
 

 

 

“EXTRA HANDJES IN DE KLAS” 
HBO-studenten die een rol als studiecoach binnen een mbo-klas uitvoeren 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Jeroen Kant (HBO-student MWD, Hogeschool Avans) en Nina Mulder (docent ICT academie da Vinci College), maart 2014 

 



  

PROFIEL- EN WERKVELDBESCHRIJVING STUDIECOACH JEROEN KANT & NINA MULDER 

 

2 

 

 

Inleiding werkgebied 

Een overgang van vmbo naar mbo brengt voor de meeste jongeren een grote verandering met zich mee. Zo wordt er 

van hen meer verwacht op het gebied van zelfsturing, studievaardigheden en sociale interactie, zodat ze de rol van 

een toekomstige beroepsoefenaar met zijn specifieke beroepscompenties goed uit kunnen voeren. Uit onderzoek1 is 

gebleken dat steeds meer jongeren belemmeringen ervaren door problemen op het gebied van: het sociaal 

emotionele en maatschappelijke vlak (persoonlijk, gezin, familie en omgeving), financiën, studievaardigheden en 

leerbeperkingen, waardoor er sprake kan zijn van ongeoorloofd verzuim, vroegtijdig schooluitval of een verlenging 

van de opleidingsduur.  

Het laatstgenoemde levert problemen op in de bekostiging nu de mbo-trajecten vanaf cohort 2014 worden 

geïntensiveerd en verkort.  De opdracht van het ministerie van onderwijs aan het mbo 2  luidt dan ook: een 

effectievere en efficiëntere begeleiding van studenten. Daarnaast ligt er een opdracht om onderwijs op maat 3 te 

verzorgen, waarbij kansrijke jongeren met een beperking een regulier mbo-traject moeten kunnen volgen onder 

begeleiding van geschoolde docenten. 

Een mbo-docent heeft gemiddeld 25 studenten onder zijn hoede in zijn rol als trajectbegeleider en eveneens als 

vakdocent, dat vertaalt zich in het algemeen bij een fulltime aanstelling in 22 tot 24 contactgebonden klokuren per 

week. Binnen deze tijdsindicatie dient de docent zijn vaklessen te verzorgen, extra studiebegeleiding te geven aan 

studenten met een leerbeperking, voortgangsgesprekken met studenten te voeren en het algemene welzijn van zijn 

studenten te bewaken. Docenten klagen dat zij tijd en handen tekort komen om die taken efficiënt en effectief te 

vervullen. Tijd voor extra handjes in de klas?  

Hoe is dat te realiseren, als er geen financiële ruimte is om extra FTE’s aan te stellen en de PGB en  LGF per augustus 

2014 komen te vervallen? Extra handjes in de klas kan gerealiseerd worden door HBO-studenten van de opleidingen 

MWD en SPH een unieke leerplek te bieden, waarin zij hun beroepstaken kunnen beoefenen en trainen o.b.v. een 

geschoolde docent en i.s.m. het servicecentrum en aangesloten ambulante begeleiding (AB). De HBO-student kan 

taken van een docent  verlichten door als studiecoach: 

 schoolmaatschappelijk werk te verlenen; 

 extra studiebegeleiding te verzorgen om met de student expliciete leerdoelen te behalen; 

 korte oplossingsgerichte coaching te geven; 

…. en dit alles zoveel mogelijk tijdens de reguliere lesuren van de studenten. 

 onderhouden van digitale dossiervorming van de begeleide studenten. 

 

 

  

                                                                 

1 Inspectie van het Onderwijs. (2011). Aandacht voor kwetsbare studenten in het mbo: Een verkennend onderzoek bij vijftien Mbo-opleidingen. Utrecht: Inspectie 

van het Onderwijs.  

2 Inspectie van het Onderwijs. (2011).  Focus op vakmanschap. Utrecht: Inspectie van het Onderwijs. 

3 Inspectie van het Onderwijs. (2011). Passend onderwijs. Utrecht: Inspectie van het Onderwijs. 
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Hoe ziet het werk van een studiecoach binnen onze organisatie er uit? 

