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studiejaar 2019-2020  
 
Vind je het leuk om met ouders samen te werken? Zie je het als een uitdaging om 
ouders te betrekken bij de activiteiten van De Bonusklas?  

BOOT is op zoek naar een tweedejaarsstudent die volgend studiejaar (september 2019 
t/m juni 2020) aan de slag gaat als studentmedewerker Ouderbetrokkenheid binnen het 
programma De Bonusklas in Amsterdam Nieuw-West. 

Over het programma 
 
De Bonusklas is een programma met als doel het vergoten van leerplezier, woordenschat, sociaal-emotionele en 
schoolse vaardigheden en het stimuleren van talentontwikkeling van deelnemende kinderen uit groep 3 tot en met 
groep 6. Eerstejaarsstudenten organiseren en begeleiden wekelijks activiteiten voor de kinderen op verschillende 
locaties in de buurt. Daarnaast draagt De Bonusklas ook bij aan ouderbetrokkenheid door ouders mee te laten draaien 
tijdens de ondersteuning, uit te nodigen voor informatieve bijeenkomsten en terugkerende oudergesprekken. Door 
deze aanpak, die gericht is op meerdere factoren, wordt de leefwereld van kind en ouder meer gericht op leren en op 
het hebben van plezier hierbij. 

Jouw rol 

Als studentmedewerker Ouderbetrokkenheid is het de bedoeling dat je ouders van de deelnemende kinderen aan De 
Bonusklas betrekt bij de activiteiten. Je werkt hierbij nauw samen met de derdejaarsstudenten die De Bonusklas op 
drie verschillende locaties in Nieuw-West coördineren.  Je geeft vorm aan de inhoud van het programma, geeft 
voorlichtingen aan ouders en eerstejaarsstudenten en je houdt je bezig met het actief betrekken van ouders bij het 
programma De Bonusklas. Hierbij ondersteun je ook de eerstejaarsstudenten. Als studentmedewerker ben je ook 
verantwoordelijk voor het mee ontwikkelen en innoveren van dit programma, omdat het een nieuwe lijn is binnen het 
Bonusklas project.  

TAKENPAKKET 

• (Mede) coördineren en door ontwikkelen van het programma;  
• Werven van deelnemers; 
• Organiseren van voorlichtingen/workshops voor ouders; 
• Organiseren van voorlichtingen/workshops voor studenten; 
• Eerstejaarsstudenten begeleiden in het oudercontact; 
• Ouders actief betrekken bij het activiteitenprogramma; 
• Organiseren van ouderbijeenkomsten. 

PROFIEL 

• Je bent een tweedejaarsstudent;  
• Je bent maatschappelijk betrokken; 
• Je bent geïnteresseerd in grootstedelijke problematiek omtrent jeugd en gezinnen; 
• Je werkt zelfstandig en toont initiatief;  
• Je beschikt over sterke communicatieve en organisatorische vaardigheden. 
• Beheersing van Arabische taal is een pre.  

 



 
GOED OM TE WETEN  

• Je komt terecht in een enthousiast en gezellig team; 
• Bij BOOT werken ontzettend veel studenten afkomstig vanuit allerlei opleidingen; 
• De stagedag zal woensdag zijn; 
• Tijdens je stage ben je alle schoolvakanties vrij. 

MOTIVATIE EN CV 

  
Ben je enthousiast geworden of heb je nog vragen? Stuur dan een motivatiebrief en 
CV naar m.ruiter@hva.nl (of bel 06-11217539).  

 

 

 

 

 

BOOT staat voor Buurtwinkel voor onderwijs, onderzoek en ontwikkeling van talent. Via locaties die midden in de wijk 
staan leveren HvA studenten vanuit allerlei studies diensten aan bewoners en organisaties. Het aanbod aan de wijk 
wordt door studenten in samenwerking met professionals en bewoners ontwikkeld.  

Ga voor informatie over BOOT en De Bonusklas naar: http://www.hva.nl/boot/over-boot/over-boot.html Ook op onze 
Facebookpagina en Twitter krijg je een goede indruk van de organisatie en alle activiteiten.  

Of bekijk dit filmpje op de YouTube pagina van BOOT 
   

Wil je eerst een keer vrijblijvend meelopen om erachter te 
komen of de stage bij je past, dan is dat ook mogelijk! 
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