Oproep (pedagogische) begeleiders zomerschool -- stage/vrijwilligerswerk
Context
Het project van de zomerschool situeert zich binnen de UGent, meer concreet binnen het Steunpunt
Diversiteit en Leren en binnen de hub ontwikkelen in diversiteit.
Het Steunpunt Diversiteit & Leren (SDL) is verbonden aan de Vakgroep Taalkunde van de Universiteit
Gent en biedt een wetenschappelijk onderbouwde ondersteuning met betrekking tot het thema
‘Omgaan met diversiteit’.
De hub wil diversiteit optimaal benutten om op een duurzame manier ontwikkelings- en
toekomstkansen te vergroten voor alle kinderen, jongeren en volwassenen in Gent. Hiermee streven
we naar gelijkwaardigheid, sociale gelijkheid, en rechtvaardigheid. De hub is een ruimte om
innovatieve ideeën te laten proefdraaien in kortlopende experimenten. We hopen dat deze
experimenten de overtuigingen, de visie en het beleid op diversiteit beïnvloeden. Alle initiatieven
komen tot stand in co-creatie en door kruisbestuiving van kennis en ervaringen.
Project zomerschool
De zomerschool is een van deze experimenten. Samen met Stad Gent neemt de Hub de coördinatie
van een van de zomerscholen in handen. Circa 50 jongeren verdeeld in 3 groepen zullen 2 weken in
de zomervakantie (15-26 augustus) “de toekomst” verkennen. In het thema “de toekomst is van
ons” zullen we een innovatieve en co-creatieve zomerschool opzetten voor en door jongeren. De
jongeren zelf bepalen idealiter zoveel mogelijk wat ze zullen doen en leren.
Het doel? De jongeren een positieve blik op de eigen en bredere toekomst geven: door zowel kennis
te maken met de universiteit als met ondernemingen. We willen de intrinsieke leermotivatie
verhogen en een positief zelfbeeld bevorderen. Daarvoor focussen we op formeel en informeel
leren, spel en ontspanning, welbevinden en sociaal weefstel.
Concreet? We werken rond taal doormiddel van expressie, filosoferen met een prof filosofie,
ontdekken ondernemingen in de buurt en gaan zelf aan de slag met onze eigen dromen, gaan in
interactie en bevorderen STEM-vaardigheden, leren bij over taal en duurzaamheid en maken tijd
voor reflectie etc.
Ben jij onze ideale partner in crime?
We zijn op zoek naar enkele begeleiders die zin hebben om van deze zomerschool een
onvergetelijke, fijne en leerrijke belevenis te maken voor de jongeren.
Daarvoor waken de begeleiders over het welbevinden en leren van de jongeren op deze
zomerschool. De groep van 45 wordt onderverdeeld in 3 kleinere leergroepen en telkens van nabij
opgevolgd door een (of twee) pedagogische begeleiders.

Er is aandacht voor “de groep” en voor de interacties. Je zal in interactie gaan met de groep,
bijvoorbeeld over welke workshops in de smaak vallen en welke minder, hoe ze bepaalde zaken
beleven, wat ze eruit meenemen etc. Je houdt als begeleider de groep samen als we op uitstap gaan
en zorgt voor een leuke sfeer in de groep. Je hebt bovenal aandacht voor het leerproces van de
groep.
Er is daarnaast ook aandacht voor “de jongere zelf”, voor persoonlijke ontwikkeling en welbevinden.
Je hebt oog voor waar de uitdagingen zitten op persoonlijk vlak en zoekt een goede manier om
daarmee om te gaan. Je zal jongeren stimuleren, zorgen dat ze zaken meenemen uit deze
zomerschool en in gesprek gaan met hen over welke zaken dat zijn. Je observeert het functioneren,
welzijn en de schoolse vorderingen van de jongeren, en gaat hier ook actief mee aan de slag.
Het gaat over jongeren die op school vaak moeilijkheden ondervinden en het doel is om schoolse
vaardigheden te stimuleren via formeel en informeel leren. Je bent aandachtig voor dit leerproces.
We denken samen na over handvaten en manieren van observeren en interageren. Op het einde van
de dag blikken we telkens even terug met de andere groepen en begeleiders. We evalueren ook
samen het leerproces.
Eigenschappen
-

Je hebt affiniteit met jongeren (pluspunt als het gaat over 10-14 jarigen, in kwetsbare
situaties)
Een pedagogische achtergrond (bvb student in het lager/secundair onderwijs, pedagogische
wetenschappen, educatieve master, lerarenopleiding, sociaal werk) is aanbevolen
Je hebt ervaring in het werken met groepen
Je hebt een groot verantwoordelijkheidsgevoel
Je bent probleemoplossend en constructief
Je bent vlot in omgang

Wat kunnen wij jou bieden?
-

Een vrijwilligersvergoeding
Een geweldige (leerrijke) ervaring
Twee weken sfeer, gezelligheid en ambiance die je nooit meer zal vergeten
Een verbreding van je netwerk, met partners uit Steunpunt Diversiteit & Leren en de Ugent

Praktisch
De Zomerschool loopt van 15-26 augustus, telkens van maandag tot vrijdag tussen 9 en 16uur

Word je helemaal wild van deze omschrijving en heb je zin om je schouders hier mee onder te
zetten? Stuur ons een berichtje op sofie.beunen@ugent.be

Ook voor andere vragen over de job of zomerschool kan je terecht op dit e-mailadres.

