
Blik Vooruit zoekt mentoren!

Blik Vooruit is een programma dat leerlingen voorbereid op een fijne overstap naar het middelbaar
onderwijs. Kinderen uit groep 7 en 8 van een aantal basisscholen in Amsterdam Zuidoost kunnen zichzelf
opgeven, of worden door de leerkracht geselecteerd om deel te nemen aan Blik Vooruit.

Voor het uitvoeren van Blik Vooruit zijn we op zoek naar inspirerende mentoren die de leerlingen kunnen
begeleiden, motiveren en enthousiasmeren tijdens het programma. Het programma zal de volgende thema’s
behandelen: leren over jezelf, leren over jezelf in een groep en leren over de middelbare school. We zoeken
mensen die één (of meerdere) vaste dag(en) in de week beschikbaar zijn. Het programma kan zowel
onder-als- na schooltijd worden gegeven, afhankelijk van de school. Je kunt zelf aangeven op welke dag je
beschikbaar bent en op welke tijden. Op basis hiervan wordt je gekoppeld aan een school. Wij zijn voor deze
vacature met name op zoek naar young professionals en studenten die affiniteit hebben met de doelgroep.

Jij....
● ...wilt graag leren om met kinderen te werken (10 t/m 12 jaar)
● ...staat open om te leren en te oefenen met het uitbreiden van je pedagogische en didactische

vaardigheden en hierop feedback te ontvangen
● ...weet vanuit eigen ervaring hoe je moet aansluiten bij de leefwereld van de jongeren en hoe je hen

op diverse manieren kunt prikkelen
● ….bent zelfverzekerd en betrouwbaar
● …. bent tussen de 20 en 35 jaar
● …. bent minimaal 20 weken beschikbaar

Wat ga je doen?
● Jij begeleid een groep van maximaal 20 kinderen gedurende het programma en maakt hierbij

gebruik van de handleiding
● Je fungeert voor de kinderen als voorbeeldfiguur
● Jij werkt samen met een mede-mentor, geeft feedback en ontvangt feedback
● Jij houdt de school en de projectcoördinator goed geïnformeerd
● Jij onderhoudt een prettige samenwerking met de school en overige betrokkenen binnen het

programma
● Eventuele voorbereidende werkzaamheden in overleg met de projectcoördinator

Waar en wanneer ga je dit doen?
De tijden variëren tussen 8.30u en uiterlijk 16.30u. Op basis van je beschikbaarheid wordt er gekeken of er
op die dag een school beschikbaar is. Mocht dit niet het geval zijn wordt je toegevoegd aan ons bestand
waaruit iedere keer geworven wordt voor toekomstige Blik Vooruit projecten en overige projecten.

Belangrijke dagen:
Sollicitatiegesprek: 12 december 2022
Trainingsdagen: 15 december 2022 en  16 december 2022
Start programma:  januari 2023 t/m  juli 2023

Wat bieden wij je in ieder geval?
Een omgeving waar je je kennis en vaardigheden kunt ontwikkelen en op unieke wijze kunt bijdragen aan de
samenleving en een kans om je CV op te bouwen met aansprekende nevenactiviteiten. Je krijgt €36 per uur
uitbetaald, dit is inclusief overige kosten.

Interessant?
Stuur dan je CV en een korte motivatie uiterlijk 9 december 2022 naar Vianca Felix (zij, haar) via

gfelix@ppozo.nl


