
 
 
Vacature: Programmamakers Summerschool Junior 2018  
 
Deze zomer vindt de zevende editie van Summerschool Junior plaats! Ook deze editie wordt 
gehouden op het Utrecht Science Park/De Uithof. Summerschool Junior is een week vol wetenschap, 
waarin de kinderen uitgedaagd worden om de wereld vanuit de ogen van een wetenschapper te 
bekijken. Het gaat om kinderen die dit schooljaar in groep 5, 6, 7 of 8 van de basisschool of de eerste 
een tweede klas van de middelbare school zaten. Vier dagen lang krijgen de kinderen verschillende 
programma’s van de faculteiten van de Universiteit Utrecht. De kinderen onderzoeken vleesetende 
planten, bekijken de sterren door een telescoop, en isoleren hun eigen DNA. 
 
Zou jij ook als vrijwilliger willen werken bij de Summerschool Junior? Werk je graag met kinderen en 
vind je wetenschap ook zo interessant? Word dan programmamaker bij de Summerschool Junior 
2018! We zijn op zoek naar programmamakers voor de programma’s over Culturele Antropologie en 
het Copernicus Instituut. 
 
Wij zoeken enthousiaste studenten die: 

 Affiniteit hebben met kinderen uit groep 5, 6, 7 en 
8 van de basisschool en/of uit de eerste en tweede 
klas van de middelbare school. 

 Het een uitdaging vinden om de kinderen 
enthousiast te maken voor hun vakgebied door ze 
te begeleiden tijdens het programma. 

 Vanaf mei tot en met eind juni wekelijks 1 tot 3 uur 
tijd hebben om een uitdagend programma te 
ontwikkelen. 

 Uitvoeren van het programma van 16 juli t/m 19 juli 2018 

 Aanwezig zijn op drie gezellige trainingen op dinsdagavond 5 juni en donderdagavond 12 juli. 

 Ervaring hebben of ervaring op willen doen met het geven van een onderwijsprogramma voor 
groepen kinderen. 

 
Wat verwachten wij van jou? 

 Je bent in de desbetreffende week van je programma beschikbaar en overdag aanwezig. 

 Met een, twee of drie andere programmamakers ontwikkel je tussen mei en juni een 
onderzoeksprogramma van ruim twee uur over een onderwerp binnen je vakgebied.  

 Tijdens de Summerschool Junior week ben je actief in de uitvoering van het programma. 

 
Wat bieden wij jou? 

 Ervaring in onderwijs en begeleiding voor kinderen uit groep 5, 6, 7 en 8 van de basisschool en/of 
de eerste en tweede klas van de middelbare school. 

 Een uitdagende werkomgeving met studenten en docenten van de Universiteit Utrecht. 

 Een vrijwilligersvergoeding van € 150-, tot € 250,- , afhankelijk van het programma.   
 
Ben je enthousiast? Mail dan voor 6 mei een korte motivatie en je voorkeur voor een programma 
naar ssj.programma@uu.nl t.a.v. Robert Buisman 
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