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Peercoaching
• Peer is het Engelse woord voor leeftijdsgenoot of gelijke.
In de peer-methodiek spelen jongeren en jonge volwassenen een
centrale rol.
• … houdt in dat een jonge volwassene een jongere coacht of dat jongeren
elkaar coachen.
• … kan plaatsvinden in de context van een (onderwijs)programma of op
individuele basis.

• … de kracht van een peercoach is dat hij/zij dezelfde belevingswereld heeft
& dezelfde taal spreekt als degene die gecoacht wordt.
• … het is een laagdrempelige vorm van coaching.
• … ook houdt het onderwijspersoneel hierdoor meer tijd over voor hun
Met dank aan: GENERATIONWHY (2017, december). Methodiek Peers en Peer-coaching.
Geraadpleegd op woensdag 2 oktober, van https://www.generationwhy.nl/methodiek/peer-coaching/

Peercoach…wie & wat?
Wie?
• Hogerejaars ondersteunt jongerejaars
• Goede studieresultaten
• Communicatief & sociaal vaardig
• Propedeuse behaald
• Volgt peercoachtraining voor studiepunten
Wat?
• Inhoudelijke ondersteuning - bijles lastige vakken.
• Hulp bij studievaardigheden - plannen, leren leren, samenvatten.
• Motiveren van studenten - aan de slag helpen / gevoel volgt gedrag.

Evaluatie HBO-programma
Keuzedeel Voorbereiding HBO
Rotterdam, januari 2019
• Nov – dec 2018
• MBO studenten STC
Group
• 6 dagdelen 3,5 uur
• 3 x Ad Accountancy
• 3 x AC (voltijd) +
F&C

• Studievoorlichting = wat houdt studie
AC / F&C in?
• Bedrijfsadministratie/Bec =
eenvoudige casus
• Management = organisatie analyseren
• Coaching = marshmellow challenge,
presenteren
• Nederlands = tekst
bestuderen/begrijpen

Waarom wilde je graag meedoen als
peercoach aan het
doorstroomprogramma MBO-HBO?
“Om de MBO-studenten een juist
beeld te geven van het HBO, zodat ze
voor zichzelf de juiste keuze kunnen
maken.”
Christa van den Berg - Peercoach

Evaluatie HBO-programma
Keuzedeel Voorbereiding HBO

Beter beeld wat
studeren op HBO
inhoudt:
69% duidelijk mee
eens

Door deelname heb ik
duidelijker beeld m.b.t.
HBO-vaardigheden:

78% duidelijk mee eens

Onderzoeken, informatie verzamelen,
samenwerken, gespreksvaardigheden,
rapporteren, presenteren en reflecteren

Bron: Doorstroomprogramma MBO-HBO (2019, januari) Evaluatie hbo-programma Keuzedeel Voorbereiding Hbo. Manager Transport & Logistiek en Logistiek Supervisor.

Evaluatie HBO-programma
Keuzedeel Voorbereiding HBO
Programma onderdelen

Rol peercoaches

• Studievoorlichting = wat houdt studie
AC / F&C in?
• Bedrijfsadministratie/economie =
eenvoudige casus
• Management = organisatie analyseren
• Coaching = marshmellow challenge,
presenteren
• Nederlands = tekst
bestuderen/begrijpen

= ervaringen delen, vragen beantwoorden
& stellen
= individuen & groepjes helpen + uitleg
over toetsing op HBO
= individuen & groepjes helpen + feedback
geven
= helpen organiseren, feedback geven,
uitleg coaching HBO
= belang NL op HBO benadrukken

“Ik heb over mijn persoonlijke ervaringen
kunnen vertellen; hoe ik op het hbo terecht
ben gekomen en wat ik er van vond.
Ook heb ik veel begeleiding kunnen geven
aan studenten. Bij verschillende
vraagstukken gaf ik uitleg over de theorie.
Ik kon zien dat de studenten het fijn
vonden dat ik aanwezig was, als
leeftijdsgenoot en als voorbeeld met
ervaring.“
Maurits Ploos van Amstel – Peercoach
Bedrijfseconomie

Waar ben je tevreden over?
“Met goede inzet aan het project
begonnen en tevreden over de
begeleiding.”
“Ik zou het zeker aanraden, je
krijgt veel nuttige informatie en
het is heel leerzaam.”
Feedback MBO-deelnemers

Evaluatie HBO-programma
Keuzedeel Voorbereiding HBO
Inzet van
peercoaches
duidelijk op prijs
gesteld door
MBO leerlingen.

Op de vraag: “Ikben
tevredenover de
begeleidingvan de
peercoachesbijhet
uitvoerenvan de
opdrachten?”

Met die score doen ze het
iets beter dan de docenten,
die met een 7,9 ook prima
scoren.

