
Ben je als schuldhulpverlener op zoek naar verdieping,

actuele kennis en nieuwe professionele vaardigheden?

Volg dan de leergang Expert Schuldhulpverlening op

masterniveau. Een nieuwe leergang gebaseerd op de

nieuwste inzichten binnen de schuldhulpverlening

vanuit de praktijk en de wetenschap.

De leergang Expert Schuldhulpverlening is ontwikkeld door 

De Hanzehogeschool, Hogeschool Saxion en de Hogeschool 

van Amsterdam op basis van de expertise van de lectoraten 

Schuldpreventie en Vroegsignalering, Armoede Interventies 

en Arbeidsparticipatie. Daarnaast heeft het lectoraat Schulden 

en Incasso van de Hogeschool Utrecht meegewerkt aan de 

opleiding.

De leergang biedt je de verdiepende kennis en nieuwe 

professionele vaardigheden waar het complexe vakgebied 

van schuldhulpverlening om vraagt. Na het volgen van de 

leergang kan je collega’s inspireren en coachen en lever je 

een bijdrage aan de professionalisering en innovatiekracht 

van je organisatie.

Tijdens de leergang werk je in verschillende beroepsrollen:

• Expert: beschikt over specialistische kennis

• Innovator: ontwikkelt verbetering in de organisatie 

of de keten

• Reflectieve professional: reflecteert kritisch op het 

eigen handelen en dat van de organisatie

• Onderzoekende professional: onderzoekt en 

analyseert in het belang van de organisatie en de 

beroepspraktijk

Leergang Expert Schuldhulpverlening
[masterniveau]



Je werkt aan vraagstukken uit jouw beroepspraktijk, 

op basis van kennisgebieden zoals sociale psychologie, 

hersenwetenschappen, organisatiekunde en intervisie. 

Je sluit de opleiding af met een meesterproef.

Voor wie?

• Je hebt een hbo-bachelordiploma.

• Je bent minimaal twee jaar werkzaam in de

schuldhulpverlening.

• Je hebt tijd en ruimte om op de werkplek met

collega’s te innoveren en producten te ontwikkelen.

• Je hebt in je huidige functie regelmatig direct

contact met klanten.

Programma

De leergang bestaat uit vijf thematische onderwijsmodules 

van ieder zes studiepunten. Reken op een gemiddelde 

investering van 20 uur per week, deels uitgevoerd op je 

werkplek en deels door zelfstudie. Je kunt de opleiding  

binnen een jaar afronden.

Thema’s:

• Financieel gedrag (sociale psychologie en

hersenwetenschap)

• Recht (juridisch)

• Interventies vormgeven en implementeren

(methodiekontwikkeling en preventie)

• Leiderschap in verandering (organisatiekunde/

methodiekontwikkeling)

• Professionele ontwikkeling en intervisie

(meesterproef met geïntegreerde intervisielijn)

Resultaat

Na afloop van de leergang kun je als Expert Schuldhulp-

verlening werken als deskundige binnen jouw organisatie, 

waarbij je door het tonen van professioneel leiderschap 

nieuwe initiatieven neemt en ontwikkelt. Je bent voor je 

collega’s de vraagbaak op jouw vakgebied. Je bent een 

kritische en creatieve expert die werkt aan verbeteringen 

binnen de organisatie en het werkveld. Je reflecteert  

kritisch op jouw professioneel handelen en dat van de 

organisatie.

Certificaat

Met het volgen van de leergang toon je aan dat je in staat 

bent om op masterniveau te functioneren binnen je 

vakgebied. Na afloop ontvang je een certificaat.

Datum en locatie

De leergang start medio september - oktober 2020. De 

opleidingsdagen zijn eens per twee weken op de vrijdag 

in de (regio) Utrecht.

Kosten

De investering voor een leergang betreft € 4.950,-

Meer informatie

Ga voor meer informatie naar de website van de leergang: 

hva.nl/expertshv

Contact

Emily van Houts: expertshv@hva.nl

Anja Kruitbosch: k.a.a.kruitbosch@saxion.nl

hva.nl/expertshv

http://hva.nl/expertshv
http://hva.nl/expertshv



