
 

 

Wil jij je inzetten voor kinderen die minder kansen krijgen dan hun leeftijdsgenootjes, en lijkt het je 
leuk om hen mee te nemen in een voor hun nieuwe wereld? Zie jij daarnaast in het activeren van je 
omgeving een mooie uitdaging en ben je ondernemend ingesteld? Lees dan snel verder! 
 
Wat ga je doen? 
Met Stichting Move zet je een kortlopend maatschappelijk project op met en voor kinderen van een 
groep 7 of 8 uit een kwetsbare wijk in Den Haag of Leiden. Samen met hen bedenk en organiseer 
je iets positiefs voor de buurt waarin de kinderen wonen. Dit kan bijvoorbeeld een dinershow zijn 
voor ouderen of het maken van een graffitikunstwerk! Daarnaast geef je de kinderen een kijkje in 
het leven van een student of young professional. Bijvoorbeeld door een bezoek aan de universiteit, 
hogeschool of een bedrijf: Een onvergetelijke ervaring voor de kinderen.   
 
Samen met 4 tot 6 andere studenten of young professionals vorm je een team en krijg je de leiding 
over de voorbereiding en uitvoering van het project. Aan de ene kant begeleid je de leerlingen 
gedurende het project, enthousiasmeer je ze, en zorg je er samen voor dat de door de kinderen 
bedachte actie uiteindelijk realiteit wordt. Aan de andere kant draag je onder andere zorg voor een 
juiste voorbereiding, ga je aan de slag met een stukje communicatie, en betrek je relevante externe 
partijen bij het project. Je wordt tijdens het project gecoacht en begeleid door een 
projectcoördinator van Move en gemiddeld kost een project je een paar uur per week (circa 50-60 
uur in totaal).  
 
Doe jij mee? 
Voor de periode oktober 2022 – maart 2023 zijn wij op zoek naar meerdere trainers die zich willen 
inzetten voor dit project. Sta jij sterk in je schoenen, kun je goed communiceren en in een team 
werken, en ben je op zoek naar maatschappelijk en verbindend vrijwilligerswerk met veel vrijheid 
om eigen input te leveren? Dan ben je bij Move aan het juiste adres!   
 
Meer weten of aanmelden? Kijk op www.stichtingmove.nl/studenten of neem contact op met Luuk 
via denhaag@stichtingmove.nl. Je kunt je alleen aanmelden, maar ook samen met vrienden, 
collega’s of studiegenootjes! Bovendien kun je dit project ook inzetten ter invulling van je stage. 
 

 
Stichting Move 

Move zet zich in voor kinderen en jongeren van 10 tot 16 jaar die minder kansen krijgen dan hun 

leeftijdsgenoten. In onze doorlopende leerlijn van maatschappelijke projecten ontdekken zij hun 

talenten en welke waardevolle positie zij in de samenleving kunnen innemen. In al onze projecten 

staat ontmoeting centraal: kinderen, jongeren, studenten en young professionals ontdekken samen 

andere leefwerelden en verbreden hun perspectief. Bubbels breken en de afstand tussen mensen 

verkleint. Move verbindt en verruimt blikken! 

http://www.stichtingmove.nl/studenten
mailto:denhaag@stichtingmove.nl


 

 
 
 

Do you want to work with children who have fewer opportunities than their peers, and would you 

like to provide them with an insight into an unknown world? Additionally, do you see a great 

challenge in activating your environment and are you a real entrepreneur? Then read on quickly! 

What are you going to do?  

With Stichting Move you set up a short-term social project with and for children from 7th or 8th 

grade from a vulnerable neighborhood in The Hague or Leiden. Together with them you devise and 

organize something positive for the neighborhood in which the children live. For example, this could 

be a dinner show for the elderly or making a graffiti artwork! In addition, you provide the children 

with a glimpse into the life of a student or young professional. For example by visiting the university, 

organising a mini lecture or providing a tour through your company: An unforgettable experience 

for the children. 

You will form a team with 4 to 6 other students or young professionals and you will be in charge of 

the preparation and implementation of the project. On the one hand, you guide the pupils during 

the project, you enthuse them, and together you ensure that the action devised by the children 

eventually becomes reality. On the other hand, you ensure proper preparation of the sessions at 

school, you set up a financial plan, and you involve relevant external parties in the project. During 

the project you will be coached and supervised by a Move project coordinator and on average a 

project will cost you a few hours per week (approximately 50-60 hours in total). 

Are you in?  

For the period October 2022 – March 2023 we are looking for several skilled trainers who are willing 

to lead such a project. Are you motivated to work with children, are you a good communicator  and 

are you looking for social and connecting volunteer work with a lot of freedom to act? Then you've 

come to the right place at Move! 

Want to know more or register? Look at www.stichtingmove.nl/studenten or contact Luuk via 
denhaag@stichtingmove.nl . You can register alone, but also together with friends, colleagues or 
fellow students! You can also use this project as part of your internship. 
 
 

 
Stichting Move 

Move is committed to children and young people aged 10 to 16 who have fewer opportunities than 

their peers. In our continuous learning line of social projects, they discover their talents and what 

valuable position they can occupy in society. Encounter is central to all our projects: children, young 

people and students discover different worlds together and broaden their perspective. Bubbles 

break and the distance between people reduces. Move connects and broadens views! 

http://www.stichtingmove.nl/studenten
mailto:denhaag@stichtingmove.nl

