VACATURE VRIJWILLIGE STUDIECOACH
VOOR STUDENTEN MET AUTISME (M/V)
voor gemiddeld 4 tot 6 uur per week in Eindhoven of Tilburg
Het percentage van studenten met een vorm van autisme of ADHD aan het hoger onderwijs is de
laatste jaren toegenomen. Dat is een positieve ontwikkeling want zij beschikken vaak over
uitzonderlijke kwaliteiten zoals bijvoorbeeld oog voor detail en sterke focus. Op de arbeidsmarkt is
dan ook veel behoefte aan deze persoonlijke kenmerken. Echter, een aantal van deze jongeren
ervaart tijdens hun studie obstakels, bijvoorbeeld met het organiseren en plannen van de studie. Een
studiecoach kan daarbij van grote waarde zijn!
Wat houdt het vrijwilligerswerk in?
 Het coachen en/of begeleiden van studenten die obstakels voor studiesucces ervaren, zowel
eerstejaars als ouderejaars studenten, voltijd als deeltijdstudenten, in de Nederlandstalige of
Engelstalige opleiding. Het coachen van Engelstalige studenten is facultatief;
 De coaching en/of begeleiding is gericht op het oplossen van knelpunten in de studie zoals
uitstelgedrag, het zoeken naar een passende stage, ondersteuning bij reflectie etc. Kennis van ICT
is niet nodig!
 Coaching bestaat uit het regelmatig voeren van gesprekken over bestaande studie-obstakels en
het preventief onderkennen van knelpunten. Deze gesprekken vinden plaats bij Fontys in
Eindhoven of Tilburg;
 Verslaglegging per student aan de hand van een maandelijkse korte rapportage;
 Het bijwonen van 9 intervisiebijeenkomsten per jaar op maandagmiddag of donderdagmiddag.
Wat bieden we jou?
 Een basisopleiding studiecoach op maandag 16, 23 en 30 september en maandag 7 oktober van
14.00 – 17.00 uur. Hierin leer je je de medecoaches en de organisatie kennen en wordt je
voorbereid op het vrijwilligerswerk. Na deze opleiding beslis je samen met het team van
Student+ of je wilt starten als vrijwillige studiecoach.
 De mogelijkheid om van betekenis te zijn voor studenten met een extra begeleidingsbehoefte;
 Inhoudelijke ondersteuning waaronder opleiding, praktische tools, lezingen, workshops,
persoonlijke feedback en een online bibliotheek;
 Maandelijkse intervisie samen met een gezellige en hechte groep collega studiecoaches;
 Vrijwilligerscontract;
 Reiskostenvergoeding;
 Ondersteuning vanuit Student+ en onderdeel uitmaken van het team van Fontys Hogeschool ICT.

Wat wordt gevraagd?
 Affiniteit met jongeren/studenten;
 Levenservaring;
 HBO werk-/denkniveau;
 Het coachen van minimaal 2 studenten met extra begeleidingsbehoefte, met een tijdsinvestering
van 30-60 minuten per gesprek per student, meestal wekelijks;
 Gemiddeld 4 – 6 uur per week op vrijwillige basis (inclusief 4 uur per maand intervisie)
beschikbaar zijn;
 Een commitment voor tenminste één jaar willen aangaan.
Zijn dit jouw kwaliteiten?
 Betrokken
 Gemotiveerd
 Flexibel
 Praktisch, oplossingsgericht en analytisch
 Een open en positieve mindset

Meer informatie en aanmelden?
Interesse gewekt? Meld je dan aan voor een gesprek of informatiebijeenkomst (zie data hieronder)
via studiecoaches-fhict@fontys.nl.



9 juli en 29 augustus in Eindhoven van 15.00 – 16.30 uur (Campus Rachelsmolen)
11 juli in Tilburg van 15.00 – 16.30 uur (Campus Stappegoor)

Voor vragen of meer informatie kun je contact opnemen met:
Marlou Heskes (coördinator Student+ Eindhoven)
Floor van Hees (coördinator Student+ Tilburg)

06-12678738
08850-72596

marlou.heskes@fontys.nl
f.vanhees@fontys.nl

