001 en 1500 te
verdienen, ook geeft een kwart aan tussen de 1501 en 2000 te gaan verdienen.
• Studenten geven over het algemeen aan vertrouwen te hebben in het vinden van een baan na het
afstuderen. Studenten buiten Amsterdam geven aan meer vertrouwen te hebben dan studenten
uit Amsterdam (significant verschil).
Risicofactoren
• Woonplaats blijkt geen indicator van een hoger of lager aantal risicofactoren De variabelen
geslacht, leeftijd, het gevoel geld te kort te komen en geld sparen blijken significante voorspellers
van het aantal risicofactoren. Jongeren in de hoogste risicocategorie zijn vaker ouder, vaker vrouw,
hebben vaker het gevoel geld tekort te komen en sparen minder. Ook hebben deze jongeren vaker
familie met schulden en geven ze aan een slechte financiële opvoeding gehad te hebben. Als
laatste scoren deze jongeren lager op de MESIS-schaal.
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VOORWOORD
Zijn ROC studenten in Amsterdam Zuidoost financieel zelfredzaam? Met deze vraag startte het lectoraat
Armoede Interventies binnen het Fieldlab Zuidoost in 2016 een onderzoek. 1 Respondenten zijn in het
onderzoek gevraagd in welke buurt ze in Amsterdam wonen. Na afloop van de dataverzameling bleek
dat een groot deel van de studenten van het ROC Amsterdam, niet in Amsterdam woont. Dit riep de
vraag op of deze studenten verschillen van studenten die wel in Amsterdam wonen.
In deze rapportage worden de belangrijkste resultaten van de analyses van de vragenlijst besproken.
Deze zijn vooral beschrijvend van aard, waar mogelijk zullen ook relaties tussen concepten of
onderwerpen worden besproken en relevante uitsplitsingen naar achtergrondkenmerken worden
gemaakt.
Speerpunt van de analyse is om de verschillen in financiële zelfredzaamheid tussen studenten
woonachtig in Amsterdam, te vergelijken met studenten woonachtig buiten Amsterdam. De verschillen
die worden beschreven zijn getoetst om te beoordelen of deze statistische significant zijn. Wanneer een
gevonden verschil significant is, wordt dit aangegeven door middel van een *. 2
Overzicht enquête
Steekproef
Opschonen

Veldwerkperiode
Afname

n=1248
De vragenlijst is door 1931 studenten ingevuld, 1248 daarvan zijn meegenomen
voor de statistische analyses. Het verschil tussen 1931 en 1248 wordt vooral
veroorzaakt doordat een deel van de studenten niet hebben aangegeven waar
zij wonen, de vragenlijst niet hebben afgemaakt of antwoorden gaven die niet
betrouwbaar geacht kunnen worden.
februari – mei 2016
De vragenlijst is door studenten van de opleiding Bestuurskunde (derdejaars)
en Toegepaste Psychologie (tweedejaars) afgenomen.

De vragenlijst en een nadere omschrijving van de procedure van afname kunt u vinden in de bijlagen.

1 Hogeschool van Amsterdam (2017) Financiële zelfredzaamheid van studenten in Amsterdam
zuidoost.
2 Met significantie wordt bedoeld dat volgens statistische toetsen het onaannemelijk lijkt dat een
waargenomen effect, verschil of correlatie op toeval berust. De significantie wordt berekend op basis
van een p-waarde. Deze wordt weergegeven door middel van een *. In dit onderzoek geldt *p<0,05
(licht significant) ** p<0,01 (significant) ***p<0,001 (zeer significant).
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VOORAF: DEMOGRAFISCHE GEGEVENS
Voor deze analyse zijn de data van in totaal 1248 ROC studenten gebruikt. Ongeveer drie kwart van de
respondenten is 19 jaar of jonger. De leeftijden die het meest worden aangegeven, zijn 17 (25,7%) en
18 (26%). De jongste respondent is 15 jaar, de oudste is 30 jaar.
De verdeling van geslacht is voor beide groepen redelijk gelijk. Van de respondenten woonachtig in
Amsterdam is 51,4% man, van de respondenten woonachtig buiten Amsterdam is 58% man. Bijna twee
derde van de respondenten woont in Amsterdam (64,1%), de overige zijn woonachtig buiten Amsterdam
(35,9%).
Verreweg de meeste respondenten geven aan bij de ouders of verzorgers te wonen (Amsterdam 86,1%
vs. buiten Amsterdam 88,4%), een klein deel woont op zichzelf (Amsterdam 7,1% vs. buiten Amsterdam
4,7%), bij andere familie (Amsterdam 2,8% vs. buiten Amsterdam 1,8%), of anders (Amsterdam 4% vs.
buiten Amsterdam 5,1%).
Bij het ROC worden opleidingen op vier niveaus aangeboden (mbo niveau 1 tot en met niveau 4). De
meeste respondenten doen een mbo niveau 4 opleiding (Amsterdam 51,9% vs. buiten Amsterdam
42,6%).
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HOOFDSTUK 1. HUIDIGE FINANCIELE SITUATIE
1.1 Bron van inkomsten
Respondenten geven aan verschillende bronnen van inkomsten te hebben. Een bijbaan is de
belangrijkste bron van inkomsten voor alle respondenten. Iets meer dan twee derde van de
respondenten, zowel in als buiten Amsterdam, geeft aan inkomsten uit een bijbaan te krijgen. In de
onderstaande tabel is een overzicht van verschillende bronnen van inkomsten, deze worden verder in
dit hoofdstuk uitgewerkt.
Tabel 1.1: Bron van inkomsten voor respondenten (Amsterdam n=800, buiten Amsterdam n=448).
Bijbaan

Geld ouders/verzorgers***

Stagevergoeding***

30,6%

14,9%

Studiefinanciering

Lening voor mijn studie

3,8%
4,3%

Huurtoeslag

3,8%
4,3%

Zorgtoeslag

0%

37,1%

47,3%
50,9%
54,6%
45,3%

10%

20%

30%

Buiten Amsterdam

67,9%
67,9%

40%

Amsterdam

53,5%

50%

60%

70%

80%

Voor sommige inkomstenbronnen is leeftijd van belang (bijvoorbeeld zorgtoeslag). Daarom is ook een
splitsing op leeftijd (18 jaar) uitgevoerd. Voor studenten onder de 18 is naast salaris, geld van
ouders/verzorgers een belangrijke bron van inkomsten. Vergeleken met studenten boven de 18, krijgen
studenten onder de 18 vaker geld van ouders/verzorgers. Ook ontvangt ongeveer één op de vijf
studenten onder de 18 een stagevergoeding.
Tabel 1.2: bron van inkomsten respondenten jonger en ouder dan 18 (Tot 17 n=446, 18+ n=802).
Bijbaan

26,9%

Geld ouders/verzorgers***

65,7%

20,4%
20,6%

Stagevergoeding

Studiefinanciering

80,0%

6,5%

Lening voor mijn studie
Zorgtoeslag

Huurtoeslag

65,8%
71,5%

0%

5,6%
10%

75,8%
20%

30%

18 jaar en ouder

40%

50%

Tot 17 jaar

60%

70%

80%

90%

Studenten boven de 18 hebben verschillende bronnen van inkomsten. Studiefinanciering, zorgtoeslag
en een bijbaan worden het meest opgegeven.
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1.1.1 Zorgtoeslag

Ongeveer de helft van de respondenten geeft aan zorgtoeslag te ontvangen (Amsterdam 53,5% vs.
buiten Amsterdam 45,3%). Wanneer we splitsen op leeftijd dan zien we dat 75,8% van de respondenten
aan geeft zorgtoeslag te krijgen. Dit betekent dat een deel geen zorgtoeslag ontvangt. Deze
respondenten (die ook ouder zijn dan 18) is gevraagd waarom zij geen zorgtoeslag ontvangen.
Tabel 1.3: Redenen niet ontvangen zorgtoeslag.
Reden geen zorgtoeslag (meerdere
Amsterdam (n=107)
antwoorden mogelijk)
Wel uitgerekend maar geen recht
13,1% (14)
Ik denk dat ik hier geen recht op heb
10,3% (11)
Die krijgen mij ouders voor mij
11,2% (12)
Mijn zorgverzekering wordt betaald door
9,3% (10)
mijn ouders**
Ik woon nog thuis
22,4% (24)
Ik weet niet wat zorgtoeslag is
13,1% (14)
Andere reden (open categorie)
22,4% (21)

Buiten Amsterdam (n=74)
6,8% (5)
10,8% (8)
27% (20)
25,7% (19)
21,6% (16)
5,4% (4)
13,5% (10)

Een groot deel van deze respondenten geeft een reden op die, strikt juridisch, niet juist is om geen
zorgtoeslag te krijgen. Iets meer dan één op de vijf respondenten geeft bijvoorbeeld aan dat ze geen
zorgtoeslag ontvangen omdat zij nog thuis wonen. Daarnaast geeft ongeveer één op de tien aan dat ze
denken hier geen recht op te hebben. Respondenten uit Amsterdam geven vaker aan dat ze niet weten
wat zorgtoeslag is (Amsterdam 13,1% vs. buiten Amsterdam 5,4%). Respondenten buiten Amsterdam
geven vaker aan dat de zorgverzekering wordt betaald door de ouders (Amsterdam 9,3% vs. buiten
Amsterdam 25,7%). In de open categorie wordt onder andere genoemd: ‘ik ben pas 18 dus ik krijg het
pas volgende maand’ en ‘mijn moeder krijgt het want zij betaald mijn zorgverzekering’ maar ook niet
geldige redenen zoals ‘gaat direct naar de zorgverzekeraar’ (wat niet mogelijk is).

1.1.2 Baan of bijbaan

Iets meer dan twee derde van de respondenten geeft aan een bijbaan te hebben of wel eens een bijbaan
te hebben gehad, zowel binnen als buiten Amsterdam.
Studenten die op dit moment een baan hebben, verdienen tussen de 1 en 3000 euro per maand met
hun baan. Amsterdammers verdienen iets meer met de bijbaan*** (Amsterdam €406 vs. buiten
Amsterdam €359). Onderstaand is de hoogte van het salaris in categorieën weergegeven.
Figuur 1.1: Wat verdien je gemiddeld in euro’s per maand met je baan of bijbaan? (Amsterdam n=543,
Buiten Amsterdam n=300).
Tot 150 euro
151 tot 250
251 tot 400
401 tot 600

601 tot 1000

1001 en hoger

22,40%

13,70%

0%

5%
4,10%

5%

10,70%

7%

11,10%

10%

15%

Salaris Buiten Amsterdam
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23,30%

25,40%

15,70%

20%

25%

Salaris Amsterdam***

29,40%

32%

30%

35%

1.1.3 Geld van ouders:

Studenten buiten Amsterdam (47,3%) geven vaker aan geld van hun ouders/verzorgers te krijgen dan
studenten in Amsterdam (37,1%)**. Over het algemeen geeft meer dan de helft van de respondenten
aan tussen de 1 en de 100 euro van hun ouders/verzorgers te krijgen. Studenten in Amsterdam krijgen
gemiddeld meer geld van de ouders dan studenten buiten Amsterdam**.
Figuur 1.2: Hoeveelheid geld van ouders/verzorgers (Amsterdam n=297, Buiten Amsterdam n=212).
Niets

0,3%

1 tot 50

51 tot 100

151 tot 200
201 tot 250

0,9%

251 tot 300

5,2%
5,4%
3,8% 7,1%

4,7%
0,9%
1,3%
0,9%
0,7%
3,3%
2,4%

301 tot 350
351 tot 400

401 of meer

Dat zeg ik liever niet

27,6%
24,5%
26,6%

9,1% 12,3%

101 tot 150

0%

5%

9,0%

10%

14,8%

15%

Buiten Amsterdam

39,2%

20%

25%

Amsterdam

30%

35%

40%

1.2 Totaal inkomsten en uitgaven
1.2.1 Inkomsten

Alle respondenten is gevraagd hoeveel geld hij/zij per maand krijgt. Zij moesten het totaalbedrag
opgeven van alle inkomstenbronnen (bijbaan, geld van ouders/verzorgers en toeslagen). In figuur 1.3
staat het overzicht weergegeven in categorieën. Gemiddeld krijgen studenten, zowel in Amsterdam als
daarbuiten, rond de 500-600 euro per maand op de rekening gestort.
Figuur 1.3: Totale inkomsten van respondenten (%) (Amsterdam n=800, Buiten Amsterdam n=448).
16
14
12
10
8
6
4
2
0

Niets 1 tot 101 201 301 401 501 601 701 801 901 1001 1101 1201 1301 1401 1501 Dat
100 tot tot tot tot tot tot tot tot tot tot tot tot tot tot
of zeg ik
200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 meer liever
niet
Amsterdam

Buiten Amsterdam
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1.2.2 Uitgaven (vaste lasten per maand)

Ongeveer een derde van de respondenten kan niet aangeven wat zijn of haar maandelijkse vaste lasten
zijn (Amsterdam 31,5% vs. buiten Amsterdam 34,9%). De respondenten die dat wel doen, noemen een
bedrag tussen de 0 en 2000 euro. Respondenten in Amsterdam geven gemiddeld €363 op, respondenten buiten Amsterdam geven €285 op***.

