
 
Studentdocenten Culturele Antropologie & Ontwikkelingsstudies gezocht! 
 
Wil jij colleges geven aan leergierige senioren en op deze manier echt iets betekenen? 
 
Wie zijn wij? 
Stichting Oud Geleerd Jong Gedaan (OGJG) organiseert sinds 2014 interactieve colleges 
aan senioren geven door studenten. Studenten vertellen in een reeks van vier colleges over 
zijn of haar vakgebied. Wij bieden hiermee een uitdagende activiteit aan ouderen met en 
zonder dementie, zodat ze in contact komen met anderen en iets anders kunnen doen dan 
bingo spelen en handwerken. Dit doen wij in bibliotheken, buurthuizen en 
verzorgingstehuizen in Nederland. Meer dan 3000 senioren en 100 studenten hebben in de 
afgelopen jaren deelgenomen.  
  
Wat zoeken wij? 
Wij zijn momenteel opzoek naar studenten met uiteenlopende achtergronden. Van 
psychologie tot filosofie, van rechten tot geneeskunde. Wij zien in de praktijk dat senioren 
een brede interesse hebben, zij horen graag meer over jouw studie.  
  
Ben jij... 
...een Bachelor, Master of PhD student (of max. 3 jaar geleden afgestudeerd)?  
...niet bang om voor groepen te spreken? 
...betrokken bij het welzijn van senioren? 
...gemotiveerd om de kennis van jouw vakgebied met geïnteresseerden te delen? 
...op zoek naar een goede aanvulling voor op je cv? 
  
Wat bieden wij? 

-      Intensieve begeleiding voor en tijdens de colleges 
-      Een dankbare vrijwilligersfunctie waar je van grote betekenis bent voor ouderen 
-      Een goede aanvulling voor op je cv 
-      Een vrijwilligersvergoeding en onkostenvergoeding.  
-      Een uitgebreide training op maat waarin je: 

a) je presentatievaardigheden verbetert  
b) leert hoe je een leuke en leerzame collegereeks voor ouderen ontwikkelt en geeft; 
c) meer over de doelgroep leert.  

  
Hoe werkt het? 
Enthousiast? Stuur dan een mail naar info@ogjg.nl en we plannen een vrijblijvend 
kennismakingsgesprek in. Is er een wederzijdse klik? Dan maken wij de match met de 
meest geschikte locatie en begeleiden we je tot en met het laatste college uit je reeks.  
  
Meer informatie vind je op onze website www.oudgeleerdjonggedaan.nl of onze 
Facebookpagina https://www.facebook.com/oudgeleerdjonggedaan/. 
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