Gastdocent voor het basisonderwijs (vrijwilligersfunctie)
Landelijk
Het motto van KiKa: ‘Groot worden door klein te blijven’. Groot worden in wat wij doen en
willen bereiken, maar klein blijven in kosten. Dankzij alle actievoerders, ambassadeurs,
vrijwilligers en donateurs is dit mogelijk.
Jaarlijks krijgen ruim 550 kinderen in Nederland kanker. Op dit moment geneest zo’n 75%.
Dat moet en dat kán beter. Ons doel is om dit te verhogen naar minimaal 95%. KiKa werft
fondsen voor vernieuwend onderzoek naar kinderkanker. Dit richt zich op pijnvermindering
tijdens behandelingen, betere genezingskansen en een hogere kwaliteit van leven voor de
kinderen op latere leeftijd. Daarnaast richt KiKa zich op het geven van voorlichting en andere
activiteiten op het gebied van kinderkanker. Binnen het onderdeel voorlichting is jouw hulp
meer dan welkom.
Gun jij net als wij kinderen met kanker een toekomst en wil je met jouw tijd en vaardigheden
bijdragen aan het bereiken van onze missie? Dan ben jij misschien onze nieuwe KiKa
gastdocent voor het basisonderwijs!
Werkzaamheden
Onze vrijwilligerscoördinatoren organiseren met behulp van modern lesmateriaal gastlessen
van KiKa in de bovenbouw van het basisonderwijs. Tot jouw taken behoren, in overleg met
de coördinator, het benaderen van de aan jou gekoppelde school of klas en het plannen,
organiseren en uitvoeren van gastlessen op basisscholen. Binnen de vijftig minuten durende
interactieve gastles van KiKa staan zowel voorlichting als bewustwording centraal.
Belangrijkste eigenschappen
- Je bent vanaf begin 2020 op doordeweekse dagen een ochtend of middag beschikbaar om
een gastles te geven aan leerlingen uit groep 6-7-8
- Je hebt een representatief voorkomen
- Je hebt affiniteit met de doelgroep jeugd
- Je beschikt bij voorkeur over een rijbewijs of je bent in het bezit van een OV-kaart
- Je bezit didactische vaardigheden en leidt groepsprocessen in goede banen
- Je bent energiek, sociaal vaardig, initiatiefrijk en creatief

Verantwoordelijkheden
- Je maakt deel uit van ons landelijke vrijwilligersnetwerk
- Je voert een kennismakingsgesprek én volgt de introductietraining voor gastlesdocenten bij
ons op kantoor in het Olympisch Stadion (Amsterdam-Zuid)
- Je leest het gastlesdraaiboek van KiKa door en bereidt je goed voor op de groep leerlingen
die je voor je krijgt
- Je bent in de voorbereiding en uitvoering aanspreekpunt voor de basisschooldocent
Wat bieden wij?
KiKa kenmerkt zich door een open en informele sfeer, leuke collega’s en werk waarmee je
echt het verschil maakt! Al onze vrijwilligers krijgen een uitnodiging voor de jaarlijkse KiKavrijwilligersdag waar we elkaar zien en spreken.
Meer informatie
Kijk voor meer informatie over onze gastlessen op www.kikaklassenspel.nl.
Neem voor eventuele vragen contact op met Carin Nijmeijer of Tim de Goede,
vrijwilligerscoördinatoren bij KiKa via vrijwilligers@kika.nl of 06-50459506.
Interesse?
Ben je enthousiast geworden en wil je op pad als gastdocent voor KiKa? Daar zijn wij
hartstikke blij mee! Stuur dan jouw motivatie en cv naar vrijwilligers@kika.nl
Wij vragen van alle medewerkers bereidheid tot ondertekening van onze gedragscode en
bereidheid tot het opvragen van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG).
We stellen acquisitie naar aanleiding van deze advertentie niet op prijs.