1.2.3 Netto besteedbaar inkomen

Het netto besteedbaar inkomen is niet exact te berekenen. Dit wordt veroorzaakt doordat de vraag over
inkomsten gesloten werd gesteld (in categorieën) en de vraag over uitgaven open (een exact getal).
Om toch tot een berekening van het netto besteedbaar inkomen te komen, is de volgende berekening
toegepast.
Netto besteedbaar inkomen = gemiddelde bedrag van de categorie - de vaste lasten
Voorbeeld: Zo houdt iemand die heeft aangegeven tussen de 601 en 700 euro te verdienen en 300
euro aan vaste lasten te hebben, maandelijks een bedrag van 350 euro over (650 minus 300 euro).
Het maandelijkse bedrag dat respondenten overhouden na aftrek van de vaste lasten varieert tussen
de -650 en 1360 euro. Een negatief bedrag geeft aan dat de uitgaven groter zijn dan de inkomsten.
Studenten uit Amsterdam hebben vaker een negatief maandelijkse netto besteedbaar inkomen. Dit geldt
voor een op de vijf studenten in Amsterdam en een op de tien studenten buiten Amsterdam. Grote
tekorten (tussen -200 euro en -650) komen voor bij ongeveer 6% van de studenten uit Amsterdam, en
bij 1,4% buiten Amsterdam. Een klein tekort per maand kan snel oplopen, een maandelijks tekort van
bijvoorbeeld 100 euro, loopt in een jaar tijd al op tot 1200 euro.
Het grootste gedeelte van de studenten, 38,9% van de studenten in Amsterdam en 44,2% van de
studenten buiten Amsterdam heeft een maandelijks besteedbaar inkomen tussen de 0 en 300 euro en
40% van de studenten in Amsterdam en 44,1% van de studenten buiten Amsterdam meer dan 300
euro.
Vervolgens is getoetst of respondenten uit Amsterdam of buiten Amsterdam vaker een negatief bedrag
als besteedbaar inkomen opgeven. In de tabel is te zien dat respondenten uit Amsterdam vaker een
negatief besteedbaar inkomen hebben dan respondenten buiten Amsterdam* (Amsterdam 21,1% vs.
buiten Amsterdam 11,7%).
Figuur 1.4: Verdeling netto besteedbaar inkomen (Amsterdam n=270, buiten Amsterdam n=145).
Buiten Amsterdam

Amsterdam

11,7%
0%

21,1%
10%

88,3%
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HOOFDSTUK 2. SCHULDENPOSITIE
In dit hoofdstuk wordt de schuldenpositie van de respondenten onderzocht. Eerst wordt gekeken naar
de subjectieve beleving van geld te kort komen, ten opzichte van de feitelijke situatie. Daarnaast wordt
in kaart gebracht hoe vaak respondenten in het afgelopen jaar te maken hebben gehad met financiële
gebeurtenissen zoals rood staan op de rekening, te laat zijn met het betalen van rekeningen of het
treffen van een betalingsregeling. Tot slot is ook gevraagd naar de achtergrond van betalingsachterstanden.

2.1 Geld te kort komen

Ongeveer een derde van de respondenten zegt nooit geld tekort te komen. Ongeveer een derde van
de studenten geeft aan soms geld tekort te komen, de overige respondenten komt regelmatig tot heel
vaak geld tekort (geen verschillen tussen Amsterdam of buiten Amsterdam).
Figuur 2.1: Subjectieve beleving geld te kort komen (Amsterdam n=800, buiten Amsterdam n=448).
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De subjectieve beleving van geld tekortkomen is daarna afgezet tegen de feitelijke situatie (zoals
berekend in hoofdstuk 1). Deze staan weergegeven in figuur 2.2 en 2.3.

Amsterdam

Figuur 2.2: Subjectieve beleving geld te kort komen afgezet tegen de feitelijke situatie (netto
besteedbaar inkomen) Amsterdam (n=270).
Negatief netto besteedbaar inkomen
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Figuur 2.3: Subjectieve beleving geld te kort komen afgezet tegen de feitelijke situatie (netto
besteedbaar inkomen) buiten Amsterdam (n=145).
Negatief netto besteedbaar inkomen 5,9%
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Te zien is dat de subjectieve beleving van geld tekortkomen samenhangt met het netto besteedbaar
inkomen. Respondenten met een negatief netto besteedbaar inkomen geven vaker aan de beleving te
hebben geld te kort te komen dan respondenten met een positief netto besteedbaar inkomen, zowel
binnen als buiten Amsterdam. Ook lijkt er sprake te zijn van onderschatting van de situatie. Zo geeft
één op de vijf studenten uit Amsterdam met een negatief netto besteedbaar inkomen aan nooit geld te
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kort te komen, tegenover 5,9% van de respondenten woonachtig buiten Amsterdam. Een op de drie
respondenten buiten Amsterdam, met een negatief netto besteedbaar inkomen, geeft aan soms geld te
kort te komen, in Amsterdam geldt dit voor één op de vier respondenten.

2.2 Geld gerelateerde gebeurtenissen

Respondenten is gevraagd of zij het afgelopen jaar te maken hebben gehad met één of meer geld
gerelateerde gebeurtenissen. In tabel 2.1 staat een overzicht van de gegeven antwoorden.
Tabel 2.1: Gebeurtenissen afgelopen jaar.
Gebeurtenissen afgelopen jaar (meerdere

Amsterdam (n=800)

Buiten Amsterdam

antwoorden mogelijk).

(n=448)

Brief gekregen waarin staat dat ik nog een

29,8% (238)

21,2% (95)

Ik was te laat met het betalen van een rekening**

23% (184)

15,2% (68)

Deurwaarder heeft beslag gelegd op mijn salaris

2,3% (18)

0,9% (4)

Ik heb geld geleend van vrienden of familie**

17,1% (137)

23,2% (104)

Ik heb met een instelling afgesproken dat ik een

10,6% (85)

7,4% (33)

5,4% (43)

5,4% (24)

Ik stond rood op mijn rekening

8,3% (66)

7,8% (35)

Ik heb geld geleend bij een bank of een andere

2,4% (19)

2,5% (11)

rekening moet betalen**

of uitkering

bedrag in delen betaal*
Ik heb met vrienden en familie afgesproken dat ik
een bedrag in delen betaal

organisatie voor een grote aankoop
Respondenten uit Amsterdam hebben vaker een brief gekregen waarin staat dat ze nog een rekening
moeten betalen, waren vaker te laat met het betalen van een rekening en hebben vaker met een
instelling afgesproken dat ze een bedrag in delen betalen. Respondenten buiten Amsterdam geven
vaker aan geld geleend te hebben van familie.
Figuur 2.4: Aantal gebeurtenissen afgelopen jaar (Amsterdam n=800, buiten Amsterdam n=448).
Buiten Amsterdam
Amsterdam
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Wanneer wordt gekeken naar het aantal gebeurtenissen per respondent (figuur 2.4) dan valt op dat
respondenten buiten Amsterdam vaker geen gebeurtenissen aangeven** (Amsterdam 51,9% vs. buiten
Amsterdam 56,5%). Ook op het aantal gebeurtenissen scoren respondenten buiten Amsterdam lager*
(Amsterdam gemiddeld 0,99 vs. buiten Amsterdam gemiddeld 0,83).
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Tabel 2.2: Aantal gebeurtenissen en de beleving geld te kort te komen (n=1248).
Geen gebeurtenissen
1 of meerdere gebeurtenissen
Regelmatig tot heel vaak
22,5% (150)
52,6% (305)
Soms
32,8% (219)
33,4% (194)
Nooit
44,8% (299)
14% (580)
Het aantal gebeurtenissen hangt samen met de beleving geld te kort te komen. Van de respondenten
die scoren op één of meer gebeurtenissen geeft 52,6% aan regelmatig tot heel vaak geld tekort te
komen, tegenover 22,5% van de respondenten die op geen van de gebeurtenissen scoren***.
Tabel 2.3: Aantal gebeurtenissen en het netto besteedbaar inkomen (n=415).
Geen gebeurtenissen
1 of meerdere gebeurtenissen
Negatief netto besteedbaar
11,8% (17)
21% (57)
inkomen
Positief netto besteedbaar
88,2% (127)
79% (214)
inkomen
Ook hangt het aantal gebeurtenissen samen met het netto besteedbaar inkomen. Van de
respondenten met een negatief netto besteedbaar inkomen scoort 21% op één of meer
gebeurtenissen, tegenover 11,8% van de respondenten die niet scoren op de gebeurtenissen*.
Tabel 2.4: Reden rekening niet betalen (Amsterdam n=242, buiten Amsterdam n=98).
Reden rekening niet betalen

Amsterdam

Buiten Amsterdam

Ik heb niet genoeg geld

45,5% (110)

49% (48)

Ik heb mijn administratie niet op orde

16,1% (39)

9,2% (9)

Ik ben vergeten om een rekening te betalen

38,4% (93)

41,8% (41)

Respondenten die scoren op de eerdergenoemde gebeurtenissen, is ook gevraagd waarom ze te laat
waren met het betalen van een rekening. Niet voldoende geld hebben wordt door zowel respondenten
uit als buiten Amsterdam opgegeven als voornaamste reden. Ook het vergeten van een rekening wordt
door veel respondenten aangegeven.
De reden om een rekening niet te betalen hangt samen met de beleving geld tekort te komen***. In de
onderstaande tabel is te zien dat respondenten die aangeven regelmatig tot heel vaak geld tekort te
komen, vaker aangeven niet genoeg geld te hebben (78,5%), vaker de administratie niet op orde
hebben (54,2%).
Tabel 2.5: Reden rekening niet betalen en het gevoel geld te kort te komen (n=340).
Ik heb niet genoeg geld
Ik heb mijn administratie Ik ben vergeten om
niet op orde
een rekening te
betalen
Regelmatig tot heel
78,5% (124)
54,2% (26)
35,1% (47)
vaak
Soms
17,7% (28)
27,1% (13)
44% (59)
Nooit

3,8% (6)

18,8% (9)

20,9% (28)

Totaal

100% (158)

100% (48)

100% (134)

Ook is gekeken of het netto besteedbaar inkomen samenhangt met de reden om een rekening niet te
betalen. Dit bleek niet statistisch significant te zijn. Wel is te zien dat ‘ik heb niet genoeg geld’ vaker
wordt genoemd door respondenten met een negatief netto besteedbaar inkomen en ‘ik ben vergeten
een rekening te betalen’ vaker wordt genoemd door respondenten met een positief netto besteedbaar
inkomen.
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Tabel 2.6: Netto besteedbaar inkomen en reden rekening niet betalen (n=177).
Negatief netto besteedbaar
Positief netto besteedbaar
inkomen
inkomen
Ik heb niet genoeg geld
64,7% (22)
44,8% (64)
Ik heb mijn administratie niet
op orde
Ik ben vergeten om een
rekening te betalen
Totaal

8,8% (3)

10,5% (15)

26,5% (9)

44,8% (64)

100% (34)

100% (143)

2.3 Betalingsachterstand
Een substantieel deel van de respondenten (Amsterdam 40%, buiten Amsterdam 34,8%) had afgelopen
jaar één (of meer) betalingsachterstand(en). Aan die respondenten is gevraagd bij wie ze deze
betalingsachterstand hebben.
Tabel 2.7: Aan wie moet je geld betalen?
Aan wie moet je geld betalen?