Elk onderwijsteam binnen het mbo is op de hoogte van de problemen van studenten die zich kunnen voordoen 

binnen een opleidingstraject. Het voorkomen of oplossen van deze problemen is wel het streven, maar wordt door 

de waan van de dag niet altijd gerealiseerd. Een onderwijsteam van het da Vinci College (DVC) heeft naar aanleiding 

van een collectief praktijkonderzoek 4  een aantal verbeterpunten in de begeleiding van studenten aangepakt. In 

samenwerking met het interne servicecentrum hebben deze docenten een begeleidingstraject opgesteld, met een 

aantal pijlers om “zorg op maat” te verlenen aan studenten die net even wat extra’s nodig hebben:  

Fase 1: Aan de hand van een ingevulde ouderformulier en een instroomportfolio voert de studiecoach 

oriënterende gesprekken met studenten, met als doel te achterhalen of er sprake is van een beperking voor het 

opleidingstraject. Kenmerkend voor deze fase is het signaleren van eventuele beperkingen, vaststellen van 

hulpvragen met een eventuele doorwijzing naar het servicecentrum binnen het DVC.  

Fase 2: De studiecoach begeleidt studenten met een hulpvraag aan de hand van korte oplossingsgerichte 

coaching. Deze coaching is een doorlopende begeleidingslijn voor alle studenten (met of zonder diagnose van 

een leerbeperking). De studiecoach verzorgt trainingen voor studie- en sociale vaardigheden, zowel individueel 

als in groepsverband.   

Fase 1 en 2 richt zich voornamelijk op eerstejaars studenten. 

Fase 3: Voorbereiding op de beroepspraktijkvorming (stage). De studiecoach verzorgt trainingen op het gebied 

van telefoon- en sollicitatiegesprekken voeren en het presenteren. Daarnaast zal de studiecoach studenten 

begeleiden bij het zoeken van een geschikt leerbedrijf. Ook zal er afstemming plaatsvinden tussen student en 

bedrijf over de behoefte aan begeleiding van de student met beperkingen. De afstemming wordt gedaan met de 

ondersteuning van een zorgmedewerker (AB). De studiecoach heeft als taak een analyse te maken van de 

hulpvraag van de student ten aanzien van de verwachtingen van het bedrijf.  

Fase 4: De informatie uit de afstemming in fase 3 bepaalt welke taken er door de studiecoach in periode 4 

kunnen worden uitgevoerd in de rol van jobcoach. Deze oplossingsgerichte coaching  zal zo veel mogelijk 

zelfstandig worden uitgevoerd door de jobcoach, in afstemming met de trajectbegeleider en zorgmedewerker 

(AB). 

Fase 5: De studiecoach begeleidt studenten naar een vervolgtraject om na het afronden van zijn mbo-opleiding 

verder te leren/werken. (deze fase is nog in ontwikkeling). 

 

De rol studiecoach van de studiecoach wordt vervuld door een 3e jaars HBO-student van de opleiding MWD. De 

studiecoach is gedurende een schooljaar 4 dagen per week werkzaam in de leeromgeving. Daarnaast sluit hij zijn 

stageperiode af met een afgeronde evaluatie en een afgerond onderzoek binnen de specifieke context. Om de 

continuïteit van het begeleidingstraject te waarborgen is overdracht aan en het inwerken van een volgende 

studiecoach voor het afronden van het schooljaar van groot belang.  

Onze context biedt tevens afstudeermogelijkheden voor 4e jaars HBO-studenten. We staan als organisatie open voor 

een uitvoering van een gezamenlijk praktijkonderzoek door meerdere HBO-studenten. De insteek is om binnen de 

organisatie met de afstudeerders en hun schoolbegeleiders te kijken naar valide en individuele onderzoeksvragen 

voor een gezamenlijk praktijkonderzoek (paraplu-onderzoek).   

                                                                 

4 Mulder,N. (2012), Efficiënter en effectiever begeleiden van flexibele mbo-trajecten; op te vragen bij Nina Mulder (mrc@davinci.nl) 
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Zie jij het als een uitdaging om als studiecoach aan de slag te gaan? 

