Hoe je kunt solliciteren

Is je interesse gewekt en wil je solliciteren?
Ga dan naar de website www.davinci.nl.
Hier vind je een overzicht van de
opleidingen die we onze studenten bieden.
Weet je welk domein het beste bij je past
en op welke locatie je werkervaring op wilt
doen, stuur dan een motivatiebrief en CV
naar de Sollicitatiecommissie.

Sollicitatiecommissie locatie
Gorinchem

Nina Mulder, projectleider ‘Extra handjes in
de klas’, mrc@davinci.nl.
N.B. 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.

Informatie

Kijk voor meer informatie op
www.davinci.nl/studiecoach

WORD ONZE
NIEUWE STUDIECOACH
UNIEKE LEERPLEK VOOR HBO STUDENTEN

INTERESSE? REAGEER SNEL!

WAAROM ZIJN WE OP ZOEK NAAR JOU
De overgang van vmbo naar mbo is voor veel jongeren een grote
verandering. Uit onderzoek is gebleken dat er steeds meer jongeren zijn
die belemmeringen ervaren. Ze kampen met problemen op het gebied van:
persoonlijk vlak (gezin, familie en omgeving), ﬁnanciën, studievaardigheden
en leerbeperkingen. Het gevolg is ongeoorloofd verzuim, vroegtijdig
schooluitval of een verlenging van de opleidingsduur.
Vanuit het Ministerie van Onderwijs heeft
het MBO de opdracht gekregen reguliere
studenten effectiever en efﬁciënter te
begeleiden en zoveel mogelijk onderwijs
op maat te verzorgen. Op deze manier
kunnen kansrijke jongeren met een
beperking een regulier MBO traject volgen
en met succes afronden.
Jij, als HBO student van de opleiding
Maatschappelijk Werk en Dienstverlening,
kunt ons hierbij helpen! Da VInci College
biedt je een unieke leerplek waarin je
als studiecoach je beroepstaken kunt
uitoefenen en trainen. Je wordt begeleid
door een geschoolde docent en werkt
samen met het servicecentrum en
aangesloten ambulante begeleiding.

Waaruit bestaat je opdracht?

Je werkt als studiecoach nauw samen
met een docententeam. Je taken als
studiecoach zijn:
• Verlenen van schoolmaatschappelijk werk
• Begeleiden van de student bij het
behalen van expliciete leerdoelen
• Kort oplossingsgericht coachen
• Onderhouden van digitale dossiervorming
van de begeleide studenten

Als studiecoach heb je de
mogelijkheid om een positieve
bijdrage te leveren aan de
ontwikkeling van een student.
Je maakt deel uit van een
belangrijke en uitdagende fase
in hun leven waarbij de overgang
wordt gemaakt van puber naar
volwassene. Dit is een geweldige
en leerzame ervaring.
JEROEN KANT, HBO STUDENT

Het proﬁel van onze studiecoach

De studiecoach die we zoeken is een
3e-jaars hbo student van de opleiding
MWD. Je werkt gedurende een schooljaar
vier dagen per week bij het Da VInci
College. Je stageperiode wordt afgesloten
met een evaluatie en een onderzoek
binnen de speciﬁeke context. Om de
continuïteit van het begeleidingstraject te
waarborgen draag je aan het einde van het
schooljaarje werk over aan de volgende
studiecoach en werk je deze in.

Benodigde competenties

• Je legt makkelijk contact met studenten
• Je hebt afﬁ niteit met de doelgroep, beroepskeuze en eventuele beperkingen
van deelnemers
• Je bent in staat samen met de student de hulpvraag op te stellen en hem/haar te
ondersteunen bij het oplossen hiervan
• Je signaleert factoren die het leertraject van de student beïnvloeden en kunt
proactief en preventief handelen
• Je kunt ICT hulpmiddelen gebruiken en gegevens digitaal verwerken
• Je bent in staat de leiding te nemen en confrontaties aan te gaan
• Je bent bekend met de begeleidingsmethode ‘korte oplossingsgerichte coaching’

Wat we jou te bieden hebben

We bieden jou een unieke leerplek, goede begeleiding en een stagevergoeding.