Amsterdam (n=800)

Buiten Amsterdam
(n=448)

Ik hoef geen geld meer aan iemand te betalen

60% (480)

65,2% (292)

Premie voor mijn zorgverzekering**

12,3% (98)

7,8% (35)

Een bedrag aan mijn ouders en/of verzorgers

10,9% (87)

12,1% (54)

Een rekening van mijn telefoonabonnement

11,5% ()

9,4% (42)

Een bedrag aan een vriend en/of familie

6,6% (53)

7,4% (33)

Een rekening van een online winkel

7,4% (59)

5,8% (26)

Een boete aan de politie**

7% (56)

3,3% (15)

Een bedrag voor een lening die ik heb bij een

5,1% (41)

4% (18)

4,5% (36)

3,6% (16)

bank of een andere instelling
Anders, namelijk:

Respondenten uit Amsterdam geven vaker een betalingsachterstand met betrekking tot het betalen van
de premie voor de zorgverzekering** (Amsterdam 12,3% vs. buiten Amsterdam 7,8%) en boetes aan
de politie** (Amsterdam 7% vs. buiten Amsterdam 3,3%).
Figuur 2.5: Verdeling betalingsachterstand in formele en informele sector.
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Wanneer de verschillende schuldposten worden gereduceerd tot schulden in de formele sector en
schulden in de informele sector, dan valt op dat studenten in Amsterdam vaker een schuld hebben in
de formele sector* (Amsterdam 75,2% vs. buiten Amsterdam 64%).
Een groot gedeelte van de respondenten wil, gevraagd naar de hoogte van de totale schuld, niet
aangeven hoe hoog deze schuld is. In Amsterdam komt dit vaker voor dan buiten Amsterdam**
(Amsterdam 20,9% vs. buiten Amsterdam 13,5%). Iets meer dan één op de vijf studenten geeft aan niet
te weten hoe hoog de totale schuld is (zowel voor respondenten uit Amsterdam als voor respondenten
buiten Amsterdam). Ook hebben veel respondenten deze vraag niet beantwoord. De overige
respondenten (n=281) hebben wel aangegeven hoe hoog de totale schuld is. Het bedrag varieert tussen
de 2 en 14000 euro. Het grootste gedeelte van de respondenten heeft een schuld onder de €1000
(87%). Ongeveer 10% van de respondenten heeft een schuld tussen de €1000 en €3000 en 3% van de
respondenten heeft een schuld van meer dan €3000, waarbij een enkele respondenten uitschieters
heeft van €10.000 of meer (n=2). De mediaan bedraagt €200 voor respondenten in Amsterdam, voor
respondenten buiten Amsterdam bedraagt deze €125. De gemiddelde schuld bedraagt in Amsterdam
€ 675.41 (SD = € 1.484), buiten Amsterdam bedraagt deze gemiddeld € 514.87 (SD = € 1.194). Dit
verschil blijkt na toetsing niet statistisch significant.
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HOOFDSTUK 3. FINANCIELE ZELFREDZAAMHEID
Dit hoofdstuk zal de financiële zelfredzaamheid van de respondenten worden verkend. Deze vragen
zijn getoond aan de helft van de respondenten (zie bijlage 2 voor nadere toelichting).
De begrippen ‘financiële zelfredzaamheid’ en ‘gezond financieel gedrag’ zijn nauw met elkaar
verbonden. Voor de definitie van het begrip ‘financiële zelfredzaamheid’ sluiten we aan bij de definitie
van het Nibud:
Enkele competenties die volgens het Nibud samenhangen met financiële zelfredzaamheid zijn:
vooruitkijken, verantwoord besteden en over voldoende financiële kennis beschikken. Enkele van
deze competenties zijn uitgevraagd door middel van stellingen uit MESIS en zijn aangepast aan (het
niveau van) de doelgroep. MESIS is een screeningsinstrument dat wordt gebruikt in de
schuldhulpverlening. Het is gevalideerd door het Nibud.
De MESIS-stellingen worden behandeld in de eerste paragraaf. Vervolgens zullen andere onderwerpen
worden behandeld die ook samenhangen met financiële zelfredzaamheid zoals leen- en spaargedrag
of het rood staan op de betaalrekening.

3.1 MESIS-stellingen

Over het algemeen vinden respondenten dat zij verstandig met geld om gaan. Meer dan twee derde
van de respondenten geeft aan eerst naar de prijs van een product te kijken voordat ze het kopen en
eerst de rekening te betalen voordat ze andere spullen aanschaffen. Ook geeft meer dan de heft van
de respondenten aan plannen te kunnen maken om goed met geld om te gaan.

Ik weet welke
brieven en
andere
papieren ik
Ik weet
moet bewaren Ik houd bij
en welke ik waar ik mijn hoeveel geld ik
elke maand uit
geld aan
weg mag
kan geven
uitgeef
gooien

Figuur 3.1: MESIS-stellingen over omgaan met geld (Amsterdam n=376, buiten Amsterdam n=235).
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Te zien is dat de meerderheid van de respondenten aangeeft te weten hoeveel geld ze elke maand
uitkunnen geven (Amsterdam en buiten Amsterdam meer dan 60% (helemaal) eens). Ook geeft de
meerderheid van de respondenten aan bij te houden waar ze geld aan uitgeven. Meer dan 7 op de 10
respondenten geven aan te weten welke brieven en andere papieren ze moeten bewaren en welke
weggegooid kunnen worden.
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Als ik een schuld zou
hebben, maak ik
Ik maak post van de afspraken met het
bedrijf of de
bank of het
incassobureau persoon die nog geld
van mij krijgt.
open*

Figuur 3.2: MESIS-stellingen over openmaken post en afspraken maken met bedrijven (Amsterdam
n=377, buiten Amsterdam n=235).
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Iets meer dan een derde van de respondenten geeft aan afspraken te maken met bedrijven of personen
waarbij ze een schuld hebben, een vergelijkbaar aantal geeft aan dit vaak te doen. Slecht een klein
gedeelte geeft aan dit nooit te doen. Iets meer dan de helft van de respondenten geeft aan altijd tot vaak
de post van de bank te openen. Respondenten buiten Amsterdam geven dit vaker aan altijd de post
open te maken* (Amsterdam 39,4% vs. buiten Amsterdam 50,2%).

Kun je goed je
uitgaven
bijhouden?

Figuur 3.3: MESIS-stellingen over openmaken post en afspraken maken met bedrijven (Amsterdam
n=377, buiten Amsterdam n=235).
35,7%

Amsterdam

37,0%

Kun je goed met
geld omgaan?

Buiten Amsterdam

Buiten Amsterdam

32,3%

Amsterdam

32,2%

Heel goed

0%

10%

Beetje goed

20%

31,1%
30,6%
35,3%

30%

40%

Niet goed, niet slecht

37,8%
50%

60%

70%

Beetje slecht

22,6%

6,4%4,3%

21,5%

6,6%4,3%

20,0%

8,1%4,3%

21,3%
80%

5,1%
3,7%

90%

Heel slecht

100%

Wanneer een gemiddelde over deze verschillende stellingen wordt berekend dan blijkt dat
respondenten buiten Amsterdam iets beter scoren dan respondenten uit Amsterdam (geen significant
verschil).
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3.2 Overige stellingen met betrekking tot financieel gedrag en vaardigheden
Naast de MESIS stellingen zijn er nog een aantal andere stellingen met betrekking tot financieel gedrag
en financiële vaardigheden aan de respondenten voor gelegd.
Het eerst figuur laat zien dat een groot gedeelte van de respondenten het moeilijk vindt om informatie
te vinden over geldzaken. Van de respondenten in Amsterdam geeft 46,7% (helemaal) eens op deze
stellingen, van de respondenten buiten Amsterdam is dit 41,3%. Het grootste gedeelte van de
respondenten geeft aan dat wanneer ze een schuld hebben, ze afspraken maken over terugbetaling
(zowel binnen als buiten Amsterdam).

Als ik een schuld zou
hebben, maak ik
afspraken met het Ik vind het moeilijk
om informatie te
bedrijf of de
vinden over
persoon die nog geld
geldzaken
van mij krijgt

Figuur 3.4 Stellingen over informatie vinden en afspraken maken (Amsterdam n=377, buiten
Amsterdam n=235).
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Driekwart van de respondenten geeft aan dat het nooit goed is om een schuld te hebben. Meer dan de
helft van de respondenten geeft aan eerst te sparen wanneer ze iets duurs willen kopen.

Als ik iets duurs wil Het is nooit goed om
een schuld te
kopen, spaar ik daar
hebben
eerst voor

Figuur 3.5 Stellingen over sparen en het hebben van een schuld (Amsterdam n=377, buiten
Amsterdam n=235).
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3.3 Geld sparen

Onderzoek van het Nibud wijst uit dat het niet hebben van een spaarrekening of geen behoefte hebben
om te sparen één van de vijf risicofactoren is die ertoe leidt dat iemand in de schulden raakt. Het is
daarom relevant om het spaargedrag van studenten nader te bestuderen.
Figuur 3.6: Spaar je geld? (Amsterdam n=377, buiten Amsterdam n=235).
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Over het algemeen geeft het merendeel van de respondenten aan geld te sparen. Respondenten uit
Amsterdam geven dit minder vaak aan dan respondenten buiten Amsterdam*.
Tabel 3.1: Hoe vaak spaar je geld? (Amsterdam n=244, buiten Amsterdam n=171)
Amsterdam
Buiten Amsterdam
Iedere maand
56,6% (138)
63,2% (108)
Soms
43,4% (106)
36,8% (63)
Respondenten uit Amsterdam hebben ook minder vaak een spaarrekening dan respondenten buiten
Amsterdam.
Figuur 3.7: Heb je een spaarrekening? (Amsterdam n=377, buiten Amsterdam n=235)
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Daarnaast hebben respondenten uit Amsterdam die sparen gemiddeld minder geld op de spaarrekening
staan dan respondenten buiten Amsterdam***.
Tabel 3.2: Hoeveel geld heb je op je spaarrekening staan?
Hoeveel geld op
spaarrekening*
Amsterdam (n=192)
1 tot 250 euro
17,7% (34)
251 tot 500
10,9% (21)
501 tot 750
9,9% (19)
751 tot 1000
2,6% (5)
1001 tot 1500
9,4% (18)
1501 of meer
19,3% (37)
Dat zeg ik liever niet
30,2% (58)

Buiten Amsterdam (n=164)
15,9% (26)
7,3% (12)
6,1% (10)
6,1% (10)
4,9% (8)
31,1% (51)
28,7% (47)
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Respondenten is gevraagd waarvoor ze sparen. Respondenten uit Amsterdam sparen vaker voor
lesgeld en rijlessen. Respondenten buiten Amsterdam sparen vaker voor vakantie of reizen, dagjes uit,
hobby’s of sport en voor zelfstandig wonen.
Tabel 3.3: Waarvoor spaar je?
Waarvoor spaar je?
Kleding of schoenen
Vakantie of reizen**
Lesgeld voor school*
Studieboeken en school
Dagjes uit**
Hobby’s of sport*
Rijlessen*
Auto of brommer
Voor als ik op mezelf ga
wonen*

Amsterdam (n=244)
32,4% (79)
40,6% (99)
14,8% (36)
11,1% (27)
17,2% (42)
9% (22)
37,3% (91)
27% (66)
26,2% (64)

Buiten Amsterdam (n=171)
36,8% (63)
56,1% (96)
8,2% (14)
9,9% (17)
30,4% (52)
15,8% (27)
28,1% (48)
28,7% (49)
38% (65)

3.4 Telefoon(abonnement)

Uit cijfers van incassobureau Lindorff uit 2014 blijkt dat studenten tussen de 18 en 25, die hun
abonnement niet meer kunnen betalen, een gemiddelde schuld van 550 euro hebben opgebouwd.
Volgens het incassobureau zijn er in 2014 ongeveer 16.000 studenten met een telefoonschuld
bijgekomen ten opzichte van het vorige jaar (recentere cijfers niet bekend). Vanuit deze signalen is
respondenten gevraagd over het telefoongebruik.
Tabel 3.4: Hoeveel telefoonabonnementen heb je?
Hoeveel
telefoonabonnementen heb
je**
Amsterdam (n=363)
1
70,2% (255)
2
4,1% (15)
3 of meer
1,1% (4)
Prepaid* (apart getoetst)
24,5% (89)

Buiten Amsterdam (n=228)
82,9% (189)
2,6% (6)
1,3% (3)
13,2% (30)

Respondenten is gevraagd hoeveel telefoonabonnementen zij hebben. Het grootste gedeelte van de
respondenten heeft één telefoonabonnement. In Amsterdam komt het hebben van twee telefoonabonnementen vaker voor dan buiten Amsterdam**. Ook wordt door respondenten in Amsterdam vaker
gebruik gemaakt van Prepaid bellen*.
Vervolgens is respondenten gevraagd of zij wel eens een telefoonrekening krijgen die zij niet hadden
verwacht of die hoger is dan dat zij hadden verwacht.
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Tabel 3.5: Krijg je wel eens een telefoonrekening die hoger is dan verwacht?
Ik krijg wel eens
telefoonrekeningen die ik niet
verwacht/hoger is dan
verwacht
Amsterdam (n=377)
Buiten Amsterdam (n=235)
Vaak
6,1% (23)
6,4% (15)
Soms
20,7% (78)
20% (47)
Nee nooit
58,4% (220)
49,4% (116)
Ik betaal niet zelf
11,1% (42)
21,3% (50)
Ik heb geen mobiel
3,7% (14)
3% (7)
De helft van de respondenten geeft aan dat dit nooit voorkomt. Een op de vijf respondenten geeft aan
dat dit soms gebeurt en een klein deel geeft aan dat dit vaak gebeurt. Ook geeft een deel van de
respondenten aan de telefoonrekeningen niet zelf te betalen.
Tabel 3.6: Hoeveel ben je gemiddeld kwijt aan een telefoonrekening?
Hoeveel geld kwijt
telefoonrekening
Amsterdam (n=298)
Buiten Amsterdam (n=171)
Gemiddelde (SD)
42,18 (101,64)
31,85 (21,15)
Tot slot is respondenten gevraagd naar de gemiddelde kosten van de telefoonrekening. Respondenten
uit Amsterdam geven aan gemiddeld €42,18 kwijt te zijn, respondenten buiten Amsterdam zijn
gemiddeld €31,85 kwijt (na toetsing bleek dit verschil niet significant).

