Stage opdracht 2016
“Learning Dreams”
Learning Dreams is een Amerikaanse methode die kinderen die het moeilijk hebben op school op een
innovatieve wijze helpt. Niet door de kinderen in school te ondersteunen, maar door te werken aan
het realiseren van de dromen van de ouders. Want, zo hebben Learning Dreams programma’s
uitgewezen, als een kind het moeilijk heeft op school, komt dat omdat er thuis geen cultuur van leren
bestaat.
Vanuit dit
uitgangspunt, waarin
het dus draait om
Ouders is er een
empowerment/sociaal
activeringsprogramma
ontwikkeld waarbij
vrijwilligers achter deze
dromen van ouders
komen en hen
vervolgens verbinden
aan mensen in de buurt
die hen kunnen helpen
deze droom te
verwezenlijken. De
buurt is binnen
Learning Dreams
namelijk heel praktisch
het verlengstuk van de
school.
Stadslink heeft contact
met de grondlegger van
Learning Dreams. In
samenspraak wordt er
een Haagse variant van
Learning Dreams
ontwikkeld.

Nasra
Nasra Farah started her journey in Somalia, East Africa. Now a student at the University
of Minnesota, Nasra is following her dream to become a doctor.
At a young age, Nasra Farah was forced to escape the violence in her native country of
Somalia and move to a refugee camp in a nearby country.
As the oldest in her family, she was responsible for taking care of her seven brothers
and sisters, fetching water, cooking meals and acting as a mother to her youngest
siblings.

In 2004, Nasra moved to the
United States with her family, including her infant son. Dreaming of attending medical
school but overwhelmed with the complications of caring for a growing family, Nasra's
dream of becoming a doctor became sidetracked.
But with the help of a Learning Dreams Neighbourhood Educator, Nasra first enrolled in
a science class at a community college and is now a student at the University of
Minnesota and on her way to medical school.
Equally important, she is modelling a passion for learning and education to her young
son.

Stadslink ziet in Learning Dreams een methode; die eigen kracht van burgers stimuleert’; die een
netwerk over de stad van betrokken vrijwilligers creëert; en die de volgende generatie vleugels geeft
om hun talenten te ontwikkelen.

Stage opdracht voor meerdere studenten MWD/ CMV/SPH:
Te verrichte werkzaamheden: Haagse variant Learning Dreams
1. De wijk , de ouders en haar ( informele) organisaties leren kennen en draagvlak creëren
voor LD door Eropaf ( school nog even niet!)
2. Een wijkkaart (Community Connections Kaart) maken en actualiseren
3. Vinden & Binden (Werving) van ouders als deelnemer van LD:
4. Criteria ontwikkelen waar ouders aan moeten voldoen om een geschikte kandidaat te zijn
voor deelname LD.
5. Intake met de ouder(s) van deze gezinnen. De intake staat in het tekenen vaststellen van
criteria en van een goede match kunnen maken met een vrijwilliger.
6. Ontwikkeling materiaal: zoals Droomkaart , Obstakelkaart geschikt voor Den Haag
7. Profiel ‘vrijwillige LD coach’ opstellen
8. Werving & matching van vrijwilligers voor de functie van LD coach
9. Trainingsprogramma ontwikkelen en uitvoeren tbv de vrijwilligers
10. Begeleiding van vrijwilligers oa in de vorm van intervisiebijeenkomsten
11. Onderhoud contact met grondlegger LD om de uitvoering van de methodiek te evalueren,
te verbeteren en te blijven afstemmen op NL .
12. Programmaontwikkeling voor Den Haag, waarbij de elementen van LD gecombineerd worden
met elementen van eerdere activeringsprojecten
13. Zet als veldcoördinator een eerste leercirkel met 10 gezinnen op.
14. Ontwikkel een verdienmodel
15. Ondersteun de verdere ontwikkeling van Stadslink, in projectontwikkeling, in netwerkbeheer
en presentiemethode in de wijken.
16. Hands on daar waar nodig in lopende projecten gericht op ‘eigen kracht en Zelfredzaamheid’
Je stage voer je uit in teamverband met een medestudent MWD/TP die op hetzelfde onderwerp een
eigen leercirkel opzet. Jullie zijn complementair aan elkaar, elk vanuit je eigen vakgebied. Jij kan
werken aan de competenties Oriëntatie & Ontwerpen, Werken met & namens Cliënten, Trainen en
Voorlichten, Empowerment, Eigen Kracht en/ of Vrijwilligersmanagement. De competenties Sociaal
Ondernemen zijn terug te vinden in alle activiteiten van Stadslink.
Je krijgt als student de kans om deel uit te maken van een vernieuwende maatschappelijke
organisatie die als een sociale onderneming te werk gaat. Als young professional van deze tijd,