Coaching in het onderwijs is een samenwerkingsproces gericht op het motiveren van studenten om specifieke 

doelen te halen. In deze tijd, waarin de emancipatie van de student toeneemt en steeds meer nadruk komt te liggen 

op zelfsturing van de student, past een bescheiden houding van de studiecoach. De student wordt niet langer gezien 

als iemand die faalt en het niet weet, maar als een deskundige die het soms nog niet weet. De studiecoach 

ondersteunt de student om zijn eigen weg te vinden bij het oplossen van problemen en daagt hem daarbij uit om 

zoveel mogelijk de eigen competenties in te zetten. De studiecoach sluit aan bij de individuele beleving, waarden en 

prioriteiten van de student en is zich daarbij bewust van zijn eigen perspectief, waarden en voorkeur. De korte 

oplossingsgerichte benadering gaat er van uit dat het zinvoller is om direct de aandacht te richten op het 

construeren van oplossingen dan op het analyseren en doorleven van problemen.  

 

  Wat heb je in huis?                Wat is nog een uitdaging? 

 Je kunt vrij makkelijk contact leggen met studenten en streven naar een relatie waarin samenwerken 
centraal staat. 

 

 Je kunt samen met de student de hulpvraag ontrafelen en passende acties plannen en ondernemen.  

 Je werkt samen met de student op resultaatgerichte wijze aan verbeterde zelfsturing, naar het voor de 
student hoogst bereikbare niveau. 

 

 Je kunt de student met oplossingsgerichte vragen uitdagen tot het construeren van een beoogd doel.  

 Je kunt factoren die een probleem beïnvloeden signaleren en daar proactief en preventief naar handelen.  

 Je reflecteert samen met de student op methodische wijze.  

 Je kunt als het nodig is de student verwijzen naar extra hulpverlening.  

 Je kunt in alle omstandigheden de cultuur van de studenten en of collega’s in ogenschouw nemen.  

 Je stelt je op de hoogte van het beleid en de visie van de organisatie en je handelt daarnaar.  

 Je initieert teamoverleg en maakt actief deel uit van het team; je onderhoudt samenwerkingsverbanden 
en zorgt voor afstemming en overdracht tussen de betrokken partijen. 

 

 Je kunt ICT hulpmiddelen gebruiken en gegevens digitaal invoeren en verwerken.  

 Je kunt je werkzaamheden zelfstandig plannen en organiseren.  

 Je kunt leiding nemen en confrontaties aangaan in het begeleidingsproces van studenten.  

 Je kunt het functioneren van jezelf en collega’s bespreekbaar maken.  

 Je kunt jouw rol op een juiste manier verduidelijken aan anderen binnen de organisatie.  

 Je hebt affiniteit met de doelgroep, beroepskeuze en eventueel de beperkingen die deelnemers ervaren.  

 Je bent leergierig en wil meer weten over de voorkomende problematiek en zijn begeleidingsmethodiek 
binnen onze context. 

 

 Je bent bekend met de begeleidingsmethode “korte oplossingsgerichte coaching”.  
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Wil je solliciteren? 

Op de website www.davinci.nl staat een overzicht van de opleidingen die we aanbieden aan onze studenten. Bedenk 

voor jezelf welk domein het beste bij je past en bij welke locatie je werkervaring wil opdoen. 

Ben je er uit?  

Stuur dan een motivatiebrief, CV en ingevulde kwalificatielijst uit deze brochure met wat je al in huis hebt of nog een 

uitdaging is, naar onderstaande sollicitatiecommissies. 

 

Bij wie?  

Sollicitatiecommissie locatie Gorinchem wordt vertegenwoordigd door 

Projectleider “Extra handjes in de klas”, Nina Mulder (mrc@davinci.nl) 

 

Sollicitatiecommissie locatie Dordrecht wordt vertegenwoordigd door 

Interne zorgmedewerker ICT academie, Marina van der Steen (mvandersteen@davinci.nl) 

 

Per wanneer? 

Sollicitatie insturen voor kalenderweek 20 

In het kader van een inwerkperiode en de overdracht tussen huidige- en toekomstige studiecoach, vragen we je 

beschikbaar te zijn in kalenderweek 26 of 27. 

http://www.davinci.nl/

