GEZOCHT: STAGIAIR VOOR KLASBAK VZW
Klasbak vzw is het kenniscentrum voor ‘leren en detentie’. Het is een relatief nieuwe vzw die momenteel
nog in volle ontwikkeling is. Stichtende leden zijn o.a. Vlaams Ondersteuningscentrum voor
Volwassenenonderwijs (VOCVO), De Rode Antraciet, Federatie Centra voor Basiseducatie, en Vrije
Universiteit Brussel (VUB). Klasbak streeft naar:
De samenleving beschouwt gedetineerden als volwaardige burgers en detentie als een kans. Detentie vindt
plaats in een uitdagende omgeving met een innovatief en duurzaam leerklimaat. De gedetineerde mens
staat centraal.
Tijdens je stage werk je mee aan de verdere uitbouw en ontwikkeling van Klasbak en zet je de organisatie
op de kaart.
Centraal tijdens jouw stage staan een aantal opdrachten die tussentijds opgevolgd zullen worden:
1. Communicatie: Opmaken en versturen van de Bakberichten, sociale media (Facebook, LinkedIn)
2. Voorbereiding en schrijven van een memorandum ‘educatie tussen de muren’ naar aanleiding van
de Vlaamse verkiezingen. Input vanuit de sector is hierbij van essentieel belang.
3. Organiseren van een lanceermoment van het memorandum in de sector, beleid en bij het bredere
publiek
4. Ondersteuning van de lopende werking van Klasbak (vb. voorbereiding en deelnemen aan Raad
van Bestuur, Algemene Vergadering)
5. Up-to-date houden van de lijst met het onderzoek naar leren en detentie in Vlaanderen
6. De uitvoering van het Klasbak communicatieplan
7. De contacten met de partners onderhouden en deelnemen aan partner vergaderingen
8. Opstellen en uitvoeren van een fundingplan in samenwerking met een communicatiebureau

Praktisch:
Voor wie? Gemotiveerde studenten uit een humane richting met interesse in het thema leren en detentie
die graag in team werken.
Waar? Er wordt een werkplaats ter beschikking gesteld binnen de Participation And Learning in Detention
(PALD) onderzoeksgroep op de VUB. Daarnaast kan je ook steeds terecht bij de partners van Klasbak.
Wanneer? Tussen september 2018 – mei 2019. De stage kan geconcentreerd worden in een aantal
maanden.
Begeleiding? dr. An-Sofie Vanhouche, Prof. Liesbeth De Donder & dr. Dorien Brosens
Geïnteresseerd? Aarzel niet om jezelf voor te stellen en om jouw motivatie voor deze stage kort toe te
lichten via mail aan An-Sofie Vanhouche (an-sofie@klasbak.net)