3.5 Rood staan

Rood staan kan zowel op de korte als de lange termijn voor geldproblemen zorgen wanneer de persoon
niet in staat is het oorspronkelijke bedrag en eventuele bijkomende kosten (terug) te betalen.
Tabel 3.7: Sta je rood op je rekening?
Sta je rood op je rekening?
Amsterdam (n=374)
Altijd
1,6% (6)
Vaak
2,7% (10)
Soms
6,1% (23)
Zelden
7% (26)
Nooit
82,6% (309)

Buiten Amsterdam (n=234)
2,1% (5)
3,4% (8)
5,1% (12)
6% (14)
83,3% (234)

3.6 Leengedrag

Het laatste element van de schuldpositie betreft het leengedrag van de studenten. Allereerst is
respondenten gevraagd of zij momenteel een lening hebben. Ongeveer één op de tien respondenten
geeft aan een lening te hebben (Amsterdam 9%, buiten Amsterdam 11,1%).
Vervolgens is respondenten, die aangegeven hebben een lening te hebben, gevraagd bij welke partij
ze een lening hebben. Het grootste gedeelte van de respondenten geeft aan een lening bij DUO te
hebben (Amsterdam 85,3%, buiten Amsterdam 76,9%). Respondenten uit Amsterdam geven vaker aan
een lening bij de bank te hebben*, respondenten buiten Amsterdam lenen vaker bij ouders/verzorgers*.
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Tabel 3.8: Bij wie heb je een lening?
Lening bij wie? (meerdere
antwoorden mogelijk)
Amsterdam (n=34)
Ouders en verzorgers*
5,9% (2)
Familie
5,9% (2)
Vriend/vriendin
8,8% (3)
Bank*
20,6% (7)
DUO
85,3% (29)

Buiten Amsterdam (n=26)
23,1% (6)
11,5% (3)
3,8% (1)
3,8% (1)
76,9% (20)

Gevraagd naar waarvoor de respondenten de lening zijn aangegaan, blijkt dat meer dan de helft van
de respondenten geld leent om het lesgeld voor school te kunnen betalen. Ook studieboeken wordt
door de helft van de studenten aangegeven. Respondenten buiten Amsterdam geven iets vaker kleding
en schoenen aan dan respondenten in Amsterdam* (buiten Amsterdam 23,1% vs. 5,9%).

Tabel 3.9: Waarvoor leen je geld?
Lening waarvoor (meerdere
antwoorden mogelijk)
Amsterdam (n=34)

Buiten Amsterdam (n=26)

Lesgeld voor school

58,8% (20)

53,8% (14)

Studieboeken/schoolspullen
Eten en drinken

50% (17)
17,6% (6)

50% (13)
23,1% (6)

Rijlessen

17,6% (6)

15,4% (4)

Anders

11,8% (4)

19,2% (5)

Woning
Uitgaan, club, disco, bios
Kleding of schoenen*
Mobiele telefoon
Computer, laptop, tablet

11,8% (4)
11,8% (4)
5,9% (2)
8,8% (3)
8,8% (3)

15,4% (4)
15,4% (4)
23,1% (6)
19,2% (5)
7,7% (2)

Auto of brommer

8,8% (3)

7,7% (2)

Vakantie of reizen

5,9% (2)

7,7% (2)

Terugbetalen lening

5,9% (2)

7,7% (2)

Dagje uit

5,9% (2)

7,7% (2)

Hobby’s of sport

2,9% (1)

7,7% (2)

Als laatste is de respondenten een aantal stellingen voorgelegd met betrekking tot lenen, geldproblemen
en omgaan met geld.
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Ik praat niet over
Als ik een
Ik kan mijn lening geldprobleem heb, geldproblemen
met familie en
is dat mijn eigen
goed
vrienden*
schuld
terugbetalen**

Figuur 3.8: Stellingen met betrekking tot lenen en geldproblemen (Amsterdam n=376, buiten
Amsterdam n=235).
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Respondenten geven aan minder goed de eigen lening te kunnen terugbetalen dan respondenten buiten
Amsterdam*. Ook geven respondenten uit Amsterdam vaker aan niet over geldproblemen te praten met
familie*.

Als ik denk dat ik
geldproblemen
krijg, ga ik zo snel
mogelijk hulp
zoeken

Figuur 3.9: Stellingen over geldproblemen (Amsterdam n=376, buiten Amsterdam n=235).
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100%

Ik kan plannen
Kun je goed met geld
Kun je goed je
maken om goed met
uitgaven bijhouden
geld om te gaan
omgaan?

Figuur 3.10: Stellingen over omgaan met geld (Amsterdam n=376, buiten Amsterdam n=235).
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HOOFDSTUK 4. HULPBEHOEFTE
In dit hoofdstuk staat de hulpbehoefte met betrekking tot geldzaken centraal. Respondenten is gevraagd
naar de huidige ondersteuning en de behoefte aan ondersteuning. Vervolgens is gevraagd hoe
studenten aan informatie komen over geldzaken en hoe ze dit ze dit het liefst zouden willen ontvangen.
Tot slot zijn respondenten bevraagd naar vaardigheden en kennis die studenten graag willen leren.

4.1 Ondersteuning en ondersteuningsbehoefte

Ongeveer één derde van de respondenten geeft aan hulp te krijgen (Amsterdam 32,9%, buiten
Amsterdam 37,4%). Van de respondenten die aangeeft geen hulp te krijgen, geeft ongeveer één op de
tien aan wel hulp te willen (Amsterdam 11.5% vs. buiten Amsterdam 9,5%).
Figuur 4.1: Van wie krijg je hulp met geldzaken? (Amsterdam n=124, buiten Amsterdam =88).
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Respondenten die zeggen hulp te krijgen bij geldzaken geven ouders en verzorgers op als voornaamste
informatiebron.
Figuur 4.2: Hoe krijg je informatie? (Amsterdam n=377, buiten Amsterdam n=235)
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70%

Respondenten is gevraagd van wie ze informatie krijgen. Meer dan de helft van de respondenten geeft
aan informatie via ouders en verzorgers te krijgen* (Amsterdam 56,2% vs. buiten Amsterdam 64,3%).
Respondenten uit Amsterdam geven vaker aan informatie te krijgen via de website van de gemeente**,
via social media**, en via de moskee/kerk*. Respondenten buiten Amsterdam geven vaker aan
informatie via de bank te krijgen*.
Figuur 4.3: Hoe wil je informatie? (Amsterdam n=377, buiten Amsterdam n=235)
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Vervolgens is respondenten gevraagd van wie nog informatie zouden willen krijgen. Respondenten
buiten Amsterdam geven vaker aan graag informatie van ouders/verzorgers**, en van de bank te
krijgen*.
Tabel 4.1: Wat doe je als je hulp nodig hebt bij geldzaken?
Wat doe je als je hulp nodig hebt bij
geldzaken?
Amsterdam (n=377)
Ik vraag mijn ouders om hulp*
48,8% (184)
Ik heb nooit hulp nodig
23,9% (90)
Ik los het graag zelf op
23,6% (89)
Ik vraag vrienden om hulp
13,3% (50)
Ik zoek een organisatie die mij kan helpen 10,3% (39)
Ik weet het niet
6,1% (23)
Ik vraag school om hulp
3,2% (12)

Buiten Amsterdam (n=235)
58,7% (138)
23,4% (55)
20,4% (48)
11,9% (28)
11,9% (28)
3% (7)
1,7% (4)

Respondenten is ook gevraagd wat ze doen wanneer ze hulp nodig hebben bij geldzaken. Het
merendeel van de respondenten geeft aan de ouders om hulp te vragen (Amsterdam 48,8% vs. buiten
Amsterdam 58,7%). Een aanzienlijk deel van de respondenten geeft aan het graag zelf op te lossen
(Amsterdam 23,6%, buiten Amsterdam 20,4%). Een kwart van de respondenten geeft aan nooit hulp
nodig te hebben.
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Figuur 4.4: Wat zou je willen leren? (Amsterdam n=377, buiten Amsterdam n=235)
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Iets meer dan een derde van de respondenten geeft aan niets te willen leren. Een kwart van de
respondenten wil graag leren om het inkomen te vergroten. Een op de vijf respondenten geeft aan graag
te willen leren om schulden te voorkomen. Ook geeft ongeveer een op de vijf respondenten aan graag
te willen leren sparen om iets te kopen (een op de tien respondenten wil ook graag leren sparen om
rekeningen te betalen die ze niet verwachten).
Figuur 4.5: Met wie praat je als je geldproblemen hebt? (Amsterdam n=377, buiten Amsterdam n=235)
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Als laatst is gevraagd aan respondenten met wie ze praten wanneer ze problemen hebben. Ouders
worden door zowel respondenten in Amsterdam, als respondenten buiten Amsterdam het meest
genoemd. Respondenten uit Amsterdam geven vaker aan met broer of zus te praten** (Amsterdam
20,7% vs. buiten Amsterdam 12,3%). Iets meer dan één op de vijf respondenten geeft aan met niemand
te praten als ze problemen hebben.
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HOOFDSTUK 5. ECONOMISCHE ZELFSTANDIGHEID
In dit hoofdstuk komt de economische zelfstandigheid van studenten van het ROC Amsterdam aan bod.
De vragen uit de vragenlijst die over economische zelfstandigheid gaan, zijn aan de helft van de
respondenten voorgelegd (zie bijlage 1 voor nadere uitleg).
Economische zelfstandigheid wordt door het CBS als volgt gedefinieerd:
Dit is het netto bijstandsniveau van een alleenstaande. Het gaat hierbij alleen om inkomsten uit
betaald werk. Volgens de definitie dragen uitkeringen, huurtoeslag, kinderbijslag en ontvangen
partneralimentatie en inkomsten uit vermogen niet bij aan economische zelfstandigheid. In 2016 lag
de grens voor economische zelfstandigheid op 982,79 euro per maand (voor 21 jaar en ouder) en
242,60 euro per maand (voor 18 tot en met 20 jaar).
In dit hoofdstuk komen onderwerpen aan bod die direct of indirect te maken hebben met economische
zelfstandigheid. Onderwerpen die aanbod komen zijn onder andere toeslagen, stage-ervaring,
sollicitatievaardigheden en arbeidsvertrouwen en bereidheid.

5.1 Zorg- en huurtoeslag

Het kunnen aanvragen van de juiste toeslagen draagt bij aan de economische zelfstandigheid. In
hoofdstuk 1 bleek dat voor veel van de respondenten toeslagen een belangrijk onderdeel van het
inkomen vormen.
Tabel 5.1: Hoe vraag je zorgtoeslag aan?
Hoe vraag je zorgtoeslag aan?**
Amsterdam (n=287)
Bij mijn zorgverzekering
17,1% (49)
Bij de gemeente
3,8% (11)
Bij het UWV
1% (3)
Bij de Belastingdienst
66,9% (192)
Weet ik niet
11,1% (32)
Tabel 5.2 Hoe vraag je huurtoeslag aan?
Hoe vraag je huurtoeslag aan?**
Amsterdam (n=287)
Bij de organisatie waar je een
4,5% (13)
woning huurt
Bij de gemeente
15% (43)
Bij het UWV
2,1% (6)
Bij de Belastingdienst
46% (132)
Weet ik niet
32,4% (93)

Buiten Amsterdam (n=129)
25,6% (33)
2,3% (3)
,8% (1)
51,9% (67)
19,4% (25)

Buiten Amsterdam (n=129)
5,4% (7)
22,5% (29)
1,6% (2)
29,5% (38)
41,1% (53)

Meer dan de helft van de respondenten weet waar je zorgtoeslag aanvraagt (alleen respondenten die
18 jaar of ouder zijn, is deze vraag gesteld). Respondenten uit Amsterdam geven vaker het goede
antwoord in vergelijking met respondenten buiten Amsterdam** (Amsterdam 66.9% vs. buiten
Amsterdam 51.9%).
Iets minder dan de helft van respondenten uit Amsterdam en iets minder dan één derde van
respondenten buiten Amsterdam weet waar je huurtoeslag kan aanvragen**. Een groot deel van de
respondenten weet niet hoe huurtoeslag wordt aangevraagd (Amsterdam 32,4%, buiten Amsterdam
41,1%).
(Alleen respondenten die 18 jaar of ouder zijn, is deze vraag gesteld).
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5.2 Stage

Werkervaring draagt bij aan het vinden van werk. Een stage is voor veel studenten de eerste ervaring
op de werkvloer. Het grootste gedeelte van de respondenten geeft aan een keer stage gelopen te
hebben. Buiten Amsterdam geven respondenten vaker aan stage gelopen te hebben dan respondenten
in Amsterdam*** (Amsterdam 90,2% vs. buiten Amsterdam 97,2%).
Figuur 5.1: Heb je wel eens stage gelopen? (Amsterdam n=417, buiten Amsterdam n=213).
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Respondenten die stage hebben gelopen, is gevraagd hoe zij de stage hebben ervaren. Respondenten
buiten Amsterdam geven vaker aan de stage als makkelijk ervaren te hebben vergeleken met
respondenten uit Amsterdam*** (Amsterdam 10,9% vs. buiten Amsterdam 17,4%).
Figuur 5.2 Hoe heb je de stage ervaren? (Amsterdam n=376, buiten Amsterdam n=207).
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5.3 Sollicitatievaardigheden

Het merendeel van de respondenten geeft aan een CV te hebben (Amsterdam 93% vs. buiten
Amsterdam 89,7%).
Figuur 5.3: Heb je een CV? (Amsterdam n=417, buiten Amsterdam n=213).
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Vervolgens is een aantal stellingen over het vinden van werk voorgelegd aan de respondenten.

