
op speurtocht naar straffe begeleiders in
GENK (KRC Genk) en BERINGEN 

JOUW PROFIEL: WAT BRENG JE MEE?
Een groep tieners met jouw enthousiasme meekrijgen, is iets
waar je helemaal thuis in bent. 
Je hebt voelsprieten die meteen kunnen inspelen op
verschillende situaties.
Meerwaarde: een rugzak met ervaring in het jeugdwerk.
Je persoonlijkheid die een “perfect match” is met de visie waar
TALim voor staat. 
Je goede kennis van het Nederlands. Een andere taal kunnen
spreken is een pluspunt.

MAAK EEN VERSCHIL IN
DE TOEKOMST VAN ONZE
TIENERS
De Talenten Academie Limburg,
kortweg TALim, laat 10-13 jarigen
‘later’ ontdekken en geeft hen
kansen om hun (verborgen)
talenten te ontwikkelen.

Van eind september tot eind mei
komen onze tieners wekelijks
samen. Ze ontdekken via
workshops van gastsprekers,
boeiende activiteiten en
bedrijfsbezoeken spelenderwijs
hun talenten. Ze kunnen proeven
waar hun interesses liggen én
ondervinden waar zij goed in zijn:
een echte babbelaar, creatief
denken, analyseren, een groep
meekrijgen…

INFO OF INTERESSE?

info@talim.be
Lien (Beringen): 

Rilana (Genk): 

Dan horen we het graag!

       0492 224469

      0487 078537

WAT MAG JE DOEN?
Je bouwt samen met je team van 3 een sterke band op met
jouw groep van 12 tieners. Jij vormt het vaste gezicht en bent
hun continue schakel doorheen minstens 1 schooljaar!
Samen met het team zorg je voor een sterke uitrol van het
programma/ draaiboek.
Je ondersteunt de gastdocenten in hun workshops.
Je werkt aan een veilige en verbonden sfeer tussen de tieners.
Je tovert een glimlach op het gezicht van élke tiener! 
TALim gaat +/- 25 zaterdagen per jaar door. Van jouw team van
3  begeleiders zijn er steeds 2 aanwezig. Je moet je dus niet élke
zaterdag kunnen vrijmaken. 

JOUW DAGINDELING:
8u45 – 9u: koffiemoment met
korte briefing 
9u-9u30: klaarzetten materiaal,
ontvangst gastdocenten en
ontvangst tieners
9u30-12u30: Actie met de tieners!

Opstart
3 workshops met
gastdocenten
Afronding/ evaluatie

12u30-13u: opruim 
13u-14u: hapje eten en korte
evaluatie

VERLONING

Je ontvangt een vrijwilligersvergoeding van €35 per TALim week:
hierin zit je voorbereidingswerk en je aanwezigheid op zaterdag.

WAT MAG JE VAN ONS VERWACHTEN?
Supervisies & teambuildings 
We coachen je in pedagogische skills die je concreet kan
toepassen. Nieuwe Autoriteit en Groeimindset zijn daarbij
enkele leidraden.
Opvolging op de zaterdagvoormiddagen. Jouw
groepsverantwoordelijke  is steeds aanwezig op
zaterdagvoormiddagen en kan van zeer nabij jouw vragen en
noden mee opvolgen.

Meer info

TALim
- Talenten Academie Limburg -


