
 
                          HvAnti is op zoek naar mentoren! 
 
Ben je een succesvolle student(e) afkomstig van de Nederlands-Caribische eilanden en wil 
je met jouw opgedane kennis en studie-ervaringen de eerstejaarsstudenten uit de Caribisch-
Nederlandse eilanden begeleiden? Vind je het leuk om te organiseren en sta je graag in 
contact met anderen? Wil je jouw gespreks- en coachingsvaardigheden naar een hoger 
niveau brengen? Lees dan maar verder, want Hvanti is op zoek naar jou! 
 
Je belangrijkste werkzaamheden als studentmentor zijn:  
 

• Het begeleiden (adviseren, motiveren, ondersteunen en stimuleren) van studenten 
afkomstig van de Caribisch-Nederlandse eilanden verbonden aan de HvA en UvA  

• Hen wegwijs maken binnen hun opleiding en in Nederland; 
• Minstens één keer in twee weken een bijeenkomst organiseren met de studenten die 

jij begeleidt met als doel hun studie en studievaardigheden te monitoren en waar 
nodig bij te sturen.  

• Het helpen organiseren, begeleiden en uitvoeren van enkele HvAnti bijeenkomsten  

Gewenst profiel: 
  

• Je bent afkomstig uit (en hebt affiniteit met) Aruba, Bonaire, Curaçao, Sint Maarten, Saba 
of Sint Eustatius 

• Je bent beschikbaar van 1 juli 2017 t/m 30 juni 2018  
• Je bent sociaalvaardig en je hebt inlevingsvermogen 
• Je bent verantwoordelijk (plannen, afspraken nakomen en fungeren als rolmodel) 
• Je bent zelfstandig en flexibel 
• Je bent bereid om jouw ervaringen met de eerstejaarsstudenten te delen, met als doel hen 

te motiveren en te stimuleren om succesvol te zijn in hun studie en leven in Nederland 
• Je bent minimaal één keer per twee weken beschikbaar voor bijeenkomsten m.b.t 

begeleiding van jouw studenten en je bent minimaal drie keer in één studieblok 
beschikbaar voor bijeenkomsten van Hvanti  

 
Wat wij bieden: 
 

• Trainingen en begeleiding 
• Certificaat (voor op jouw CV) 
• Gezellige werksfeer 
• Cursus naar keuze ter waarde van maximaal € 150,- (Bijvoorbeeld bij CREA/USC) 
• Groeimogelijkheden binnen HvAnti 

Heb je interesse? Meld je dan aan via email hvanti@hva.nl.  
Voor meer informatie bezoek onze website http://www.hva.nl/hvanti/ of bel 0631998127 
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