Als ik een
bijbaan of
Als ik werk
stage zou
zoek dan heb
zoeken dan ik vertrouwen
in wat ik
Ik kan een cv
weet ik wat ik
vind**
maken
moet doen*

Figuur 5.4: Stellingen over het vinden van werk (Amsterdam n=287, buiten Amsterdam n=129).
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Respondenten uit Amsterdam geven minder vaak aan te weten wat ze moeten doen om een baan of
een stage te zoeken*. Ook geven respondenten uit Amsterdam minder vaak aan vertrouwen te hebben
in het vinden van een baan**.

Ik weet waarvoor
ik bij een
Ik kan zelf een
uitzendbureau sollicitatiebrief
terecht kan
schrijven

Figuur 5.5: Stellingen over het vinden van werk (Amsterdam n=287, buiten Amsterdam n=129).
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De bovenstaande vragen zijn samengevoegd om de mate van economische zelfstandigheid te bepalen.
In tabel 5.3 is de verdeling te zien. Te zien is dat respondenten buiten Amsterdam vaker een hoge
economische zelfstandigheid bezitten dan respondenten in Amsterdam (Amsterdam 80,8% vs. buiten
Amsterdam 89,7%).
Tabel 5.3: Mate van economische zelfstandigheid.
Economische zelfstandigheid**
Amsterdam (n=287)
Hoog
80,8%
Laag
19,2%
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Buiten Amsterdam (n=129)
89,7%
10,3%

5.4 Arbeidsethos

Vervolgens is een aantal stellingen over arbeidsethos aan respondenten voorgelegd. Respondenten uit
Amsterdam geven minder vaak aan dat als je niet wilt werken, je profiteert van anderen**.

Werken is alleen Je hoeft niet per se te
maar een manier om werken om nuttig
bezig te zijn
geld te verdienen

Figuur 5.6: Stellingen over arbeidsethos (Amsterdam n=287, buiten Amsterdam n=129).
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Figuur 5.7: Stellingen over arbeidsethos (Amsterdam n=287, buiten Amsterdam n=129).
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100%

5.5 Arbeidsbereidheid

Ook zijn respondenten stellingen over arbeidsbereidheid voorgelegd. Deze zijn te zien in figuren 5.8 en
5.9.

Lichamelijk zwaar
werk***

Figuur 5.8: Stellingen over arbeidsbereidheid (Amsterdam n=417, buiten Amsterdam n=213).
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Figuur 5.9: Stellingen over arbeidsbereidheid (Amsterdam n=417, buiten Amsterdam n=213).
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Opvallend is dat respondenten buiten Amsterdam over het algemeen eerder bereid zijn om werk aan te
nemen. Bijvoorbeeld in het geval van werk met onregelmatige werktijden***, vies werk***, lichamelijk
zwaar werk***, werk dat weinig verdient* en werk met meer dan een uur reistijd terug**.
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Figuur 5.10: Stellingen over wat respondenten belangrijk vinden in een baan (Amsterdam n=417,
buiten Amsterdam n=213).
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Daarnaast is respondenten gevraagd wat zij belangrijk vinden aan een baan. Respondenten uit
Amsterdam vinden werk met een goed salaris vaker belangrijk dan respondenten buiten Amsterdam*.

5.5 Toekomstperspectief
5.5.1 Verwachte kosten zelfstandig wonen

Respondenten is gevraagd naar de verwachte kosten die zelfstandig wonen met zich meedraagt.
Figuur 5.11 Weet je hoeveel het per maand kost om op jezelf te gaan wonen? (Amsterdam n=417,
buiten Amsterdam n=213).
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Een groot deel van de respondenten lijkt een realistisch beeld te hebben van de kosten die verbonden
zijn aan zelfstandig wonen. Ongeveer 40% van de respondenten geeft tussen de 501 en 1000 euro aan
(Amsterdam 43,1%, buiten Amsterdam 40,9%).
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5.5.2 Verwachten verdiensten eerste baan

Ook is respondenten gevraagd wat ze verwachten te gaan verdienen nadat ze zijn afgestudeerd.
Figuur 5.12 Weet je hoeveel je gaat verdienen wanneer je bent afgestudeerd? (Amsterdam n=417,
buiten Amsterdam n=213).
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Respondenten uit Amsterdam schatten het startsalaris iets hoger in dan respondenten buiten
Amsterdam**. Tot €1250 wordt door een op de vijf respondenten uit Amsterdam aangegeven en door
een kwart van de respondenten buiten Amsterdam. Tussen de €1751 of meer wordt door 28% van de
respondenten uit Amsterdam aangegeven en door 22% van respondenten buiten Amsterdam.
Respondenten uit Amsterdam geven vaker aan niet te weten wat ze zullen gaan verdienen (Amsterdam
19,4% vs. buiten Amsterdam 14,1%).

5.5.3 Vertrouwen in de arbeidsmarkt

Als laatste is respondenten gevraagd naar het vertrouwen dat ze hebben in het vinden van een baan
na het afstuderen.
Figuur 5.13 Vertrouwen in het vinden van een baan (Amsterdam n=417, buiten Amsterdam n=213).
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Respondenten buiten Amsterdam hebben meer vertrouwen dat ze een baan zullen vinden na het
afstuderen dan respondenten uit Amsterdam**. Bijna twee derde van de respondenten buiten
Amsterdam (63,8%) geeft aan veel tot heel veel vertrouwen te hebben in het vinden van een baan,
tegen over 52,3% van de respondenten uit Amsterdam. Nadere analyse wijst uit dat vertrouwen in het
vinden van een baan niet samenhangt met arbeidsethos, arbeidsbereidheid of het verwachtte salaris.
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HOOFDSTUK 6. RISICOFACTOREN
In het onderzoek is er een aantal zaken langsgekomen die
aangemerkt kunnen worden als een risicofactor. In totaal betreft
dit 23 gebeurtenissen welke onderstaand staan weergegeven.
23 Gedefinieerde risicofactoren
- Betalingsachterstand (8x)
- Niet legitieme reden voor niet ontvangen zorgtoeslag (3x)
- Financiële gebeurtenissen afgelopen jaar (8x)
- Geen zicht op bedrag rekening (1)
- Lening (1)
- Rood staan (1)
- Onverwachte telefoonrekening (1)
Deze risicofactoren zijn per respondenten bij elkaar opgeteld om te
kijken of er een stapeling van problemen zich voordoet. Vervolgens zullen respondenten in en buiten
Amsterdam met elkaar worden vergeleken. Onderstaand is het aantal risicofactoren per respondenten
voor binnen en buiten Amsterdam te zien.
Figuur 6.1: Aantal risicofactoren per respondent (Amsterdam n=800, buiten Amsterdam n=448).
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Te zien is dat een groot gedeelte geen of bijna geen risicofactoren hebben. Ongeveer een derde van
de respondenten heeft geen risicofactoren (Amsterdam 35,1%, buiten Amsterdam 35,9%).
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De overige respondenten scoren tot maximaal 15 risicofactoren. Voor het overzicht zijn de respondenten ingedeeld in drie categorieën, 0 risicofactoren is geen risico, 1-3 risicofactoren is laag risico en
4 en hoger is gemiddeld risico.
Tabel 6.1: Het aantal risicofactoren in categorieën.
Aantal risicofactoren in
Amsterdam (n=800)
categorieën
Geen
35,1% (281)
Laag
50,7% (406)
Middel
14,1% (113)

Buiten Amsterdam (n=448)
35,9% (161)
53,8% (241)
10,3% (46)

Een groter gedeelte begeeft zich in de lage risicogroep (1-3 risicofactoren). Voor respondenten in
Amsterdam is dat 50,7% en respondenten buiten Amsterdam is dit 53,8%. De overige respondenten
hebben 4 risicofactoren of meer. Voor Amsterdam geldt dit voor 14,1% van de respondenten, buiten
Amsterdam geldt dit voor 10,3% van de respondenten. Toetsing wijst uit dat de verschillen met
betrekking tot het totaal aantal risicofactoren tussen respondenten in en buiten Amsterdam statistisch
niet significant zijn.
Het aantal risicofactoren is vervolgens als afhankelijke variabele in een regressieanalyse gebruikt. De
variabelen geslacht, leeftijd, het gevoel geld te kort te komen en geld sparen blijken significante
voorspellers van het aantal risicofactoren. Jongeren in de gemiddeld risicocategorie zijn vaker ouder,
vaker vrouw, hebben vaker het gevoel geld tekort te komen en sparen minder. Ook hebben deze
jongeren vaker familie met schulden en geven ze aan een slechte financiële opvoeding gehad te
hebben. Daarnaast blijkt dat wanneer jongeren hoger scoren op de MESIS-schaal, ze minder
risicofactoren hebben. Woonplaats blijkt ook in deze analyse geen indicator van een hoger of lager
aantal risicofactoren. Deze bevindingen komen overeen met het eerder gepubliceerde rapport over deze
cijfers.
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BIJLAGE 1 – ENQUÊTE

1

Hoe oud ben je?

Open vraag
(klein)

[Rs Minimale en/of maximale waardeMinimaal: 15Maximaal: 30]

2

Ik ben een

Singleresponsevraag

Hoe woon je?

Singleresponsevraag

Man
Vrouw

3

Ik woon bij mijn ouders en/of verzorgers
Ik woon bij andere familie
Ik woon in een studentenhuis of op kamers
Ik woon ergens anders, namelijk:

4

Welke opleiding doe je?

Multi-levelvraag

Minimaal aantal vinkjes: 1

VMBO
VMBO-basis
VMBO-kader
VMBO-gl
VMBO-tl
Praktijkonderwijs
MBO
MBO niveau 1
MBO niveau 2
MBO niveau 3
MBO niveau 4

5

Hoe kom je aan je geld?
Je mag één of meer antwoorden kiezen.

Multi-levelvraag

Minimaal aantal vinkjes: 1

Ik krijg geld van mijn ouders en/of verzorgers
Zakgeld of kleedgeld
Geld voor mijn studie
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Geld om mijn huur te betalen
Geld voor mijn zorgverzekering
Ik krijg de kinderbijslag
Ik krijg de alimentatie van mijn ouder
Ik krijg ergens anders geld voor, namelijk:
Ik krijg salaris van mijn baan of bijbaan
Ik krijg een stagevergoeding
Ik krijg studiefinanciering
Ik heb een lening voor mijn studie
Ik krijg op een andere manier geld
Klusjes doen
Oppassen
Ik doe iets anders, namelijk:
Zorgtoeslag
Huurtoeslag
Andere toeslagen, namelijk:

6

Je hebt aangegeven dat je geen zorgtoeslag
krijgt. Waarom krijg je geen zorgtoeslag?

Multiresponsevraag

Minimaal aantal vinkjes: 1
VRAAG 6 ALLEEN TONEN ALS AAN DE ONDERSTAANDE VOORWAARDEN WORDT
VOLDAAN, INDIEN NIET VOLDAAN SPRING NAAR: >> VRAAG 7.

Alle onderstaande voorwaarden zijn waar:
+ en het antwoord op vraag 1 is groter dan of gelijk aan 18
+ en vraag 5 is niet beantwoord met 8 (Zorgtoeslag)
Ik heb het wel uitgerekend, maar ik heb er geen recht op
Ik denk dat ik hier geen recht op heb
Die krijgen mijn ouders en/of verzorgers voor mij
Mijn zorgverzekering wordt betaald door mijn ouders en/of verzorgers
Ik woon nog thuis
Ik weet niet wat zorgtoeslag is / ik wist niet dat ik zorgtoeslag kan krijgen
Er is een andere reden dat ik geen zorgtoeslag krijg, namelijk:

7

Heb je een baan of een bijbaan?