Scoren de peercoaches
een dikke 8!
Bron: Doorstroomprogramma MBO-HBO (2019, januari) Evaluatie hbo-programma Keuzedeel Voorbereiding Hbo. Manager Transport & Logistiek en Logistiek Supervisor.

“Ik zie de rol van peercoach
bij zo'n programma positief
in. Op deze manier hebben
MBO-studenten iemand die
als ervaringsdeskundige
vragen kan beantwoorden.”
Christa van den Berg – Peercoach Fiscaal Recht &
Economie

De kracht van woorden –
ervaar de impact van peercoaching
1. 2 of 4 tafels aanwijzen afhankelijk van aantal personen;
2. Nummer iedereen 1 t/m 2 of 1 t/m 4;

3. Nummers 1 staan bij tafel 1, nummers 2 bij tafel 2 etc.
4. Van elke tafel gaat 1 persoon naar de gang, bij voorkeur iemand
die redelijk kan tekenen;
5. Verdere instructie voor alle tafels…

De kracht van woorden
• Vooroordelen en hun uitwerking
• De kracht van aanmoediging
• Positief gedrag = positief verschil (betere keuzes = betere
doorstroom)
“Als jonge mensen gemotiveerd zijn,
aangemoedigd worden en de ruimte krijgen,
dan kunnen hun talenten tot bloei komen.”*
* Bron: Een kijkje in het puberbrein. (2019, 21 September). XTR COMMERCIËLE BIJLAGE BIJ NRC, p. 4-5.

“Op basis van deze opgedane ervaring gaan MBOstudenten een betere, en meer weloverwogen keuze maken
m.b.t. hun vervolgopleiding.
Sommigen weten na het programma heel goed wat ze wel
willen en bij anderen heeft het ertoe bijgedragen dat ze nu
heel goed weten wat ze niet willen. In beide situaties is dat
winst.

Een aantal studenten is door deze ervaring ook gesterkt in
het idee: HBO is duidelijk een stap hoger, maar ik heb er
wel vertrouwen in dat ik het aankan.”
Begeleidend HBO docent

“Mijn mooiste moment was toen ze hun
certificaat kregen, als bewijs van hun goede
inzet de afgelopen weken.
Op dat moment kon je de trots in de ogen
van de studenten zien, en wist ik zeker dat
ik de afgelopen weken mijn best had
gedaan om deze studenten een stap verder
te helpen.

De inzet van peercoaches geef ik een 8, het
bevordert naar mijn idee dat studenten
beter hun best doen en het maakt dat ze
nog beter voorbereid zijn op het hbo.”
Maurits Ploos van Amstel – Peercoach

Peercoaching, wist je dat?

… ~ 15 peercoaches ~ 1,7 fte > 450 aanvragen geholpen in
2017-2018.
[1]

… we ruim 75% van het aantal aanvragen kunnen helpen.

[1]

… peercoaches gemiddeld gewaardeerd worden met een 8,2.

[2]

… 94% zegt vragen worden goed beantwoord & stof wordt duidel
uitgelegd.
[3]

… studenten er gemiddeld 2,2 punt op vooruit gaan.
[1] Jaarrapportage peercoaching IFM, Collegejaar 2017-2018, [2] Evaluatie IFM peercoach 2018 - 2019 blok 2
[3] Evaluatie IFM peercoach 2018 - 2019 blok 2, [4] Jaarrapportage peercoaching IFM, Collegejaar 2017-2018

[1]

Organisatorisch perspectief
Aanvragen peercoach
De werving





via coaches opleidingen
via peercoaches
coachees
sollicitatie brief / gesprek

 uitnodiging via schoolmail
 aanvraag via
http://peercoach.hro.nl
 peercoach pakt aanvragen
op
 spreekt af, stelt samen plan
op
 registreert inhoud & uren

Rol coördinator

Verantwoording

 algemene bijeenkomsten
 contact (coaches, docenten,

 budget tot 2,3 fte = schaal
6
 contractbeheer met P&O
 kwaliteitszorg (evaluaties)
 per blok
managementrapportage

management)

 contract na proefperiode
 teamleiders - appgroep
 werving & selectie

De begeleiding/training
 hogeschoolbrede training =
didactiek / pedagogiek (2
studiepunten)
 eindpresentatie + rapport
 voortgangsgesprek per blok

Win-win-win
 betaalde uitdaging betere
student
 veel studenten geholpen
 meer tijd voor docent =
kerntaak
 > peercoaches = docent
geworden

Een keer verder praten over
Peercoaching,
Doorstroomprogramma MBO-HBO,
leuk…
Wout de Folter
folwj@hr.nl
06-26522963

Doorstuderen in het hbo? Vergroot je kansen met het doorstroomprogramma mbo-hbo!

www.doorstroomprogrammarotterdam.nl

