
Aan de slag met peersupport

PEERSUPPORT

WAAROM?

Hoe kan peersupport de student versterken?

Wat willen we met peersupport bereiken?

Wat is ons doel?

STUDIEKEUZEPROCES

Ondersteuning VO-leerlingen die  
worstelen met keuzeproces 

KENNISMAKING

Open dagen, kennismakingsdagen, 
studiekeuzecheck voorlichting op  

VO scholen

TIJDENS DE OPLEIDING

Sociale binding met de school,  
wegwijs maken

Verzuimbegeleiding, studievaardigheden, 
huiswerkbegeleiding, ouderejaars coachen 

jongerejaars, samenwerking bij projectonderwijs

STAGE

Stage zoeken, stage voorbereiden,  
Dress to impress, Junior Praktijk Opleiders

UIT- EN DOORSTROOM

Orientatie op vervolgopleiding of  
werk, ondersteuning door alumni /  

HBO-studenten

KORTE DOCUMENTAIRE 

PEERSUPPORT

In de documentaire Peersupport wordt een 
beeld gegeven van peersupport activiteiten 
bij verschillende mbo’s in de regio Utrecht. 
Studenten en leerlingen uit de regio vertellen  
ook wat peersupport voor hen betekent. U vindt 
de documentaire op www.schoolwerkt.nl/actueel 
of via de QRcode hiernaast.

5 mbo’s in de regio Utrecht hebben gezamenlijk 4 jaar lang peersupport ontwikkeld en uitgevoerd. We bieden 

handvatten voor het ontwerpen van peersupport activiteiten, zowel praktische stappen als verdiepende vragen. 

Ter inspiratie geven we voorbeelden van de brede mogelijkheden die peersupport kan bieden.

EVALUATIE

Hoe beoordelen we of we 
het goede doen, en het 

goed doen?

WAT?

Welke activiteiten gaan we inzetten?

Wat hebben we hiervoor nodig? 

VO-MBO MBO

VOORBEELDEN VAN PEERSUPPORT

HBO / WERK

Is er een gedragen visie 
op peersupport?

Is er commitment van  
het management?

 

Zorgen we voor een  
goede voorbereiding  

en professionele 
begeleiding van 
participerende 

studenten?

Geven we de studenten 
erkenning en status in de 

rol als peercoach?

Zijn de doelen en  
grenzen helder?

Beseffen we het
belang van peersupport

om zo mede het onderwijs
en in het bijzonder 

studentenbegeleiding
vorm te geven?

VRAGEN 
VOOR DE 
BORGING

HOE?

Hoe past peersupport in  
ons curriculum?

Wie heeft intern welke rol,  
ruimte en verantwoordelijkheid?

Welke externe partners betrekken  
we om onze doelen te bereiken?

En hoe zijn de 
antwoorden op  

deze vragen 
zichtbaar in de 

organisatie?


