
 

 

 
 

Wil je je medestudenten coachen?  
Het UvA Peer2peer-programma zoekt nieuwe Peercoaches!  
 
Tijd:   4 uur per week 
Dienstverband: vrijwillig 
Per:    september 2016 
Website:   www.uva.nl/peer2peer 
  
Over Peer2peer 
Studenten Services van de UvA stimuleert en ondersteunt studenten om het beste uit hun studie en 
studentenleven te halen. Als Peercoach maak je onderdeel uit van Studenten Services. Je organiseert 
en begeleidt studiedagen en je voert individuele gesprekken met studenten. Op die manier faciliteer 
je studenten in hun studie en bied je de student waar nodig hulp op maat - of dat nu over het 
studentenleven of over studievaardigheden gaat. 
 
Wie zoeken we? 
We zijn op zoek naar een ouderejaarsstudent die vanuit eigen ervaring andere studenten op weg wil 
helpen en die het leuk vindt om daarin te worden getraind. Ben jij ondernemend, verantwoordelijk 
en empathisch? En wil je naast je studie ervaring opdoen met het begeleiden van zowel 
Nederlandstalige als Engelstalige studenten, maar ook met samenwerken in een klein team, 
organisatie en promotie? Lees dan vooral verder! 
 
Hoe ziet dat praktisch er uit? 
Je besteedt je uren aan een aantal verschillende activiteiten: 
 
• Studiedagen (begeleid studeren) 

Samen met vijf andere Peercoaches ben je verantwoordelijk voor de studiedagen die vanaf 
oktober plaatsvinden. Studenten komen dan onder jouw leiding studeren volgens de Pomodoro-
methode. 

• Individuele gesprekken  
Je voert individuele gesprekken met studenten waarin je hulp op maat biedt op het gebied van 
studeren en studievaardigheden. 

• Taak in het team 
In het team ben je óf verantwoordelijk voor de organisatie en communicatie óf voor de promotie 
en social media. 

 
Wat bieden we jou? 
Je krijgt de mogelijkheid om ervaring op te doen met het begeleiden van studenten, het organiseren 
en promoten van de studiedagen en het samenwerken met de andere Peercoaches. Daarnaast wordt 
je vanuit Studenten Services een jaar lang begeleid en krijg je verschillende trainingen. 
 
Solliciteren 
We zoeken een Peercoach van elke faculteit, dus zes in totaal. Stuur je sollicitatie met je motivatie en 
cv naar diversiteit-sts@uva.nl en vermeld je voorkeur voor jouw taak in het team (Organisatie & 
Communicatie of Promotie & Social Media). Solliciteren kan tot 8 juli.  
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