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Over DecentraleStudent.nl 

DecetraleStudent is een organisatie met een jong team! Onze organisatie zet studenten centraal en 
streeft daarom naar selectiebegeleiding ‘voor studenten door studenten’. Wij geloven namelijk dat 
studenten van de opleiding zelf de selectiekandidaten het beste kunnen helpen in de 
selectieprocedures!  

 
Wat is onze missie? 

Vanuit ervaring is gebleken dat veel trainingsorganisaties selectietrainingen ontwikkelen die slecht 
aansluiten op de selectietoetsen of selectietrainingen aanbieden voor veel te hoge bedragen. Door 
gebrek aan kennis over de selectieprocedures en door gebrek aan leservaring worden 
selectiekandidaten op een verkeerde manier voorbereid op deze belangrijke selectiedagen. Onze missie 
is dus om betrouwbare selectiebegeleiding aan te bieden in verschillende vormen en pakketten voor 
een eerlijke prijs.  

 
Waarom zijn wij wél betrouwbaar? 

Onze organisatie werkt samen met www.DecentraleSelectieHulp.nl; een website die zich al sinds 2016 
bezighoudt met de veranderingen in selectieprocedures van decentrale studies. Met de kennis van deze 
organisatie organiseren wij selectiebegeleiding die goed aansluit op de decentrale selectie. Daarbij zijn 
wij transparant naar de klant: we kunnen nooit met 100% zekerheid zeggen wat erop de selectietoets 
komt, maar wij streven er naar elke selectie kandidaat zo goed mogelijk te helpen met de informatie 
die we wél hebben.  

 
Selectiebegeleiding in verschillende vormen en pakketten 
 De selectiebegeleiding van DecentraleStudent begint al op de middelbare school door middel van
 huiswerkbegeleiding. We coachen scholieren vervolgens door middel van studiekeuze advies en we
 trainen kandidaten individueel en in kleinschalige groepen voor ronde 1 en 2 van de selectie. We bieden
 extra begeleiding aan voor selectiekandidaten met faalangst en helpen studenten ook verder wanneer
 ze niet worden geplaatst voor hun decentrale studie. Op deze manier creëren we allesomvattende
 selectiebegeleiding vanaf de middelbare school, in elke fase van de selectie, tot aan de universiteit.  
 
Wat zijn de voordelen van bij ons werken? 

Bij DecentraleStudent werk je in een jong & gezellig team. Werken bij DecentraleStudent is flexibel. De
 groepstrainingen plannen we samen in en voor de één op één begeleiding werk je op oproepbasis. Je
 bepaalt zelf wanneer je lesgeeft! Je kunt verschillende financiële vergoedingen ontvangen
 waaronder een vast uurloon, een voorbereidingsvergoeding, een bonus op basis van prestatie en een
 vergoeding voor het schrijven materialen zoals een samenvatting en/of oefenvragen. Bovendien werk
 je met hele leergierige en dankbare studenten die super blij zijn met jouw hulp!  Werken  als
 selectiedocent of coach is daarom een hele mooie aanvulling op je studie en goed te combineren met
 je studentenleven. 
 
Hoe kun jij selectiekandidaten helpen? 

Bij DecentraleStudent zijn we altijd op zoek naar enthousiaste studenten die selectiekandidaten willen 
helpen in de decentrale selectie. Jij kunt bij ons selectiekandidaten op verschillende manieren helpen! 
Bijvoorbeeld als CV & Motivatie coach, groepsdocent of bijlesdocent. Je kunt bij ons kiezen vanuit 
welke functie je studenten wilt helpen en je kunt doorgroeien naar andere functies als je dat leuk vindt! 
Bekijk op de volgende pagina de functies die wij voor jou beschikbaar hebben! 
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Hoe ziet het werk als CV&Motivatie coach bij DecentraleStudent eruit? 
Veel selecties hebben als eerste ronde een CV & Motivatieformulier dat moet worden ingevuld. Jij

 als CV & Motivatie coach bekijkt het ingevulde formulier van studenten en geeft feedback. Je
 corrigeert voor grammaticale fouten en bekijkt welke werkervaringen wel of niet relevant zijn voor het
 formulier. Verder benoem kernwaarden van de opleiding en/of universiteit die de kandidaat kan
 benoemen in zijn of haar motivatie. Op deze manier help je de kandidaat om een unieke motivatie
 te schrijven!  

