
Sadaf wil  
verpleegkundige 
worden.

Mazn wil  
elektricien worden.

Abdul wil 
automonteur worden.

LEERMEESTERS 
GEZOCHT!
Deel jij je expertise met een vluchteling? 
 Geef een man een vis en je voedt hem voor een dag,   
 leer een man vissen en je voedt hem voor het leven.  
Wil jij ook je expertise delen met een vluchteling en hem of haar zo  
een professionele kickstart bieden? New Dutch Connections is op zoek  
naar leermeesters en gastdocenten om jonge vluchtelingen te helpen  
hun talenten te ontwikkelen. 

Interesse? Kijk voor meer informatie en het aanmeldings 

formulier op: www.newdutchconnections.nl/vrijwilligers



WAT IS NEW 
DUTCH CONNECTIONS
New Dutch Connections stimuleert (ex-)asielzoekersjongeren in hun 
 persoonlijke en professionele ontwikkeling. Via de ToekomstAcademie 
bouwen deze jongeren een nieuw netwerk op en laten ze zien wie ze zijn  
en wat ze kunnen. New Dutch Connections is daarom op zoek naar nieuwe 
leermeesters en gastdocenten om deze jongeren op weg te helpen. 

LEERMEESTER
Een leermeester is een persoon die zijn of haar vakkennis of expertise overdraagt aan de 
jongeren. Het is iemand die de jongeren alle ins- en outs van het beroepsveld kan leren 
én voldoende tijd heeft om deze kennis over te dragen.

GASTDOCENT
Wil je (eenmalig) jouw vakkennis of expertise delen? Dat kan als gastdocent! Tijdens een 
gastles maken jongeren kennis met een beroep of beroepsgroep. Hierbij staat doen en 
ervaren centraal. De jongeren proeven hoe het is om dat beroep uit te oefenen. Zo gaan 
ze in een garage daadwerkelijk sleutelen aan een auto en bereiden ze een gerecht in 
een restaurant. De gastles vindt vaak in-house bij een bedrijf plaats en duurt 2 tot 4 uur. 
In de opzet en uitvoer word je natuurlijk ondersteund door New Dutch Connections

New Dutch Connections zoekt professionals uit o.a. de volgende beroepsgroepen:

• ICT
• Zorg
• (auto)techniek
• Film-fotografie-kunst
• Lichaamsverzorging (bijvoorbeeld kappers)
• Bouw (bijvoorbeeld klusjesmannen, stukadoor, straatwerkers enz.)

Ben je werkzaam in een ander vakgebied, maar zou je graag een bijdrage leveren aan 
de ToekomstAcademie? Neem vooral contact op via: info@newdutchconnections.nl