Ja [>> Vraag 9.]
Nee
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Singleresponsevraag

8

Heb je ooit een bijbaan en/of een vakantiebaan
gehad?

Singleresponsevraag

Ja
Nee

9

Wat verdien je gemiddeld in euros per maand met
je baan of bijbaan?

Open vraag
(klein)

VRAAG 9 ALLEEN TONEN ALS AAN DE ONDERSTAANDE VOORWAARDEN WORDT
VOLDAAN, INDIEN NIET VOLDAAN SPRING NAAR: >> VOLGENDE VRAAG

vraag 7 is beantwoord met 1 (Ja)
Vp

10

Hoeveel geld krijg je per maand van je ouders
en/of verzorgers?

Singleresponsevraag

VRAAG 10 ALLEEN TONEN ALS AAN DE ONDERSTAANDE VOORWAARDEN WORDT
VOLDAAN, INDIEN NIET VOLDAAN SPRING NAAR: >> VOLGENDE VRAAG

vraag 5 is beantwoord met 1 (Ik krijg geld van mijn ouders en/of verzorgers)
Ik krijg geen geld van mijn ouders en/of verzorgers
1 tot en met 50 euro
51 tot en met 100 euro
101 tot en met 150 euro
151 tot en met 200 euro
201 tot en met 250 euro
251 tot en met 300 euro
301 tot en met 350 euro
351 tot en met 400 euro
401 euro of meer
Dat zeg ik liever niet

11

Hoeveel geld krijg je per maand?
Tel het geld mee dat je van je ouders en/of
verzorgers krijgt.

Singleresponsevraag

Niks
1 tot en met 100 euro
101 tot en met 200 euro
201 tot en met 300 euro
301 tot en met 400 euro
401 tot en met 500 euro
501 tot en met 600 euro
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601 tot en met 700 euro
701 tot en met 800 euro
801 tot en met 900 euro
901 tot en met 1000 euro
1001 tot en met 1100 euro
1101 tot en met 1200 euro
1201 tot en met 1300 euro
1301 tot en met 1400 euro
1401 tot en met 1500 euro
1501 of meer euro
Dat zeg ik liever niet

12

Hoe hoog zijn je vaste lasten in euros per maand?
Denk hierbij aan je zorgverzekering en je huur.
Vaste lasten zijn bedragen die je elke maand of elk
jaar moet betalen. Bijvoorbeeld je telefoonrekening, je
huur of de premies voor verzekeringen.

Multi-levelvraag

Minimaal aantal vinkjes: 1

VRAAG 12 ALLEEN TONEN ALS AAN DE ONDERSTAANDE VOORWAARDEN WORDT
VOLDAAN, INDIEN NIET VOLDAAN SPRING NAAR: >> VOLGENDE VRAAG

Het antwoord op vraag 1 is groter dan of gelijk aan 18
Euros
Weet ik niet

13

Ik kom geld tekort
Geef aan in hoeverre je het eens bent met deze
uitspraak.

Singleresponsevraag

Welke dingen hieronder zijn het afgelopen jaar
gebeurd?
Je mag één of meer antwoorden kiezen.

Multiresponsevraag

Heel vaak
Vaak
Regelmatig
Soms
Nooit

14

Minimaal aantal vinkjes: 1

Ik heb een brief gekregen waarin staat dat ik nog een rekening moet betalen
Ik was te laat met het betalen van een rekening
Een deurwaarder heeft beslag gelegd op mijn salaris of uitkering
Ik heb geld geleend van vrienden of familie
Ik heb met een instelling afgesproken dat ik een bedrag in delen betaal
Ik heb met vrienden of familie afgesproken dat ik een bedrag in delen betaal
Ik stond rood op mijn rekening
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Ik heb geld geleend bij een bank of een andere organisatie voor een grote aankoop.
Bijvoorbeeld voor een auto, een huis of een studie.
Geen van deze dingen

15

Aan wie moet je nog geld betalen?
Je mag één of meer antwoorden kiezen.

Multiresponsevraag

Minimaal aantal vinkjes: 1

Een bedrag aan mijn ouders en/of verzorgers
Een bedrag aan een vriend en/of familie
Een rekening van een online winkel (bijvoorbeeld Wehkamp)
Een bedrag voor een lening die ik heb bij een bank of een andere instelling
Een rekening van mijn telefoon-abonnement
Premie voor mijn zorgverzekering
Een boete aan de politie of het Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB) (bijvoorbeeld een
verkeersboete)
Ik moet iemand anders nog geld betalen, namelijk:
Ik hoef geen geld meer aan iemand te betalen

16

Welk bedrag moet je in totaal nog betalen?

Singleresponsevraag

VRAAG 16 ALLEEN TONEN ALS AAN DE ONDERSTAANDE VOORWAARDEN WORDT
VOLDAAN, INDIEN NIET VOLDAAN SPRING NAAR: >> VOLGENDE VRAAG

vraag 15 is niet beantwoord met 9 (Ik hoef geen geld meer aan iemand te betalen)
euro Vp
Weet ik niet
Wil ik niet zeggen

17

Waarom was je te laat met een rekening betalen?

Multi-levelvraag

Minimaal aantal vinkjes: 1
VRAAG 17 ALLEEN TONEN ALS AAN DE ONDERSTAANDE VOORWAARDEN WORDT
VOLDAAN, INDIEN NIET VOLDAAN SPRING NAAR: >> VOLGENDE VRAAG

Minstens één van onderstaande voorwaarden is waar:
- of vraag 14 is beantwoord met 2 (Ik was te laat met het betalen van een rekening)
- of vraag 14 is beantwoord met 3 (Een deurwaarder heeft beslag gelegd op mijn salaris
of uitkering)
- of vraag 14 is beantwoord met 5 (Ik heb met een instelling afgesproken dat ik een
bedrag in delen betaal)
- of vraag 14 is beantwoord met 6 (Ik heb met vrienden of familie afgesproken dat ik
een bedrag in delen betaal)
Ik heb niet genoeg geld
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Ik heb mijn administratie niet op orde
Ik ben vergeten om een rekening te betalen

18

Financiële situatie.
De volgende vragen gaan over je huidige financiële
situatie. Kies het antwoord dat het beste bij je past.

Tussenpagina

VRAAG 18 ALLEEN TONEN ALS AAN DE ONDERSTAANDE VOORWAARDEN WORDT
VOLDAAN, INDIEN NIET VOLDAAN SPRING NAAR: >> VRAAG 63.

De onderzoeksvariabele Financiele zelfredzaamheid is 1

19

Weet je hoeveel geld er op dit moment op je
rekening staat?

Singleresponsevraag

Ja, ik weet precies hoeveel geld er op mijn rekening staat
Ja, maar misschien is het 10 euro meer of minder
Ja, maar misschien is het 25 euro meer of minder
Ja, maar misschien is het 50 euro meer of minder
Nee, ik weet niet hoeveel geld er op mijn rekening staat

20

Ik spaar geld

Multi-levelvraag

Minimaal aantal vinkjes: 1

Ja

Nee

21

Iedere maand
Soms

Waarvoor spaar je geld?
Er zijn één of meerdere antwoorden mogelijk.

Multiresponsevraag

Minimaal aantal vinkjes: 1
VRAAG 21 ALLEEN TONEN ALS AAN DE ONDERSTAANDE VOORWAARDEN WORDT
VOLDAAN, INDIEN NIET VOLDAAN SPRING NAAR: >> VRAAG 22.

vraag 20 is beantwoord met 1 (Ja)
Kleding of schoenen
Vakantie of reizen
Lesgeld voor school
Studieboeken en spullen voor school
Dagjes uit
Hobby’s of sport
Rijlessen
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Auto of brommer
Voor als ik op mezelf ga wonen
Ik spaar voor iets anders, namelijk

22

Ik heb een spaarrekening waar geld op staat

Singleresponsevraag

Ja [>> Vraag 23.]
Nee

23

Hoeveel geld staat er op je spaarrekening?

Singleresponsevraag

VRAAG 23 ALLEEN TONEN ALS AAN DE ONDERSTAANDE VOORWAARDEN WORDT
VOLDAAN, INDIEN NIET VOLDAAN SPRING NAAR: >> VOLGENDE VRAAG

vraag 22 is beantwoord met 1 (Ja)
1 tot 250 euro
251 tot en met 500 euro
501 tot en met 750 euro
751 tot en met 1000 euro
1001 tot en met 1500 euro
1501 euro of meer
Dat zeg ik liever niet

24

Krijg je wel eens een telefoonrekening die je niet
had verwacht? Of een telefoonrekening die hoger
is dan je had verwacht?

Singleresponsevraag

Ja, vaak
Ja, soms
Nee, nooit
Ik betaal mijn telefoonrekening niet zelf
Ik heb geen mobiele telefoon [>> Vraag 27.]

25

Hoeveel telefoon-abonnementen heb je?

Singleresponsevraag

1 [>> Vraag 26.]
2 [>> Vraag 26.]
3 of meer [>> Vraag 26.]
Ik heb geen abonnement, ik bel prepaid [>> Vraag 26.]
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26

Hoeveel geld in euros moet je elke maand betalen
voor je telefoon-abonnement of prepaid?

Open vraag
(klein)

VRAAG 26 ALLEEN TONEN ALS AAN DE ONDERSTAANDE VOORWAARDEN WORDT
VOLDAAN, INDIEN NIET VOLDAAN SPRING NAAR: >> VOLGENDE VRAAG

Minstens één van onderstaande voorwaarden is waar:
- of vraag 24 is beantwoord met 2 (Ja, soms)
- of vraag 24 is beantwoord met 3 (Nee, nooit)
- of vraag 24 is beantwoord met 1 (Ja, vaak)

27

Sta je rood op je rekening?

Multi-levelvraag

Minimaal aantal vinkjes: 1
VRAAG 27 ALLEEN TONEN ALS AAN DE ONDERSTAANDE VOORWAARDEN WORDT
VOLDAAN, INDIEN NIET VOLDAAN SPRING NAAR: >> VOLGENDE VRAAG

Het antwoord op vraag 1 is groter dan 15
Altijd
Vaak
Soms
Zelden
Nooit
Want ik kan niet rood staan
Ik kan wel rood staan
Ik weet niet of ik rood kan staan

28

Ik heb een lening

Multi-levelvraag

Minimaal aantal vinkjes: 0

Ja

Nee

29

Bij mijn ouders en/ of verzorgers
Bij andere familie
Bij een vriend of vriendin
Bij de bank
Bij DUO (studielening)

Waarvoor leen je geld?
Er zijn één of meerdere antwoorden mogelijk.

Minimaal aantal vinkjes: 1
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Multi-levelvraag

VRAAG 29 ALLEEN TONEN ALS AAN DE ONDERSTAANDE VOORWAARDEN WORDT
VOLDAAN, INDIEN NIET VOLDAAN SPRING NAAR: >> VOLGENDE VRAAG

vraag 28 is beantwoord met 1 (Ja)
Eten en drinken (bijvoorbeeld snoep en snacks)
Kleding of schoenen
Mobiele telefoon
Vakantie of reizen
Lesgeld voor school
Studieboeken en spullen voor school
Activiteiten van school
Uitgaan, club, discotheek, bioscoop
Dagje uit (bijv. pretpark, strand)
Hobbys of sport
Computer, laptop, tablet
Rijlessen
Auto of brommer of scooter
Voor mijn woning
Terugbetalen van andere leningen
Ik leen voor andere dingen, namelijk

30

Ik kan mijn lening goed terugbetalen.
Geef aan in hoeverre je het eens bent met deze
uitspraak

Singleresponsevraag

Helemaal eens
Eens
Beetje eens, beetje oneens
Oneens
Helemaal oneens

31

Ik praat niet over mijn geldproblemen met mijn
familie en vrienden
Geef aan in hoeverre je het eens bent met deze
uitspraak

Singleresponsevraag

Helemaal eens
Eens
Beetje eens, beetje oneens
Oneens
Helemaal oneens

32

Ik maak mij niet druk over geldproblemen, er zijn
ergere dingen
Geef aan in hoeverre je het eens bent met deze
uitspraak

Singleresponsevraag

Helemaal eens
Eens
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Beetje eens, beetje oneens
Oneens
Helemaal oneens

33

Als ik denk dat ik geldproblemen krijg, ga ik zo
snel mogelijk hulp zoeken
Geef aan in hoeverre je het eens bent met deze
uitspraak

Singleresponsevraag

Helemaal eens
Eens
Beetje eens, beetje oneens
Oneens
Helemaal oneens

34

Als ik een geldprobleem heb, is dat mijn eigen
schuld
Geef aan in hoeverre je het eens bent met deze
uitspraak

Singleresponsevraag

Helemaal eens
Eens
Beetje eens, beetje oneens
Oneens
Helemaal oneens

35

Omgaan met geld(zaken)
De volgende vragen gaan over de manier waarop jij
omgaat met geld. Kies het antwoord dat het beste bij
je past.
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36

Kun je goed met geld omgaan?
Geef aan in hoeverre je het eens bent met deze
uitspraak

Singleresponsevraag

Heel goed
Beetje goed
Niet goed, niet slecht
Beetje slecht
Heel slecht

37

Kun je goed je uitgaven bijhouden?
Geef aan in hoeverre je het eens bent met deze
uitspraak

Heel goed
Beetje goed
Niet goed, niet slecht
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Singleresponsevraag

Beetje slecht
Heel slecht

38

Waar geef je je geld aan uit?
Je mag één of meer antwoorden kiezen.

