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Studentenwelzijn is hiring! 
 
Soms gaat studeren (even) niet vanzelf. De afdeling Studentenwelzijn biedt hulp en advies 
als studenten tegen problemen aanlopen. Dit kunnen persoonlijke problemen zijn, 
bijvoorbeeld een vervelende situatie thuis, geld- of gezondheidsproblemen. Maar ook bij 
studiegerelateerde zaken, zoals motivatieproblemen of het leren organiseren van de studie 
met bijvoorbeeld AD(H)D hebben of een chronische ziekte, zijn wij er om hen te 
ondersteunen.  
 
Gezocht: Peercoach - ervaringsdeskundige én rolmodel ineen. 
 
Wij zijn op zoek naar ouderejaarsstudenten die als peercoach medestudenten willen helpen! 
Onze peercoaches zijn studenten die ervaringsdeskundige zijn en vanuit hun eigen ervaring 
andere studenten op weg kunnen helpen. Samen met studentendecanen en 
studentenwelzijnsadviseurs helpen zij studenten om hun studie goed en gezond door te 
komen.   
 
Wat ga je doen? 
 
Als peercoach ben je een aanspreekpunt voor medestudenten. Jouw voornaamste taak is  
een student te begeleiden om het beste uit zijn/haar studie te halen. Je coacht studenten 
zowel individueel als in een groep. Je luistert goed naar wat zij nodig hebben en je kunt deze 
signalen creatief omzetten in voorlichtingen, bijeenkomsten of workshops. Naast het (mede) 
ontwikkelen van deze activiteiten, geef je ook voorlichting aan studenten en docenten. Een 
keer per maand doe je mee aan een intervisiebijeenkomst.  
 
Ben jij wie we zoeken? 
 
Jij weet uit ervaring wat andere studenten meemaken. Met jouw enthousiasme en positieve 
instelling ben jij in staat hen te motiveren tijdens de studie. Voor jou is het geen probleem om 
zelfstandig te werken en je werk goed te plannen en te organiseren. Je bent sociaal, 
communicatief sterk en je denkt graag mee om onze ondersteuning nog beter te maken. Als 
peercoach is het belangrijk dat je je kunt inleven in de problematiek waar studenten mee te 
maken kunnen hebben. Het is daarom een voordeel als je affiniteit en/of ervaring hebt met 
een of meerdere van deze thema’s: studerende ouders, mantelzorger, Caribische studenten, 
statushouders, LHBTI+, studeren met een functiebeperking.  
 
Om als peercoach aan de slag te kunnen, moet je je propedeuse hebben behaald en heb je 
goede studieresultaten. Je bent bereid om het keuzevak Peercoaching te volgen, dit is een 
voorwaarde voor het contract.  
 
Het team 
De afdeling Studentenwelzijn bestaat uit studentendecanen, studentenwelzijnsadviseurs en 
peercoaches. We bieden naast persoonlijke begeleiding ook workshops en keuzevakken die 
bijdragen aan het welzijn van onze studenten. Daarnaast heeft Studentenwelzijn specifieke 
ondersteuning in huis voor bijvoorbeeld studerende ouders, studerende mantelzorgers, 
studerende statushouders, studenten met een functiebeperking, Caribische studenten en 
LHBTI+’ers. 
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Wat bieden wij jou? 
Wij bieden jou een leerzame en uitdagende baan, waarmee je jezelf verder kunt ontwikkelen 
en anderen leert coachen. Je werkzaamheden zijn op basis van een contract voor 2 uur per 
week. Je hebt daarbij de mogelijkheid om je werktijden flexibel in te plannen. Je ontvangt 
salaris in schaal 6 van de cao-hbo. 
 
Heb je vragen?  
Ivar Janssen is coördinator van de Studentenwelzijnsadviseurs. Neem contact met hem op 
via i.janssen@hr.nl. 
 
Verdere procedure 
Stuur je CV en sollicitatiebrief naar studentenwelzijn@hr.nl. 
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