Je buitenlandstage in Ghana?
Een unieke gelegenheid om je buitenlandstage op een school in Ghana te doen. Dat kan!
Stichting ABaCus biedt samen met het AMO Programme in Ghana deze mogelijkheid.
De missie van AMO is om de kwaliteit van het onderwijs in Ghana te verbeteren. Zij doen dit door enerzijds
van lokaal hout leermiddelen te maken en anderzijds door modelscholen in Ghana van deze leermiddelen
te voorzien en de leerkrachten te trainen in het inzetten van de materialen en het gebruiken van actieve
werkvormen. Voor veel Ghanese leerkrachten is dit nieuw en nog niet zo vertrouwd. Zij zijn enthousiast en
leergierig, maar zijn heel blij met een extra steuntje in de rug: uitwisselen, samen lessen voorbereiden,
nieuwe werkvormen demonstreren, creatief gebruiken van de leermiddelen, enz. enz.
Vind jij het een uitdaging om hieraan als student van een pedagogische/didactische opleiding je steentje bij
te dragen vraag dan om nadere informatie en/of solliciteer op onderstaande vacature!

Vrijwilligersvacature
GEZOCHT:
Studenten
Voor
diverse AMO-modelscholen in
Periode: 2 tot 6 maanden

(m/v)

Ghana

Over AMO Programme

AMO Programme streeft er naar de kwaliteit van educatie te verbeteren door leermaterialen te
ontwikkelen, te produceren en te verspreiden. Daarnaast door lokale docenten methodisch en
didactisch te ondersteunen om de AMO-leermateralen in hun reguliere onderwijspraktijk te gebruiken.
Daarvoor begeleidt AMO een aantal modelscholen die weer als voorbeeld dienen voor andere scholen
in de regio.

Doelen
Gedurende 2 tot 6 maanden geef je (mede)vorm aan de Trainings Unit van het AMO Programme. Je
werkt daarin samen met de lokale coördinator, de productiemanager en een paar vrijwillige trainers en
in nauwe samenwerking met lokale leerkrachten.

Taken (afhankelijk van ervaring en tijdsduur)
o
o
o
o

Implementatie van het gebruik van AMO leermaterialen in de modelscholen
samen met een of meerdere groepsleerkrachten
Werkplan uitwerken op basis van ‘active learning’ voor diverse doelgroepen
Ondersteuning in monitoring en evaluatie op de AMO Modelscholen
Indien mogelijk en gewenst updaten en mede-uitvoeren van training aan leerkrachten voor het
gebruik van AMO-materialen in reguliere lessen

Profiel

De studenten die wij zoeken:
- hebben ervaring in het basisonderwijs
- kunnen aantoonbaar leermaterialen inzetten binnen de visie op ‘active learning’
- zijn flexibel (enige Afrika ervaring is een pré)

- zijn communicatief vrij en intercultureel geïnteresseerd
- zijn optimistisch en zien kansen
- houden van samenwerken en uitdagingen
- gaan voor creativiteit

Waarom hiervoor gaan?

 Leerzaam onderwijsprogramma met tal
facetten, dat verder gaat dan alleen
leermateriaal aanbieden
 Contact met vele uitvoerders van het
onderwijsprogramma
 Onderdompeling in de Ghanese cultuur
 Mogelijkheid van inbreng van
persoonlijke expertise
 Goede persoonlijke en professionele
begeleiding

van

Kosten
•
•

•
•

Je betaalt en regelt zelf het ticket, visum, vaccinaties, verzekering en VOG
Voor veilige huisvesting in Accra en op locatie wordt gezorgd en hier betaal je
±€ 200, - per maand voor
Kosten voor levensonderhoud ± € 300,- per maand
Voor verdere informatie over kosten, neem contact op met de stichting ABaCus.

Wat krijg je ervoor terug?
-

Intakegesprek en deskundige reisvoorbereiding
Drie dagen verblijf in Accra met training en mogelijkheid om nadien te reizen
Transfer in Ghana van en naar vliegveld en naar locatie
Lokale projectbegeleiding en verblijf in de buurt van jouw modelschool
Bij calamiteiten is een Nederlands echtpaar in Accra beschikbaar als vraagbaak
Een persoonlijk coaching programma kan ter plekke worden verzorgd door een Nederlandse
coach

Andere pluspunten
∗
∗
∗
∗
∗
∗

Onvergetelijke ervaring
Je ontwikkelt eigen competenties
Verrijkt je levensperspectief
Mogelijkheid om dit samen met een medestudent te doen
Professionele begeleiding in Nederland én in Ghana (ook voor studiepunten)
Deelnemerscertificaat

Aanmelden/vragen/opmerkingen

Wil je solliciteren of heb je nog vragen/ opmerkingen?
mail met je motivatie naar
Joa Bosch-Mulder:
joa.boschmulder@gmail.com of
j.bosch-mulder@stichtingabacus.nl
Kijk voor meer informatie op
http://www.stichtingabacus.nl

Stuur een

