
 

VACATURE A BROADER MIND GIDSEN 

 
Soort werk: 

 
Overig 

Uren per week: 8 uur 
Duur: 6 maanden  
Startdatum: 21 januari 2018 
Einddatum: 1 juli 2019 
Vergoeding: Zie vacaturetekst 
VU Onderdeel: Bestuurszaken  

 

Functieomschrijving 

A Broader Mind is een onderwijsprogramma van de Vrije Universiteit Amsterdam, gericht op de 
persoonlijke, maatschappelijke en academische vorming van onze bachelor-studenten. De A Broader 
Mind Course maakt deel uit van A Broader Mind. Deze Engelstalige cursus gaat in periode 4 en 5 (4 
februari t/m 31 mei 2019) als pilot in het eerste bachelor jaar bij enkele opleidingen binnen de VU 
van start. Het is een ‘blended learning programma’, waarin online en offline activiteiten worden 
afgewisseld. Zowel online als offline zullen studenten uit verschillende studies met elkaar werken aan 
verschillende opdrachten en leren van elkaars perspectieven aan de hand van 8 maatschappelijke 
thema’s, waaronder duurzaamheid, armoede en digitalisering. 

We zijn op zoek naar enthousiaste ouderejaars studenten die als gidsen een groep studenten 
begeleiden tijdens de cursus van A Broader Mind. Samen met een andere gids heb je 2 groepen van 
24 studenten onder je hoede. Je begeleidt studenten zowel in de online als offline activiteiten, geeft 
feedback en beoordeelt het eindwerk. Van te voren krijg je een training voor coaching vaardigheden. 
Tijdens de cursus zijn er diverse intervisiemomenten voor jou als gids om je goed te begeleiden.  

Zie voor meer achtergrondinformatie over A Broader Mind: www.vu.nl/abroadermind. 

Functie taken 
• Coaching van 24 studenten (2 gidsen op 48 studenten) 
• Feedback geven op tussentijdse opdracht na periode 4  
• Feedback en beoordeling eindopdracht 
• Aanwezigheid controleren bij offline activiteiten 
• Begeleiding offline activiteiten, zoals het ontwerpen van een app middels Guided Design bij 

thema The Digital World 
• Begeleiding online activiteiten, zoals online discussies en opdrachten  
• Rol in doorontwikkeling ABM Course 

 

Functie-eisen 
• Minimaal derdejaars student 
• Affiniteit met het A Broader Mind programma 
• Communicatief vaardig 

http://www.vu.nl/abroadermind
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• Coaching ervaring is een pré 
• Goede kennis van Engelse taal 
• Je bent beschikbaar op:  

 
Datum Activiteit 
7 en 8 januari Sollicitatie gesprekken 
Week 4 (21-25 januari) Start training ABM-gidsen  
Week 4 (21-25 januari) Voorbereiding Thema 1 & 2  
4 februari  Start evenement A Broader Mind 
18/19 februari  Meet-up Thema 2 (Worldviews and Viewpoints) 
Week 8 (18-22 februari) Intervisie/voorbereiding Thema 3 & 4 
1 maart  Meet-up Thema 3 (Poverty) 
11/12 maart Meet-up Thema 4 (The Digital World) 
Week 11 (13-15 maart) Intervisie/voorbereiding Thema 5 & 6 
4/5 april Meet-up Thema 5 (The Human Body) 
15/16 april Meet-up Thema 6 (Health & Happiness) 
Week 16 (15 -18 april) Intervisie/voorbereiding Thema 7 & 8 
25/26 april Meet-up Thema 7 (Rebellion) 
17 mei 2019 Afsluitend evenement/Eindopdracht 
juni Evaluatie 

Wat bieden wij?  
• Een leuke bijbaan waarin je medestudenten begeleidt en je kan werken aan jouw didactische 

vaardigheden en je CV. 
• Coaching training en intervisiemomenten, om je goed te begeleiden en voor te bereiden op 

je taken tijdens de A Broader Mind Course. 
• Financiële compensatie van €750,-. 

 

Solliciteren 
Ben jij geïnteresseerd in deze functie? Stuur dan een e-mail met jouw curriculum vitae en 
motivatiebrief vóór 19 december 2018 naar: 
Naam:  Rolinka Schippers 
Functie: Projectmanager A Broader Mind Course 
E-mail:  r.schippers@vu.nl  

 

Vragen 
Voor vragen over de vacature kun je contact opnemen met:  
Naam:  Rolinka Schippers  
Functie: Projectmanager A Broader Mind Course 
E-mail:  r.schippers@vu.nl  
Telefoon: 06-11597348  
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