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RICHTLIJN PEERGROUPS 
RICHTLIJNEN 

Als ‘peergroup’ ontmoet je elkaar minimaal 3x in een studiejaar. Tweemaal (of meer, indien jullie dit zelf 

wensen) spreek je onderling tijd en plaats af (waarvan tenminste eenmaal voor de jaarwisseling), de derde 

keer is de ontmoeting aan het einde van het studiejaar op het Baptisten Seminarium aan de Postjesweg in 

Amsterdam. Die keer is er een docent of onderwijscoördinator bij aanwezig. Deze datum is gecommuniceerd 

via de studentenmails. 

Voor de invulling van de ontmoetingen ontvang je deze instructie. Het is een richtlijn (‘regula amicitiae’) voor 

een inhoudelijk gesprek en uitwisseling van circa 75 minuten. Daarbij is het gezellige vooraf praten of eten en 

de ‘nazit’ niet meegerekend.  

1. Start de uitwisseling met een ‘rondje’ waarin ieder aangeeft hoe die erbij zit: groen, oranje of 

rood: 

a. groen = open, opgeruimd en ontvankelijk, starten maar! 

b. oranje = met reserves, van persoonlijke aard of anderszins, nog niet helemaal klaar om te 

beginnen;  

c. rood = met tegenzin, gepreoccupeerd, maar ben toch gekomen. 

Indien gewenst: licht je kleur kort toe, maar blijf er niet bij hangen  Als er blokkades zijn, denk 

dan even met elkaar na hoe je toch samen kunt starten.(5 minuten) 

2. Laat een van de ‘peers’ een bemoediging uit Gods Woord doorgeven (ong. 5 minuten) en sta er 

samen even bij stil.   

3. Bespreek persoonlijke leermomenten, uit je leerweg, van de afgelopen maanden. Bespreek 

‘knopen’ of lastige vragen/situaties/opdrachten met betrekking tot je leerweg (samen ong. 30 – 

40  minuten) Bijvoorbeeld:  

a. Geef aan welke vakken je hebt gevolgd/volgt en wat daarin voor jou waardevol was of is, 

wat je aan het denken heeft gezet, welke vragen het wellicht bij je oproept. 

b. Vertel of het lukt om (voldoende) tijd te maken om te studeren. 

c. Geef aan waarbij je eventueel steun zou willen hebben om een opdracht te kunnen doen/ 

vak te volgen. 

d. Ook persoonlijke omstandigheden kunnen hier in beeld komen die misschien van invloed 

zijn op je motivatie om te studeren of het lastig maken om het vol te houden. 

e. Kortom: vertel jóuw verhaal over de (leer)weg die je gaat. 

4. Bespreek een actuele situatie die in het nieuws is en jullie bezighoudt.  

Wissel gedachten en visies uit en zoek daarin naar een verbinding met jullie geloven. Welke 

perspectieven komen in beeld? Hoe reageren jullie op elkaar als je van mening/visie verschilt? 

(20 – 30 minuten) 

5. Bidt voor elkaar (5-10 minuten). 

6. Schrijf na afloop ieder voor zich een korte persoonlijke reflectie van deze’ ontmoeting. In deze 

reflectie geef je aan hoe de uitgesproken ‘bemoediging’ al dan niet met je mee gaat, hoe je de 

bespreking van je eigen leerweg (en eventuele knooppunten) hebt ervaren, wat je vond van de 

uitwisseling over het ‘nieuws van de dag’ en hoe je terugkijkt op de ontmoeting als geheel. Je 
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kunt daarbij letten op de inhoud van de gesprekken, maar ook de onderlinge interactie en je 

eigen bijdrage.  De reflectie beperk je tot maximaal 400 woorden.   

7. Deel je reflectie digitaal met elkaar (binnen 7 dagen). Je gaat er niet verder over mailen of in 

discussie, maar betrekt de verslagen eventueel bij een volgende ontmoeting.  

8. Zet je eigen reflectie in je persoonlijke SVS dossier. Na de eerste ontmoeting van het studiejaar 

stuur je dit dossier toe naar de onderwijscoördinator. Dit dossier wordt betrokken bij de 

bespreking en ontmoeting aan het einde van het studiejaar. Uiterlijk twee weken voor die 

ontmoeting stuur je opnieuw je dossier naar de onderwijscoördinator. 

 


