
Honours opdracht: als studentbegeleider een medestudent begeleiden  

voor de vrije ster “Begeleiding”  

 
Wil je iets betekenen voor een ander? 
Wil je je begeleidingsvaardigheden oefenen, verbeteren en uitbreiden?  
Wil  je een student met een beperking helpen?  
Wil je hier ook wekelijks tijd voor vrij maken (tijdsinvestering is   
minimaal een 1/2 jaar 2 uur in de week?) 
 
Meld je dan aan bij Rianne Brauers.   

Info Honours sterren, klik hier 
 

Dan volgt er een gesprek over je wensen en mogelijkheden om studenten met een beperking te 
begeleiden bij hun studie Life Science, Chemie of Chemische Technologie. Deze studenten hebben een 
beperking, zoals bijvoorbeeld AD(H)D, ASS  of een andere moedertaal of iets anders waardoor de studie 
belemmert wordt. Indien er een match is, brengen we jou in contact met de student die deze 
begeleiding op prijs stelt.  
 
Je gaat je verdiepen in begeleidingsvaardigheden middels het lezen van bijgevoegde literatuur over 
begeleidings technieken en -instrumenten.  
Je maakt met betrokken student afspraken om elkaar minimaal één maal en liefst twee maal per week 1 
uur te ontmoeten. De student bespreekt met jou zijn studiegerelateerde leervragen, en de problemen 
die hij of zij ervaart bij de studie en zijn wensen voor de aanpak om hieraan te werken. Je gebruikt 
hierbij je eigen ervaring met de studie, maar zoekt zeker ook steun vanuit de literatuur en je hebt 
intervisiebijeenkomsten met andere studentbegeleiders.  
Stel na het kennismakingsgesprek een plan van aanpak op in overleg met de student en leg daarin ook 
wederzijdse afspraken vast. Spreek ook een maandelijks evaluatiemoment af en maak hiervan een kort 
(geanonimiseerd) verslag en voeg hierbij een korte reflectie voor jezelf toe. 
 
Het plan van aanpak, de tips die je eventueel uit intervisiebijeenkomsten hebt opgehaald en de 
evaluatieverslagen met reflectie, gevolgd door een eindevaluatie en eindreflectie vormen uiteindelijk je 
eindproduct dat je inlevert bij Rianne Brauers.  
 
Wil je een medestudent begeleiden maar geen eindreflectie schrijven, dan is het ook mogelijk om 
begeleider te worden zonder dat je een ster krijgt.  
 
  

Literatuur:  
o Studeer actief, Mirjam Bastings en Cees Louwerse, HB uitgevers 

Baarn 
o Oplossingsgerichte gespreksvoering, reader 

 

 
 
 
 
Voor informatie en verdere vragen kun je terecht bij bij Rianne Brauers: rianne.brauers@hu.nl   

https://askhu.sharepoint.hu.nl/informatie-items/Paginas/Excellentie.aspx
mailto:rianne.brauers@hu.nl

