
 

Gezocht: Debuut-team 2020 
Voor het vernieuwde Debuut-programma (www.uu.nl/debuut) zoeken we vijf UU-studenten die vanuit hun 
eigen achtergrond en motivatie bij willen dragen aan de ontwikkeling van twintig Utrechtse kinderen en een 
meer diverse universiteit. De kinderen staan op het punt om de overstap te maken van groep 8 naar de brugklas. 
Jij bent in het Debuut-team een van de rolmodellen voor de kinderen, die net als jij als eerste uit hun familie 
naar de universiteit zouden kunnen gaan.  
 
Lijkt het je wat? Lees dan hieronder naar wie we op zoek zijn, wat wij bieden en hoe je kan reageren. 
 
Je bent: 

- UU-student 

- de eerste in je gezin die is gaan studeren in Nederland, en je wilt je inzetten voor kinderen in dezelfde 
situatie 

- bij voorkeur wonend in Utrecht 
 
Je kan: 

- Gemakkelijk contact maken met onbekenden 

- Goed met kinderen omgaan 

- Je eigen verhaal vertellen voor een groep 

- Initiatief nemen 

- In een team werken 
 
En je wilt je van januari tot oktober 2020 op vaststaande data voor Debuut inzetten. 
 
Wat ga je doen? 

- In een team van vier andere studenten ga je twintig kinderen uit groep 8 kennis laten maken met de 
universiteit.  

- Je enthousiasmeert de kinderen door als een rolmodel jouw eigen verhaal te vertellen, over wat je tot 
nu toe bereikt hebt en hoe je daar bent gekomen.  

- Je bent aanwezig bij de activiteiten van Debuut en doet hier samen met de kinderen actief aan mee. 
Denk bijvoorbeeld aan kindercolleges, speeddate-speurtochten en andere leuke activiteiten om kennis 
te maken met wetenschap. Je hoeft de activiteiten niet zelf te organiseren. 

- Je haalt de kinderen op voor de activiteiten en brengt hen na afloop weer thuis 

- Je hebt in de periode voorafgaand aan elke activiteit kort overleg met de organisatie van Debuut 
 
In totaal kost je dit ongeveer 36 uur, op wisselende dagen tussen januari en oktober 2020. De activiteiten vinden 
vooral plaats op woensdagmiddag. 
 
Wat bieden wij? 

- Een kans om een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling en het vergroten van de wereld van de 
deelnemende kinderen 

- Een kans om een bijdrage te leveren aan een meer diverse universiteit 

- Organisatie van activiteiten, locaties, budget en ondersteuning 

- Een ruime vrijwilligersvergoeding 
 
Debuut wordt georganiseerd door het Wetenschapsknooppunt van de Universiteit Utrecht. Lees meer over 
Debuut op www.uu.nl/debuut. 
 
Reageren 
Enthousiast geworden? Leuk! Meld je aan door vóór 22 november 2019 een e-mail te sturen naar Maarten 
Reichwein en Lieke Dekker op debuut@uu.nl. Vertel ons in de mail wat jou motiveert om mee te werken aan 
Debuut 2020, en hoe jouw pad naar de universiteit eruit heeft gezien. Je kan je individueel óf met meerdere 
personen aanmelden. In de tweede week van december plannen we gesprekken om verder kennis te maken; 
voor de kerst laten we je weten of je bij het team zit. 
 


