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Gezocht: 
Studiezaalbegeleiders voor studenten met autisme (minimaal 1 

dagdeel per week) 
 
 

Villa Abel 
Villa Abel is een stichting die zich inzet voor studenten met autisme. Wij bieden ondersteuning op maat met als 
doel om onze studenten in staat te stellen succesvol te studeren en te participeren in de maatschappij. Naast 
individuele begeleiding bieden wij onze studenten ook een studiezaal. In deze studiezaal worden de studenten 
begeleid door onze studiezaalbegeleiders. Zij bieden hen de ondersteuning die zij tijdens het studeren nodig 
hebben. 
 

Jouw taken 
Als studiezaalbegeleider draag je een belangrijke rol binnen Villa Abel. Je staan in nauw contact met de 
studenten en je vervult een breed takenpakket. 
 
Doorgaans zal jouw takenpakket er als volgt uitzien: 
 Je ondersteunt bij studieplanning 
 Je structureert rustmomenten 
 Je helpt stress en overbelasting te voorkomen  
 Je motiveert 
 Je ondersteunt studenten bij het omgaan met onvoorziene obstakels tijdens het studeren  
 Je luncht samen met de studenten 
 Je houdt een verslag bij van de studiedag van de studenten 
 

Wat bieden wij jou? 
 Een vrijwilligersvergoeding van €4,50 per uur (netto) 
 Tijdens je dienst zullen er geregeld momenten zijn dat je tijd hebt voor jezelf. Het is dan ook goed 

mogelijk om tijdens je dienst zelf ook ergens aan te werken. 
 Bij Villa Abel maak je deel uit van een energiek en gezellig team. 
 
Daarnaast is het mogelijk om een driedaagse cursus in Gent te volgen. Tijdens deze opleiding wordt diep ingaan 
op wat autistisch denken inhoudt en hoe je als begeleiding hierop in kan spelen. Om mee te kunnen naar de 
cursus dien je 80 werkuren opgespaard te hebben. Deze werkuren krijg je dan niet uitbetaald maar worden 
gebruikt om de cursus te bekostigen. 
 

Wat verwachten wij? 
Wij zijn op zoek naar enthousiastelingen die voldoen aan het volgende profiel: 
 Je studeert in het hoger onderwijs (hbo/wo) of 

hebt een diploma op dat niveau 
 Je maakt gemakkelijk contact met mensen, je 

kunt goed luisteren en je helder uitdrukken 
 Je hebt een onderzoekende en 

probleemoplossende houding 

 Je weet mensen te motiveren 
 Je bent leergierig 
 Je hebt een groot verantwoordelijkheidsgevoel 
 Je bent een volhouder 
 Je bent een gezellige en positief ingestelde 

collega 
 
Het is niet nodig dat je ervaring hebt met het begeleiden van mensen met autisme. Wel is belangrijk dat je weet 
met een open-mind aan de werkzaamheden te beginnen. Het leren kennen van de studenten als individuen en 
hun uitdagingen staat namelijk centraal in je werkzaamheden. Boekenkennis is uiteraard welkom en nuttig. 
 
Houd er rekening mee dat wij je minimaal een halfjaar willen kunnen inzetten. Daarnaast roosteren we je bij 
voorkeur op een vaste dag in de week in. 
 

Belangstelling? 
Heb je belangstelling? Stuur dan je cv en motivatiebrief naar Coen Bakker (coen@villaabel.nl). Verdere 
informatie over Villa Abel vind je op www.villaabel.nl. 


