
 
Ben jij op zoek naar een leuke bijbaan binnen je eigen opleiding en heb je (bijna) je bachelorsdiploma behaald 
in de Scheikunde? Dan nodigen we je van harte uit om te solliciteren op de functie van: 
 
Student-tutor v/m 
binnen de opleiding Scheikunde 
aanstelling als student-assistent van half augustus 2021 tot 1 februari 2022 voor ca. 7 uur/week. 
 
Binnen de opleiding Scheikunde wordt veel aandacht besteedt aan Academische Vaardigheden. Ook 
aankomend studiejaar zijn we daarom op zoek naar een leuke tutor, die via het vak Academic Skills in 
Chemistry (het vroegere Tutoraat) zijn/haar kennis en ervaringen kan delen met de eerstejaarsstudenten! 
 
Functieomschrijving 
Als student-tutor begeleid je gedurende het eerste semester een tutorgroep van ongeveer 15 
scheikundestudenten, door middel van wekelijkse bijeenkomsten. De invulling van de bijeenkomsten wordt 
door de coördinator en AV-docent nauw afgestemd met de docenten en tutoren die op dat moment lesgeven 
aan de eerstejaarsstudenten. Het bestuderen van vakinhoudelijke lesstof waarbij de academische 
vaardigheden getraind worden, begeleiden van vaardighedenopdrachten of het aanleren van 
studievaardigheden behoren tot de lesactiviteiten. Daarnaast heb je een rol als mentor, waarin je 
studieproblemen van individuele studenten signaleert. Je fungeert voor hen als eerste (laagdrempelige) 
aanspreekpunt binnen de opleiding en verwijst studenten waar nodig door naar de studieadviseur.  
 
Takenpakket 

- voorbereiden en begeleiden van de bijeenkomsten, zowel op de UvA als op de VU 
- bespreken, nakijken en feedback geven op opdrachten van de studenten 
- wegwijs maken van studenten binnen de universiteiten, faculteit FNWI en de eigen opleiding 
- meedenken over de ontwikkeling van het onderwijs  
- delen van je eigen enthousiasme, kennis en inzichten met je studenten 
- actieve rol in het signaleren van studenten met (studie)problemen en doorverwijsfunctie naar 

studieadviseur 
- deelname aan trainingen en vergaderingen met andere student-tutoren 

 
Profiel van tutor 
Je hebt/bent:  

- een (bijna) afgeronde bachelor Scheikunde (of Bèta-Gamma/FPS; met als major scheikunde) 
- enthousiast over je studie 
- goede communicatieve eigenschappen 
- talent om complexe stof uit te leggen aan studenten 
- affiniteit of ervaring met het begeleiden van (groepen) studenten 

 
Bijzonderheden 
Tutoren moeten beschikbaar zijn voor de tweedaagse introductietraining in de laatste week van augustus en 
bij de facultaire introductiedag. 
 
Aanstelling 
De exacte inschaling is afhankelijk van het studiejaar waarin jij je bevindt. 
Een verlenging voor de periode 1 februari 2022 tot 1 juni 2022 voor ca. 5 uur/week behoort tot de 
mogelijkheden; maar is afhankelijk van het aantal tutorgroepen dat we in het tweede semester hebben.  
 



 
Interesse? 
Als je interesse hebt, stuur dan vóór 8 juni een e-mail met uitgebreide motivatie en cv naar de Coördinator 
Academische Vaardigheden en Tutoraat Scheikunde, Anika Jonker (a.m.jonker@uva.nl) Enkele geschikte 
kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek dat in juni zal plaatsvinden. Voor vragen over deze vacature 
kun je via bovenstaand e-mailadres contact opnemen met de Coördinator Academische Vaardigheden en 
Tutoraat Scheikunde. 
 
Tip ook je medestudenten over deze functie! 


