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Zoetermeer, 3 juli 2013
Boeiend vrijwilligerswerk voor 50+plussers
Senior studiecoaches gevraagd voor studenten met autisme
De Haagse Hogeschool – afdeling Zoetermeer organiseert samen met het Netwerkhuis een project
studie ondersteuning voor studenten met een vorm van autisme.
De aanleiding
Ongeveer 2 tot 5% van het aantal studenten aan de Haagse Hogeschool heeft te maken met een vorm
autisme. Dat percentage is de laatste jaren toegenomen. Dat is een positieve ontwikkeling want deze
studenten beschikken vaak over uitzonderlijke kwaliteiten zoals bijvoorbeeld oog voor detail en sterke
focusgerichtheid. Kwaliteiten waaraan op de arbeidsmarkt behoefte is. Omdat een aantal van deze
jongeren tijdens hun studie problemen ervaart, gaan De Haagse Hogeschool en het Netwerkhuis een
pool opzetten van (vrijwillige) studiecoaches. Deze studiecoaches gaan eerstejaars studenten met
autisme ondersteunen met het inrichten en structureren van hun studie. Vakinhoudelijke kennis wordt
niet gevraagd. Betrokkenheid, motivatie en een paar uur tijd per week zijn veel belangrijker.
Voor wie
Bent u 50-plusser, hebt u een paar uur per week beschikbaar, vindt u het leuk met jonge studenten te
werken, wilt u graag uw kennis en ervaring inzetten, woont u in de omgeving van Zoetermeer, dan is
dit misschien wat voor u. Wij nodigen u graag uit voor een - vrijblijvende - informatie avond.
Goed om te weten dat:
o Het vooral gaat om het ondersteunen van 1e jaars studenten met autisme;
o Er wekelijks een gesprek van ongeveer een half uur met de student is;
o Het doel van de gesprekken is scheppen van overzicht en structuur en het vroegtijdig signaleren en
adviseren over het oplossen van problemen.
o Deze gesprekken plaatsvinden in The Dutch Innovation Factory in Zoetermeer;
o De begeleiding gericht is op het wegnemen van knelpunten en niet studie-inhoudelijk;
o De vrijwilligers inhoudelijke ondersteuning krijgen zoals praktische tools, lezingen en een online
bibliotheek;
o Er maandelijkse intervisie wordt geboden aan de hele groep: collegiale consultatie.
o Betrokkenheid, motivatie, levenservaring en een paar uur tijd per week voldoende is om dit
boeiende vrijwilligerswerk te gaan doen;
Interesse
"Wat houdt deelname aan de pool studiecoaches in, wat betekent het om een student met autisme te
begeleiden, welke ondersteuning krijg ik zelf, hoeveel tijd vraagt dat van mij" zijn vragen die deze
avond aan de orde komen. Na afloop kunt u zich aanmelden voor deelname aan deze pool. De
werkzaamheden zelf starten met ingang van het nieuwe studiejaar, eind augustus 2016.
Informatieavond
Wat
: Informatieavond vrijwillige studiecoaches
Wanneer
: donderdag 14 juli 2016
Tijd
: inloop vanaf 19.30 uur, start 19.45 uur (tot 21.00 uur)
Waar
: The Dutch Innovation Factory, Bleiswijkseweg 37E, 2712 PB Zoetermeer
Aanmelden
U kunt zich aanmelden voor deze bijeenkomst door een mail te sturen naar Machteld Schölvinck
(m.m.scholvinck@hhs.nl) of te bellen naar 06-86805990. Zij kan u ook meer vertellen over de opzet
en uitvoering van dit project. U kunt ook bellen met Marian Geling van het Netwerkhuis, zij vertelt
graag meer over de ervaringen van een vergelijkbare aanpak in Eindhoven. U kunt haar bereiken op
nummer 06-27057594. !