Multi-levelvraag

Minimaal aantal vinkjes: 1

Boodschappen
Kleding en schoenen
Bellen, sms-en en internetten met mijn mobiele telefoon
Persoonlijke verzorging, zoals make-up en crèmes
Uitgaan, uitjes, bioscoop enz.
Huur of kostgeld (geld dat je aan je ouders betaalt voor inwoning)
Zorgverzekering
Openbaar vervoer
Scooter of auto
Gadgets

39

Ik kan plannen maken om goed met geld om te
gaan
Geef aan in hoeverre je het eens bent met deze
uitspraak

Singleresponsevraag

Helemaal eens
Eens
Beetje eens, beetje oneens
Oneens
Helemaal oneens

40

Ik kijk naar hoeveel iets kost als ik iets wil kopen
Geef aan in hoeverre je het eens bent met deze
uitspraak

Singleresponsevraag

Helemaal eens
Eens
Beetje eens, beetje oneens
Oneens
Helemaal oneens

41

Ik betaal eerst mijn rekeningen en dan pas koop
ik andere dingen
Geef aan in hoeverre je het eens bent met deze
uitspraak

Singleresponsevraag

Helemaal eens
Eens
Beetje eens, beetje oneens
Oneens
Helemaal oneens

| 49

42

Ik weet welke brieven en andere papieren ik
moet bewaren en welke ik weg kan gooien
Geef aan in hoeverre je het eens bent met deze
uitspraak

Singleresponsevraag

Helemaal eens
Eens
Beetje eens, beetje oneens
Oneens
Helemaal oneens

43

Ik maak post van de bank of het incassobureau
open
Geef aan in hoeverre je het eens bent met deze
uitspraak

Singleresponsevraag

Altijd
Vaak
Soms
Bijna nooit
Nooit
Niet van toepassing

44

Ik houd bij waar ik mijn geld aan uitgeef
Geef aan in hoeverre je het eens bent met deze
uitspraak

Singleresponsevraag

Helemaal eens
Eens
Beetje eens, beetje oneens
Oneens
Helemaal oneens

45

Ik weet hoeveel geld ik elke maand kan uitgeven
Geef aan in hoeverre je het eens bent met deze
uitspraak

Singleresponsevraag

Helemaal eens
Eens
Beetje eens, beetje oneens
Oneens
Helemaal oneens

46

Als ik een schuld zou hebben, maak ik afspraken Singlemet het bedrijf of de persoon die nog geld van
responsevraag
mij krijgt
Geef aan in hoeverre je het eens bent met deze
uitspraak

Helemaal eens
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Eens
Beetje eens, beetje oneens
Oneens
Helemaal oneens

47

Ik vind het moeilijk om informatie te vinden over
geldzaken (bijvoorbeeld over belastingaangifte,
studiefinanciering, verzekeren etc.)
Geef aan in hoeverre je het eens bent met deze
uitspraak

Singleresponsevraag

Helemaal eens
Eens
Beetje eens, beetje oneens
Oneens
Helemaal oneens

48

Ik heb van mijn ouders en/of verzorgers geleerd
om goed met geld om te gaan
Geef aan in hoeverre je het eens bent met deze
uitspraak

Singleresponsevraag

Helemaal eens
Eens
Beetje eens, beetje oneens
Oneens
Helemaal oneens

49

Ik heb familie of vrienden die schulden hebben

Singleresponsevraag

Ik krijg boetes, bijvoorbeeld van de politie, in het
openbaar vervoer of verkeersboetes
Geef aan in hoeverre je het eens bent met deze
uitspraak

Singleresponsevraag

Ja
Nee
Weet ik niet

50

Heel vaak
Vaak
Soms
Bijna nooit
Nooit
Niet van toepassing
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51

Als ik iets duurs wil kopen, spaar ik daar eerst
voor
Geef aan in hoeverre je het eens bent met deze
uitspraak

Singleresponsevraag

Helemaal eens
Eens
Beetje eens, beetje oneens
Oneens
Helemaal oneens

52

Het is nooit goed om een schuld te hebben
Geef aan in hoeverre je het eens bent met deze
uitspraak

Singleresponsevraag

Helemaal eens
Eens
Beetje eens, beetje oneens
Oneens
Helemaal oneens

53

Hulp met geldzaken
De volgende vragen gaan over je geldzaken. Met
geldzaken bedoelen we betalen, sparen, een
verzekering nemen en een uitkering aanvragen.
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54

Krijg je hulp van iemand met je geldzaken?

Singleresponsevraag

Van wie krijg je hulp met je geldzaken?
Je mag één of meerdere antwoorden kiezen.

Singleresponsevraag

Ja
Nee

55

VRAAG 55 ALLEEN TONEN ALS AAN DE ONDERSTAANDE VOORWAARDEN WORDT
VOLDAAN, INDIEN NIET VOLDAAN SPRING NAAR: >> VOLGENDE VRAAG

vraag 54 is beantwoord met 1 (Ja)
Mijn ouders en/of verzorgers
Andere familie
Een vriend of vriendin
Een hulpverlener
Een vrijwilliger
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56

Wil je graag hulp?

Singleresponsevraag

VRAAG 56 ALLEEN TONEN ALS AAN DE ONDERSTAANDE VOORWAARDEN WORDT
VOLDAAN, INDIEN NIET VOLDAAN SPRING NAAR: >> VOLGENDE VRAAG

vraag 54 is beantwoord met 2 (Nee)
Ja
Nee

57

Hoe wil je hulp krijgen?

Open vraag
(klein)

VRAAG 57 ALLEEN TONEN ALS AAN DE ONDERSTAANDE VOORWAARDEN WORDT
VOLDAAN, INDIEN NIET VOLDAAN SPRING NAAR: >> VOLGENDE VRAAG

vraag 56 is beantwoord met 1 (Ja)

58

Hoe krijg je informatie over geldzaken
(bijvoorbeeld over toeslagen of verzekeringen)?
Je mag één of meer antwoorden kiezen.

Multiresponsevraag

Minimaal aantal vinkjes: 1

Via mijn ouders/verzorgers
Op de website van de gemeente
Op www.rijksoverheid.nl
Op een andere website, namelijk:
Via social media (Facebook, Twitter)
Via mijn bank
Uit de krant
Via vrienden en/of familie
Via mijn moskee/kerk
Via mijn school
Via een professionele instelling
Ik weet het niet Ex

59

Hoe wil je graag informatie krijgen over
geldzaken?
Je mag één of meer antwoorden kiezen.

Multiresponsevraag

Minimaal aantal vinkjes: 1

Via mijn ouders en/of verzorgers
Op de website van de gemeente
Op www.rijksoverheid.nl
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Op een andere website, namelijk:
Via social media, bijvoorbeeld Facebook of Twitter
Via mijn bank
Via de krant
Via vrienden en/of familie
Via mijn moskee en/of kerk
Via mijn school
Via een hulpverlener
Via een vrijwilliger
Ik weet het niet Ex

60

Wat doe je als je hulp nodig hebt bij geldzaken?
Je mag één of meer antwoorden kiezen.

Multiresponsevraag

Minimaal aantal vinkjes: 1

Ik zoek een organisatie die mij kan helpen
Ik vraag mijn ouders/verzorgers om hulp
Ik vraag mijn vrienden om hulp
Ik vraag mijn school om hulp
Ik los het graag zelf op
Ik weet het niet Ex
Ik heb nooit hulp nodig Ex

61

Wat zou je graag willen leren?
Je mag één of meer antwoorden kiezen.

Multiresponsevraag

Minimaal aantal vinkjes: 1

De post en administratie bijhouden
Geld sparen om iets te kopen
Geld sparen om rekeningen te betalen die ik niet verwacht
Ervoor zorgen dat ik geen schulden krijg
Wat ik moet doen als ik schulden heb
Bijhouden hoeveel geld ik krijg en hoeveel geld ik uitgeef
Leren wat goed is om mijn geld aan uit te geven en wat niet is
Hoe ik met schuldeisers om moet gaan
Mijn inkomen te vergroten
Ik wil iets anders leren, namelijk:
Ik wil niets leren Ex

62

Met wie praat je als je een probleem over geld
hebt?
Je mag één of meer antwoorden kiezen.

Minimaal aantal vinkjes: 1

Met mijn ouders en/of verzorgers [>> Vraag 105.]
Met mijn broer of zus [>> Vraag 105.]
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Multiresponsevraag

Met andere familie [>> Vraag 105.]
Met een vriend of vriendin [>> Vraag 105.]
Met een hulpverlener [>> Vraag 105.]
Met een leraar of vertrouwenspersoon van school [>> Vraag 105.]
Ik praat met iemand anders, namelijk: [>> Vraag 105.]
Weet ik niet Ex [>> Vraag 105.]
Met niemand Ex [>> Vraag 105.]

63

Economische zelfstandigheid
De volgende vragen gaan over kennis over
geldzaken en zelfstandigheid. Kies het antwoord dat
op dit moment het beste bij je past.
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VRAAG 63 ALLEEN TONEN ALS AAN DE ONDERSTAANDE VOORWAARDEN WORDT
VOLDAAN, INDIEN NIET VOLDAAN SPRING NAAR: >> VRAAG 105.

De onderzoeksvariabele Financiele zelfredzaamheid is 2

64

Weet je waar je zorgtoeslag kunt krijgen?

Singleresponsevraag

VRAAG 64 ALLEEN TONEN ALS AAN DE ONDERSTAANDE VOORWAARDEN WORDT
VOLDAAN, INDIEN NIET VOLDAAN SPRING NAAR: >> VOLGENDE VRAAG

Het antwoord op vraag 1 is groter dan of gelijk aan 18
Bij mijn zorgverzekering
Bij de gemeente
Bij het UWV
Bij de Belastingdienst
Weet ik niet

65

Weet je waar je huurtoeslag kunt krijgen?

Singleresponsevraag

VRAAG 65 ALLEEN TONEN ALS AAN DE ONDERSTAANDE VOORWAARDEN WORDT
VOLDAAN, INDIEN NIET VOLDAAN SPRING NAAR: >> VOLGENDE VRAAG

Het antwoord op vraag 1 is groter dan of gelijk aan 18
Bij de organisatie waar je een woning huurt
Bij de gemeente
Bij het UWV
Bij de Belastingdienst
Weet ik niet
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66

Heb je wel eens stage gelopen?

Singleresponsevraag

Ja
Nee

67

Hoe moeilijk vond je de stage(s)?

Tabelvraag
(single response)

VRAAG 67 ALLEEN TONEN ALS AAN DE ONDERSTAANDE VOORWAARDEN WORDT
VOLDAAN, INDIEN NIET VOLDAAN SPRING NAAR: >> VOLGENDE VRAAG

vraag 66 is beantwoord met 1 (Ja)
Heel
moeilijk

Moeilijk

Geef aan in
hoeverre je
het eens
bent met
deze
uitspraak

68

Niet
moeilijk/ niet
makkelijk

Makkelijk

Als ik een (bij)baan of stage zou zoeken, dan
weet ik wat ik moet doen
Geef aan in hoeverre je het eens bent met deze
uitspraak

Heel
makkelijk

Singleresponsevraag

Helemaal eens
Eens
Beetje eens, beetje oneens
Oneens
Helemaal oneens

69

Als ik werk zoek, dan heb ik vertrouwen dat ik
wat vind
Geef aan in hoeverre je het eens bent met deze
uitspraak

Helemaal eens
Eens
Beetje eens, beetje oneens
Oneens
Helemaal oneens
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Singleresponsevraag

70

Ik kan een cv maken
Geef aan in hoeverre je het eens bent met deze
uitspraak

Singleresponsevraag

Helemaal eens
Eens
Beetje eens, beetje oneens
Oneens
Helemaal oneens

71

Ik heb een cv

Singleresponsevraag

Ja
Nee

72

Ik weet waarvoor ik bij een uitzendbureau terecht
kan
Geef aan in hoeverre je het eens bent met deze
uitspraak

Singleresponsevraag

Helemaal eens
Eens
Beetje eens, beetje oneens
Oneens
Helemaal oneens

73

Ik kan zelf een sollicitatiebrief schrijven
Geef aan in hoeverre je het eens bent met deze
uitspraak

Singleresponsevraag

Helemaal eens
Eens
Beetje eens, beetje oneens
Oneens
Helemaal oneens

74

Inzet voor werk
De volgende vragen gaan over je inzet voor werk.
Kies een antwoord wat op dit moment het beste bij
je past.