worden jouw kennis en inzichten als noodzakelijk gezien voor de vernieuwing die
gaande is in het sociaal domein. Dit vraagt ook wat van jou:
We zoeken studenten die ondernemend zijn, die out of de box denken, die resultaatgericht kunnen
werken, die leergierig zijn, maar die ook kennis hebben van de nieuwste methoden en technieken die
aansluiten bij de huidige maatschappelijke ontwikkelingen.
Meer over het Learning Dreams vind je op : www.learningdreams.org
Meer over Stadslink vind je op : www.stadslink.nu
Heb je interesse over deze stage, neem contact op met Karen Bos, karen@stadslink.nu of
0619162653

Over Stadslink
Stadslink is ideële stichting die te werk gaat als een sociale onderneming. Stadslink is specialist op het
gebied van sociale activering, actief burgerschap, en vrijwillige inzet. Zij wil een community creëren
over de stad heen die skills en funding uit wisselt. Het maakt niet uit of je uit de schilderswijk komt of
uit de vogelbuurt: ieder heeft elkaar wat te bieden. Het streven van Stadslink is de economisch en
maatschappelijke zelfstandigheid van mensen te bevorderen. Dat doen we door anders te denken en
anders te werken. Stadslink is klein maar verricht groot werk.
Stadslink zorgt met een aantal nieuwe bouwstenen dat het anders kan, dat er anders gestuurd kan
worden, en dat er andere resultaten geboekt kunnen worden. De energie van burgers, young
professionals, ondernemers en burgerinitiatieven krijgt kans om te groeien, te bruisen en zich met
elkaar te verbinden. Er komt ruimte voor eigen initiatief van burgers en de ondersteunende
professionals, gebaseerd op wensen voor de toekomst, het aanspreken van de eigen kracht en
wederkerigheid.
Den Haag is een broedplaats van dromen & talenten. Om deze dromen vorm te kunnen geven
bedenkt Stadslink werkbare concepten in samenwerking met de stad en haar bewoners. Concepten
waarbinnen Haagse burgers hun talenten kunnen ontdekken en oefenen. Waarmee over de stad
heen, een netwerk van betrokken burgers wordt gecreëerd. Een netwerk waar stadsgenoten hun
kennis, hun contacten, hun donatie of hun vrije tijd kunnen inzetten en waar mensen op basis van
gedeelde ideeën elkaar ondersteunen en samenwerking.
Dat is spannend, uitdagend en zeker haalbaar. Dit gebeurt niet vanzelf: De kern zit in verbinden.
Daartoe zetten we Young Professionals in: vers opgeleide mensen die staan te popelen om met hun
opgedane kennis & vaardigheden aan de slag te gaan en hun plannen voor de toekomst te
verwezenlijken.
Stadslink maakt het verschil omdat :








De leefwereld van mensen centraal staat
De stad het werkgebied is
Het een krachtige verbinding creëert over de stad tussen alle Haagse burgers: Het Veen &
Het Zand
Werkgelegenheid creëert voor Young professionals
Het present is in de stad
Bewust geen eigen locatie exploiteert
Aansluiting zoekt bij de netwerksamenleving

