Mentoren gezocht:
Samen voor een diploma!
Alles wat ik doe, daar wil ik in
“groeien.
Ik wil daarvoor de kennis
en achtergrond hebben. ”

- Samina

Werkstudente

Samina is gestart met een opleiding
aan een Hogeschool. Ze behaalde
al een certificaat als zorgkundige en
werkt deeltijds als gezinshelpster.
Maar ze droomt van een job met een
beter inkomen en meer
verantwoordelijkheid.
Een vriendin motiveerde haar om
verder te studeren.

Bij verder studeren komt echter veel
meer kijken dan ze had gedacht. Om
stage te doen moet ze onbetaald
verlof nemen, en dat leidde al tot
discussies met haar partner. Als één
van de kinderen ziek wordt, is
betaalbare opvang vinden niet
eenvoudig. Daardoor mist Samira al
eens een deadline.
Ze is erg gemotiveerd maar weet
soms niet met wie ze haar
problemen kan bespreken.

V.u. Veerle Van K
kets, Albert Geudensstraat 17, 2800 Mechelen. EVA bxl, Vooruitgangstraat 323, 1030 Brussel

Een mentor voor “Together For a Diploma”
Bij EVA BXL loopt het onderzoeksproject ‘Together for a diploma’. Het ondersteunt volwassenen met een migratieachtergrond die willen
studeren in het Nederlandstalig hoger onderwijs. Zo kunnen ze succesvol afstuderen in een opleiding die met hun ambities en talent
overeenstemt.

Wij zoeken betrokken Nederlandstalige vrijwilligers die zich als mentor willen engageren.

Wat verwachten we van jou?
Je gelooft in de kracht van mensen
Je wil een kort begeleidingstraject een kans geven
Je maakt je gedurende 6 maanden (eind september 2022 - februari 2023) vrij om je mentee twee uur per week te ondersteunen.
Ontmoetingen vinden plaats online, bij EVA bxl of op een zelfgekozen locatie
Je bouwt een vertrouwensrelatie op met je mentee, je bent aanwezig en schakelt je kennis in om hem/haar te ondersteunen
Je bouwt mee aan een kwalitatief mentorschap: je denkt mee met EVA bxl en geeft feedback op dit proefproject
Je neemt deel aan drie vormingsmodules van een halve dag en een intervisie om je als mentor te ondersteunen

Benieuwd of zo’n mentorrol iets voor jou is?
Contacteer ons of scan de QR-code voor meer info over het project!
samenvooreendiploma@evabxl.be
0470 19 79 88