• Je werkt op oproepbasis, dit betekent dat je een e-mail ontvangt wanneer iemand de 
CV&Motivatie Check heeft geboekt. Je kunt dan per mail aangeven of je het gesprek aanneemt 
of afwijst.  

• Indien je het gesprek aanneemt, plan je zelf het gesprek met de student in.  
• De ‘Check’ duurt 90 minuten  
• De ‘Check’ vindt één op één plaats en je mag samen met de student de locatie uitkiezen 
• Je ontvangt een vergoeding van 15,- per uur 

 
Hoe ziet het werk als groepsdocent bij DecentraleStudent eruit? 
 Als groepsdocent geef je les aan meerdere selectiekandidaten tegelijkertijd. De groep bestaat uit
 maximaal 15 studenten, maar de lesgroep kan dus ook kleiner zijn. De selectietraining wordt
 georganiseerd in de vorm van een werkcollege waarbij momenten van uitleg en oefeningen
 elkaar afwisselen. Op deze manier behandelen we de toegezonden stof en overige toetsen uit de
 selectie. Je geeft les aan de hand van een trainingsbundel waarin de toegezonden stof is
 samengevat en waarin de oefenvragen staan. Onze selectietrainingen duren gemiddeld 6 uur en
 vinden in de avonduren en/of in het weekend plaats.  

• Als je wilt lesgeven voor een selectietraining, plannen we samen met jou een datum in aan de 
hand van de toetsingsdag.  

• Je ontvangt een vergoeding van 15,- per uur voor het lesgeven  
• Je kunt meerdere lesgroepen geven als je dat leuk vindt! 
• Je ontvangt een voorbereidingsvergoeding 
• Naast van de voorbereidingsvergoeding ontvang je een vergoeding voor het maken van 

materialen uit de trainingsbundel. Denk hierbij dus aan een samenvatting en/of oefenvragen 
• Je ontvangt een extra financiële bonus als je training goed wordt beoordeeld door de 

studenten 
 
Hoe ziet het werk als bijlesdocent bij DecentraleStudent eruit? 
 Als bijlesdocent geef je slechts aan één kandidaat tegelijkertijd les. Net als in de groepstraining geef
 je les aan de hand van de trainingsbundel die hoort bij de selectie van de kandidaat. De student kan
 3 uur bijles per keer boeken, dat is gemiddeld 3 uur korter dan de training. Daarom zijn de bijlessen
 voornamelijk gericht op het uitleggen van de stof aan de hand van de samenvatting in de bundel. De
 kandidaten kunnen thuis oefenen met de oefenvragen uit de bundel.  

• Je werkt op oproepbasis, dit betekent dat je een e-mail ontvangt wanneer iemand privé 
bijlessen heeft geboekt. Je kunt dan per mail aangeven of je de bijlessen aanneemt of afwijst.  

• Indien je de bijlessen aanneemt, plan je zelf het gesprek met de student in.  
• Eén boeking voor bijlessen duurt in totaal 3 uur, je kunt deze uren gespreid inplannen 
• De bijlessen vinden één op één plaats en je mag samen met de student de locatie uitkiezen 
• Je ontvangt een vergoeding van 15,- per uur 
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Ik ben enthousiast maar hoe kom ik meer te weten over de selectieprocedure? 
 Geen zorgen! Onze organisatie zal je voorzien van informatie en tips over de decentrale selectie!  We
 raden je ook altijd aan om eens te praten met een eerstejaars via de studievereniging. Zo kom je
 achter de meest recente ervaringen. Verder zult je ook een handleiding ontvangen over ‘lesgeven
 aan selectiekandidaten’ en een advies over hoe je jouw training het best kunt indelen als werkcollege.  
 
 
 
Ik wil solliciteren voor één of meerdere functies bij jullie!  

www.DecentraleStudent.nl/vacatures 
E: info@decentralestudent.nl 
T: 0619379695 (WhatsApp) 
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