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Basiscursus Schuldhulpverlening (10-daagse cursus)

                      De juiste voorbereiding op het certi�caat SHV  I &  II

Nederland wordt geconfronteerd met toenemende schuldenproblematiek met als 
gevolg een stijgend beroep op schuldhulpverlening. De gemiddelde schuldsituatie is
complexer geworden omdat schuldhulpverleners worden geconfronteerd met hogere
schulden en een gemiddeld aantal van 11 schuldeisers per schuldenaar. 
Hierdoor zal de vraag naar deskundige en goed opgeleide schuldhulpverleners 
de komende jaren toenemen.

Doelgroep:  De basiscursus Schuldhulpverlening is bedoeld voor 
(aankomende) schuldhulpverleners die zich willen certi�ceren voor  SHV I & II.
Daarnaast is de cursus bedoeld voor iedereen die a�niteit heeft met 
het vakgebied schuldhulpverlening.

Programma:
Dag 1   Algemene introductie                 Dag 2   Crisisinterventie
               Introductie NEN schema                          Dwangakkoord
               Ontstaan schulden                                     Moratorium
               Aanmelding                                                  Intake

Dag 3   Intake                                                Dag 4   Stabilisatietraject
               Informatie en advies                                  Budgetbeheer
               Plan van aanpak                                          Inkomensondersteunende
               Vrij te laten bedrag                                     maatregelen
               Rollenspel                                                      Betalings- en schuldregeling   

Dag 5   Budgetbeheer                                Dag 6   Verzoekschrift WSNP
              Betalings-en schuldregeling                     VTLB
              120 dagen model                                         Her�nanciering
                                                                                         Saneringskrediet
                                                                                         Gesprekstechnieken

Dag 7   Verzoekschriften Wsnp                Dag 8   Nazorg
               Rollenspel                                                      Rollenspel

Dag 9   Rapportage                                    Dag 10  TERUGKOMBIJEENKOMST
              Correspondentie

Deze cursus bereidt u voor op deelname aan het examen conform NEN 8048-2 voor;
SHV I :
"Aanmelding, intake, advies, crisisinterventie, verzoek-
schriften en nazorg"
SHV II : 
"Schuldbemiddeling, betalingsregelingen, her�nanciering 
en saneringskrediet"

Docenten
De hoofddocenten participeren in de
normcommissie “schuldhulpverlening.” 
Daarnaast wordt gebruik gemaakt van 
gastdocenten uit  de praktijk.

Voorwaarden voor deelname
HBO  werk- en denkniveau
Goede mondelinge en schriftelijke beheersing 
van de Nederlandse taal

Werkwijze
Gezien de relatief kleine groepsomvang 
(max 10) in de cursus is er veel ruimte voor
interactie.
Iedereen komt aan bod in het rollenspel
De cursus wordt afgerond met een certi�caat
Een bijeenkomst duurt van 14:30 uur 
tot 19:30 uur

Kosten
€ 2.250,-  excl. BTW
incl. cursusmateriaal, boeken, 
maaltijden, ko�e/thee
 
Data
Zie website voor actuele data en 
Algemene voorwaarden
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