
Vacature student-assistent voor ons Pre-Study Programme 

 

Wil je buiten de studieboeken om academisch 
relevante ervaring opdoen?  

Bij ons kun je jouw eigen studie ervaring inzetten  

om middelbare scholieren op weg te helpen bij hun kennismaking met de universiteit! 

 
Wij zoeken Wij bieden 

meerdere FSW studenten uit: 

 Pedagogiek, 

 Politieke Wetenschap, 

 Psychologie, 

 Culturele Antropologie & 
Ontwikkelingssociologie 

de mogelijkheid om: 

 een maatschappelijk bijdrage te leveren 

 te werken onder professionele begeleiding 
 

 

Studenten met affiniteit met: 

 adolescenten 

 verschillende culturen 

 Workshops om deze vaardigheden verder te 
ontwikkelen en verfijnen 

 

Vanaf september 2018 2 keer per maand 
beschikbaarheid gedurende minstens 1 academisch 

jaar 
 

 De inzet voor het project zal grotendeels 
vergoed worden als studentassistentschap 

 Een aanbevelingsbrief van de universiteit 
 

Dit is geen volledig uitgewerkt project dat enkel 
doorlopen hoeft te worden. Je creativiteit en 
assertiviteit is dus meer dan welkom. Van de 

aangenomen student verwachten wij inzet en 
assertiviteit. Dit betekent ook dat er regelmatig 

voorbereidend werk plaats dient te vinden. 

 Ruimte om je leiderschap te beoefenen, je 
horizon te verbreden 

 

 
Wat is PSP? 

Het Pre-Study Programme is er op gericht om eerste generatie studerenden en/of leerlingen met een 
diverse achtergrond voor te bereiden op de academische studieloopbaan. Wij hebben de handen 
ineengeslagen voor een programma met als kerndoel het toegankelijk maken van de universiteit 
voor talentvolle scholieren zodat zij, ongeacht hun uitgangspositie de brug naar de universiteit in 

kunnen slaan.  
Het Pre-Study Programme omvat zowel (digitale) gastlessen op middelbare scholen, als ook 

begeleiding en coaching door ervaren studenten. De doelgroep zijn 5 vwo’ers. 
Gedurende een PSP-jaar zullen meerdere studentenduo’s samen, met z’n tweeën, een groep van 5 
middelbare scholieren begeleiden bij het opzetten van een wetenschappelijke studie uit het eigen 
studieveld. Daarmee kan de scholier al een beeld van de academische omgeving vormen en jij als 

student-assistent je motivatie voor het vak overdragen en zelf genieten van je eigen ontwikkeling als 
coach. 

 
Interesse? 

De POPcorner beantwoordt graag je verdere vragen over de vacature en het PSP programme. 
Aanmelden kan via het aanvullen van het aanmeldingsformulier. Indien je dat wenst kan je een 

motivatiebrief sturen, bellen of face-to-face kennismaken. Dit kan uiterlijk tot de tweede week van 
september 2018, maar wij hopen voor die tijd al kennisgemaakt te hebben. 

 

Contact gegevens POP corner: Mw. Nadia Mansouri  
071-527 8846 | n.mansouri@fsw.leidenuniv.nl  

Kamer: 3C01, FSW Leiden Pieter de la Court gebouw 

https://www.jotform3.leidenuniv.nl/form/82120244264

