Wil je samen investeren in de toekomst van jongeren?
Kom stage lopen bij Life Skills.
Life Skills draagt bij aan gelijke (ontwikkelings)kansen voor succesvolburgerschap. Met
huiswerk- en studiebegeleiding, coaching, workshops, trainingen en activiteiten: excursies,
thema- en netwerkbijeenkomsten, rolmodellen en bedrijfsbezoeken worden jongeren in de
leeftijd van 10-18 jaar ondersteund in de zelfontwikkeling en verrijking in brede zin, zodat zij
‘know how’ hebben, zich te manifesteren in de multiculturele Nederlandse samenleving en
regie kunnen nemen over hun leven voor een duurzame toekomst.
Sinds 2012 zet Life Skills zich met hart en ziel in om leerlingen de toekomst te geven die ze
verdienen. Ben jij voor een gelijkwaardige samenleving, waar iedereen meetelt en mee mag
doen? En vind jij dat elk kind recht heeft op goed onderwijs? Investeer mee!
Wij zijn op zoek naar 2 geduldige en leergierige:

Stagiaires coördinator workshops/trainingen en
huiswerkbegeleider
(parttime/fulltime)
Wat ga je doen?
Elke donderdag vindt er een training/workshop plaats, welke zijn gebaseerd op de 11
competenties vanuit het model “21st century skills”. Als coördinator workshops/trainingen
beheer jij het jaarprogramma. Je ontwikkelt (samen met trainers) workshops, zoekt
interessante trainers op en zorgt je ervoor dat de workshops goed georganiseerd
plaatsvinden. Ook ben je verantwoordelijk voor de evaluaties van sessies. Voorbeelden van
workshops zijn: leiderschap, kritisch denken, spoken word en mediawijsheid.
Als huiswerkbegeleider begeleid je leerlingen in hun zelfontwikkeling. Je ondersteunt ze met
het maken van een planning, leert ze leren, stelt persoonlijke ontwikkelingsplannen met hen
op en adviseert op maat, biedt perspectief, beantwoordt hun vragen over de leerstof, leert ze
regie te pakken en checkt het huiswerk en zorgt voor een overhoring/oefentoets. Voor alle
onderdelen hebben we specifieke methodieken, waar we je wegwijs mee maken.
Life Skills bestaat uit een enthousiast team van 20 medewerkers en 5 stagiaires en werkt
daarnaast nauw samen met diverse betrokkenen op scholen, overheid en bedrijven.
Wat verwachten we van jou?
Je studeert onderwijskunde, pedagogiek, psychologie of een ander relevant vakgebied aan
een HBO of universiteit. Daarnaast ben je geduldig, leg je graag uit, ben je creatief in het
overbrengen van informatie, ben je oplossingsgericht, vind jij inclusie belangrijk, heb je een
hands-on mentaliteit en krijg je energie van werken met jongeren.
Wat bieden wij?
 Vrijheid en je wordt gewaardeerd en gezien als volwaardige collega
 Wij geloven in de kracht van het verschil. Jouw inbreng is meer dan goud waard.
 Bij Life Skills staat zelfontwikkeling centraal. Je investeert met je bijdrage aan Life
Skills in de toekomst van kinderen én in die van jezelf.
 Je komt in contact met wereldburgers die inspireren. Ook de frisse en innovatieve
ideeën van jongeren zijn verrijkend.
 Je bouwt aan je netwerk: je werkt elke keer met andere huiswerkbegeleiders.
 In de ‘stille uurtjes’ kun je aan je eigen studie werken.





Een prettige, lichte en rustgevende werkomgeving, waar gewerkt wordt in een
ontspannen sfeer.
Tevens geeft het een hoop voldoening en energie als je ervaart hoe jouw hulp
bijdraagt aan de groei van een ander.
Last but not least, nuttig en dankbaar werk en een mooie aanvulling op je CV.

Referentie
“Door kansenongelijkheid wordt de potentie van veel jongeren over het hoofd gezien, en
krijgt niet iedereen dezelfde kansen. Samen met Life Skills wil ik ervoor zorgen dat juist alle
leerlingen zich gehoord voelen en dat iedereen de mogelijkheid heeft om zich optimaal te
ontwikkelen. Tijdens mijn studie pedagogiek ben ik mij steeds meer gaan verdiepen in de
manier waarop onderwijs gevormd is en hoe we kinderen en jongeren zo goed mogelijk
kunnen ondersteunen. Daar horen leuke en leerzame activiteiten, goede coaching,
ondersteuning en studiebegeleiding allemaal bij. En dit allemaal doe en leer je bij Life Skills.
Dit houdt maakt het werk divers en leuk.” Stacy, stagiair.
Wil je meer weten over het reilen en zeilen bij Life Skills? Lees het artikel in het UvA
studentenblad Folia. Scan de qr-code.

Informatie
Het instituut is makkelijk te bereiken met het openbaar vervoer (5 min. lopen vanaf station
Bijlmer/ArenA). Voor meer informatie over de vacature kun je contact opnemen met Moenira
Luqman, directeur via 06 11103153 of moenira.luqman@lifeskills.nl. Kijk voor meer
informatie op www.lifeskills.nl.
Solliciteren
Stuur je motivatiebrief en curriculum vitae naar werkenbij@lifeskills.nl. Na ontvangst van je
sollicitatie hoor je binnen twee weken of je wordt uitgenodigd voor een
kennismakingsgesprek.
VOG
Omdat wij in onze projecten werken met jonge kinderen vragen wij voor alle nieuwe
medewerkers een VOG-verklaring (Verklaring Omtrent het Gedrag) aan. De kosten zijn
natuurlijk voor ons.

