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Natuurlijk kun je als eerste-
jaars student op de Hogeschool
Rotterdam bij je docenten te-
recht met vragen, maar nieuwe
studenten hebben nog een ex-
tra, veel gebruikte, vraagbaak:
de peercoach. Dit zijn tweede-
jaars studenten van je eigen op-
leiding die ‘peer to peer’ –van
student tot student- studiege-
noten bijstaan in hun eerste

jaar. ,,Ideaal”, vindt Rob Her-
mans (29), eerstejaars student
Bouwkunde. ,,Je peercoach
heeft al meegemaakt wat jij nu
allemaal meemaakt in het eer-
ste jaar. Ze staat daardoor dich-
ter bij je dan een docent of je
studieloopbaancoach. Het con-
tact is laagdrempelig. Meestal
stuur ik gewoon een appje als
ik een vraag heb.”

Iedere opleiding van Hoge-
school Rotterdam stelt tweede-
jaars studenten aan als peer-
coach voor de nieuwkomers.
Imane Boulghalegh (18) bij-
voorbeeld, studente Business
IT & Management. Nadat ze vo-
rig jaar dankbaar gebruik
maakte van de hulp van de
peercoach, besloot ze dit stu-
diejaar zelf peercoach te wor-
den. ,,Je moet er wel voor solli-
citeren”, vertelt Imane. ,,Maar

als je een medestudent kunt
helpen, waarom zou je het dan
niet doen? Alles is nieuw als je
hier komt. Hoe moet je inlog-
gen? Hoe werkt het lenen van
boeken? Het is handig als je die
vragen kunt stellen aan ie-
mand die al weet hoe het
werkt.”

Maar er zijn nog meer voor-
delen. Eerstejaars studente Tra-
de Management Jiamin Zhang
(24) schakelde haar peercoach
in als tutor en oefent nu extra
in het vak bedrijfseconomie.
,,Ik moet bedrijfseconomie
herkansen. Alleen de stof door-
nemen in de les, is voor mij niet
genoeg. Ik moet meer oefenen.
Dat doe ik met mijn coach Am-
ber. Ze legt alles rustig uit.”

Peercoach Imane herkent
dit. ,,Het kan soms helpen als
wij als peercoaches zaken in

onze eigen woorden uitleggen.
Dan wordt de stof ineens veel
duidelijker.”

Voor peercoach Amber
Wijnker (21) zit de taak er ove-
rigens bijna op. Ze is inmiddels
derdejaars student en vertrekt
in maart voor een stagejaar
naar Japan. ,,Jammer, want het
is zo leuk om anderen te hel-
pen. Ik ben blij dat ik het heb
gedaan. Tijdens mijn stagege-
sprek merkte ik al dat het de
opdrachtgever aansprak dat ik
iets extra’s heb gedaan tijdens
mijn studie. En ik leer er zelf
ook veel van. Van de manier
waarop mijn coachees tegen
zaken aankijken en van het feit
dat ik mijn kennis bijhoudt
door eerstejaars stof te herha-
len.”

ELLEN MANNENS

Sneller wennen op het hbo
dankzij een tweedejaars maatje
Coach. Op Hogeschool
Rotterdam hoef je als
eerstejaars student het
wiel niet uit te vinden.
Tweedejaars studenten
van jouw opleiding
helpen je op weg.

Marja Bakker, coördinator
afdeling Student aan Zet,
Hogeschool Rotterdam:

„Wat je ook komt studeren
op Hogeschool Rotterdam, er
is altijd een peercoach van
jouw opleiding om je te bege-
leiden in je eerste jaar. Hoge-
school Rotterdam heeft sinds
tien jaar peercoaches. Ze zijn
een onderdeel van ons pro-

gramma om studenten
succesvoller te laten afstude-
ren. Peercoaches zijn meest-
al tweedejaars studenten die
we opleiden om eerstejaars
studenten te begeleiden. Ze
worden vaak ingezet als
tutor, om studenten bij te
spijkeren in een bepaald
vak. Studenten die een
peercoach inschakelen om
zich voor te bereiden op een
herkansing, halen gemid-
deld een cijfer dat twee
punten hoger ligt dan hun
eerste cijfer. Daarnaast is de
peercoach een soort maatje,
waardoor eerstejaars zich
sneller thuis voelen op
Hogeschool Rotterdam.”

Leren van
ouderejaars
MARJA
BAKKER
Student aan Zet

Peercoaching

Op Hogeschool Rotterdam begeleiden ouderejaars studenten hun eerstejaars medestudenten, zodat ze zich sneller thuis voelen op hun opleiding. Imane Boulghalegh, Amber Wijnker en Niesha Dwarka begeleiden onder andere eerstejaars studenten
Jiamin Zhang en Rob Hermans. / ELLA VERMAAS

Een rollator die ouderen de
weg naar huis wijst, een app
die ouderen op weg helpt in
de wereld van technologie of
een ontmoetingsplek voor
kwetsbare aanstaande moe-
ders. 

Het zijn slechts twee van
de dertig slimme oplossingen
die studenten van Hoge-
school Rotterdam bedachten
voor verschillende vraagstuk-
ken uit Rotterdam Zuid. Van-
daag presenteren de studen-
ten hun onderzoeksresulta-
ten tijdens de tweede editie
van ’Zuid inspireer’.

Een groep van meer dan
vijfhonderd studenten deed
tijdens de eerste helft van het
studiejaar onderzoek, voerde
een project uit of liep stage op
Zuid. Sinds een jaar zoekt Ho-
geschool Rotterdam samen

met EMI, het Expertisecen-
trum Maatschappelijke In-
novatie, aansluiting bij
maatschappelijke thema’s
op Zuid. Studenten van 28
verschillende opleidingen
binnen Hogeschool Rotter-
dam deden onderzoek op het
gebied van wonen, werken,
zorg & welzijn en onderwijs.
De vraagstukken die ze be-
handelden, kwamen recht-
streeks uit de praktijk.

De eindpresentaties
van 140 van deze studenten
vindt vandaag van 11.30 tot
18.00 uur plaats in verzor-
gingshuis Laurens - Simeon
& Anna aan de Strevelsweg
530. 
Op www.emiopzuid.nl is het
programma van de dag te
vinden en een verslag na af-
loop. METRO

Studenten presenteren oplossingen
voor vraagstukken Rotterdam Zuid