Tussenpagina

75

Als je niet wil werken, profiteer je van anderen
Geef aan in hoeverre je het eens bent met deze
uitspraak

Singleresponsevraag

| 57

VRAAG 75 ALLEEN TONEN ALS AAN DE ONDERSTAANDE VOORWAARDEN WORDT
VOLDAAN, INDIEN NIET VOLDAAN SPRING NAAR: >> VOLGENDE VRAAG

Het antwoord op vraag 1 is groter dan of gelijk aan 18
Helemaal eens
Eens
Beetje eens, beetje oneens
Oneens
Helemaal oneens

76

Je hoeft niet perse te werken om nuttig bezig te
zijn
Geef aan in hoeverre je het eens bent met deze
uitspraak

Singleresponsevraag

Helemaal eens
Eens
Beetje eens, beetje oneens
Oneens
Helemaal oneens

77

Werken is alleen maar een manier om geld te
verdienen
Geef aan in hoeverre je het eens bent met deze
uitspraak

Singleresponsevraag

Helemaal eens
Eens
Beetje eens, beetje oneens
Oneens
Helemaal oneens

78

Ik heb liever een uitkering dan dat ik moet
werken
Geef aan in hoeverre je het eens bent met deze
uitspraak

Singleresponsevraag

Helemaal eens
Eens
Beetje eens, beetje oneens
Oneens
Helemaal oneens

79

In hoeverre ben je bereid onderstaand werk te
doen?

Helemaal
niet
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Niet

Niet /
liever niet

Liever niet

Tabelvraag
(single response)

Wel

Werk met
onregelmatige
tijden
Vies werk
Lichamelijk
zwaar werk
Werk waarvoor
je moet
verhuizen
Werk dat weinig
verdient
Werk met meer
dan een uur
reistijd terug

80

Wat vind je belangrijk bij een baan?

Zeer
onbelangrijk

Onbelangrijk

Werk met
een goed
salaris
Belangrijk
werk
Werk met
een vast
contract

Niet
Belangrijk
onbelangrijk/
niet belangrijk

Tabelvraag
(single response)
Zeer
belangrijk

81

Toekomstvisie
De volgende vragen en uitspraken gaan over hoe je
de toekomst voor je ziet. Kies het antwoord dat het
beste bij je past.
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82

Weet je hoeveel het per maand kost om op jezelf
te wonen?
Doe eventueel een schatting.

Singleresponsevraag

Niks
1 tot en met 500 euro
501 tot en met 750 euro
751 tot en met 1000 euro
1001 tot en met 1250 euro
1251 tot en met 1500 euro
1501 tot en met 1750 euro
1751 tot en met 2000 euro
2001 tot en met 2500 euro
2501 euro of meer
Dat zeg ik liever niet
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Ik weet het niet

83

Na mijn opleiding krijg ik werk waarmee ik per
maand met een 40 uur werkweek het volgende
ga verdienen:
Schat hoeveel je na je opleiding gaat verdienen.

Singleresponsevraag

Minder dan 750 euro
750 tot 1000 euro
1001 tot en met 1250 euro
1251 tot en met 1500 euro
1501 tot en met 1750 euro
1751 tot en met 2000 euro
2001 tot en met 2500
2501 euro of meer
Dat zeg ik liever niet
Dat weet ik niet

84

Hoeveel vertrouwen heb jij erin dat je een baan
vindt na je opleiding?
Kies het antwoord dat het beste bij je past.

Singleresponsevraag

Heel veel vertrouwen
Veel vertrouwen
Een beetje vertrouwen
Weinig vertrouwen
Heel weinig vertrouwen

85

Ben je wel eens afgewezen voor een baan of
stage vanwege een van deze redenen?

Tabelvraag (multi
response)

Minimaal aantal vinkjes: 1

Te lage opleiding
Huidskleur
Uiterlijk
Geen relevante
werkervaring
Schulden
Gezondheidsproblemen
Strafblad

86

Ja

Nee

Weet ik niet

De volgende vragen gaan over hoe je omgaat
met zaken.
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VRAAG 86 ALLEEN TONEN ALS AAN DE ONDERSTAANDE VOORWAARDEN WORDT
VOLDAAN, INDIEN NIET VOLDAAN SPRING NAAR: >> VRAAG 105.
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Het antwoord op vraag 1 is groter dan of gelijk aan 18

87

Hoe vaak was je in de war of overstuur door iets
wat onverwachts gebeurde?

Singleresponsevraag

Hoe vaak had je het gevoel dat je belangrijke
dingen in je leven niet kon doen zoals je wilde?

Singleresponsevraag

Hoe vaak was je nerveus en gestrest?

Singleresponsevraag

Hoe vaak wist je zeker wat je moest doen om
met een probleem van jezelf om te gaan?

Singleresponsevraag

Hoe vaak had je het idee dat dingen gingen
zoals jij dat wilde?

Singleresponsevraag

Heel vaak
Vaak
Soms
Bijna nooit
Nooit

88
Heel vaak
Vaak
Soms
Bijna nooit
Nooit

89
Heel vaak
Vaak
Soms
Bijna nooit
Nooit

90
Heel vaak
Vaak
Soms
Bijna nooit
Nooit

91
Heel vaak
Vaak
Soms
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Bijna nooit
Nooit

92

Hoe vaak heb je het gevoel dat je niet wist wat je
moest doen op het moment dat je meerdere
dingen tegelijk moest doen?

Singleresponsevraag

Hoe vaak kon je rustig blijven terwijl je
geïrriteerd was?

Singleresponsevraag

Hoe vaak had je het gevoel dat je de controle
had over dingen?

Singleresponsevraag

Hoe vaak heb je je boos gemaakt over dingen
waar je geen controle over had?

Singleresponsevraag

Hoe vaak had je het gevoel dat je zoveel
moeilijkheden had dat het niet meer goed zou
komen?

Singleresponsevraag

Heel vaak
Vaak
Soms
Bijna nooit
Nooit

93
Heel vaak
Vaak
Soms
Bijna nooit
Nooit

94
Heel vaak
Vaak
Soms
Bijna nooit
Nooit

95
Heel vaak
Vaak
Soms
Bijna nooit
Nooit

96
Heel vaak
Vaak
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Soms
Bijna nooit
Nooit

97

Ik kan niet stil blijven zitten tijdens lezingen en
praatjes.
Geef aan in hoeverre je het eens bent met deze
uitspraak

Singleresponsevraag

Ik kan mij gemakkelijk concentreren.
Geef aan in hoeverre je het eens bent met deze
uitspraak.

Singleresponsevraag

Ik kan mijn aandacht er niet bij houden.
Geef aan in hoeverre je het eens bent met deze
uitspraak.

Singleresponsevraag

(Bijna) nooit
Soms
Vaak
(Bijna) altijd

98
(Bijna) nooit
Soms
Vaak
(Bijna) altijd

99
(Bijna) nooit
Soms
Vaak
(Bijna) altijd

100

Ik verveel me snel als ik iets moeilijks moet
oplossen.
Geef aan in hoeverre je het eens bent met deze
uitspraak.

Singleresponsevraag

Ik leef meer voor vandaag dan voor morgen.
Geef aan in hoeverre je het eens bent met deze
uitspraak.

Singleresponsevraag

(Bijna) nooit
Soms
Vaak
(Bijna) altijd

101

Helemaal eens
Eens
Niet eens, niet oneens
Oneens
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Helemaal oneens

102

Ik ben alleen bezig met de korte termijn. Ik plan
niet vooruit.
Geef aan in hoeverre je het eens bent met deze
uitspraak.

Singleresponsevraag

Helemaal eens
Eens
Niet eens, niet oneens
Oneens
Helemaal oneens

103

Ik maak mij niet druk over wat er in de toekomst
gebeurt.
Geef aan in hoeverre je het eens bent met deze
uitspraak.

Singleresponsevraag

Helemaal eens
Eens
Niet mee eens, niet mee oneens
Oneens
Helemaal oneens

104

Ik neem de makkelijkste weg als ik een keuze
moet maken.
Geef aan in hoeverre je het eens bent met deze
uitspraak.

Singleresponsevraag

Helemaal eens
Eens
Niet mee eens, niet mee oneens
Oneens
Helemaal oneens

105

Je bent bijna klaar. We hebben nog een paar
vragen Wat is je postcode?
Dit willen we graag weten om te kunnen kijken of
jongeren uit verschillende buurten in Amsterdam
hebben meegedaan.

Open vraag
(klein)

[Rs Nederlandse postcode]

106

Waar vul je deze vragenlijst in?

Minimaal aantal vinkjes: 1

Middelbare school
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Multi-levelvraag

ROC

De Dreef

ROC Zuidoost
ROC West
ROC Westpoort/ Noord
ROC Hilversum
ROC Amstelland
ROC Zuid
ROC Top
Streetcornerwork

107

In welke wijk woon je?

Singleresponsevraag

Amsterdam-Centrum
Amsterdam-Noord
Amsterdam-Westpoort
Amsterdam-West
Amsterdam Nieuw-West
Amsterdam-Zuid
Amsterdam-Oost
Amsterdam Zuid-Oost
Ik woon niet in Amsterdam

108

Wil je meedoen met groepsgesprekken? Vul dan je
e-mailadres in.
In de groepsgesprekken wordt er dieper ingegaan op
de onderzoeksvragen. Je krijgt een vergoeding als je
deelneemt aan de groepsgesprekken.

Open vraag
(klein)

109

Wil je meedoen met de klankbordgroep? Vul dan je
e-mailadres in.
In de klankbordgroep wordt er bij meerdere
bijeenkomsten dieper ingegaan op de
onderzoeksvragen. Je krijgt een vergoeding als je
deelneemt aan de klankbordgroep.

Open vraag
(klein)

110

Wil je kans maken op één van onze prijzen? Vul
dan je e-mailadres in.
Er worden prijzen verloot onder iedereen die de
vragenlijst heeft ingevuld en zijn e-mailadres heeft
ingevuld.

Open vraag
(klein)

| 65

Bijlage 2 – Procedure afname enquête
Om de mate van financiële zelfredzaamheid en economische zelfstandigheid van jongeren tussen de
15 en 24 jaar in kaart te brengen, hebben we een online vragenlijst ontwikkeld (zie bijlage 1). De
vragenlijst is afgenomen op diverse locaties van het ROC (ROC Zuidoost, ROC West, ROC Westpoort
en Noord, ROC Amstelland), op één VMBO school in Zuidoost en één praktijkonderwijs in Zuidoost. Op
ROC Zuidoost, ROC Westpoort/ Noord vonden de afnames plaats in de klassen tijdens reguliere lestijd.
Omdat de vragenlijst online in te vullen was, werden de afnames achter computers in computerruimtes
gehouden. Op ROC Amstelland zijn de vragenlijsten specifiek onder de lessen burgerschap online
afgenomen. En op ROC West zijn leerlingen in de kantine onder schooltijd geworven. Zij hebben de
vragenlijsten achter laptops of op tablets ingevuld.
De jongeren hebben eerst een korte instructie gekregen over het doel van het onderzoek. Verder
hebben we ze verteld dat ze met het invullen van de vragenlijst kans konden maken op een gratis tablet
(te verloten onder alle deelnemers) en een VVV-bon t.w.v. 25 Euro (twee per locatie). Om te voorkomen
dat jongeren gingen overleggen met hun klasgenoten/vrienden tijdens het invullen van de vragenlijst,
hebben we ze uitgelegd dat we enkel geïnteresseerd zijn in hun eigen mening en dat er ook geen goede
of foute antwoorden mogelijk zijn. Daarnaast hebben we benadrukt dat hun antwoorden geheel anoniem
verwerkt zullen worden. Aan het einde van de vragenlijst konden de jongeren aangeven of ze wel of
niet kans wilden maken op een van de prijzen en of ze meewilden doen met een groepsgesprek of niet.
Het invullen van de vragenlijst duurde ongeveer 10-15 minuten.
Groepsgesprekken
Als aanvulling op de enquêtes hebben we vier groepsgesprekken gevoerd met jongeren tussen de 15
en 24 jaar en die woonachtig zijn in Amsterdam Zuidoost. Bij de groepsgesprekken waren telkens 3 tot
6 jongeren aanwezig. Tijdens de groepsgesprekken zijn we dieper ingegaan op de thema’s financiële
zelfredzaamheid en economische zelfstandigheid van de doelgroep. De bevindingen van de
groepsgesprekken zullen in een later traject toegevoegd worden aan de bevindingen van de enquête.
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