
YOUCA is voor én door jongeren. En dat willen we ook graag met 
de YOUCA Action Day bereiken. Daarom vonden we het concept 
VIPs uit. VIPs zijn leerlingen die op jouw school mee hun schouders 
onder de YOUCA Action Day willen zetten. Een extra hulp voor 
jou en een belangrijke motivator bij hun medeleerlingen. Deze 
jongeren brengen we virtueel samen op dinsdag 15 september via 
Zoom. Dan worden ze getraind door YOUCA-jongeren om zelf actie 
op school te ondernemen en informatie te verspreiden voor de 
YOUCA Action Day.

Door mee te doen aan de YOUCA Action Day 
stimuleren we burgerzin bij onze leerlingen en 
geven we hen bepaalde waarden mee. De meeste 
leerlingen zijn erg positief over het HELE gebeuren. 
Heel wat leerlingen zoeken een job in functie van 
hun studierichting en nemen deze ervaring mee in 
hun latere keuze!

Natalie Maex
leerkracht  
Sint-Augustinusinstituut 
Bree
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20 december
deadline
inschrijving als school

15 september
VIP-dag
jongeren leren acties 
opzetten voor
YOUCA action day

20 april

start scholenpresentaties 
over YOUCA Action Day leerkrachtenvorming

registratie 
leerlingen

YOUCA
Action
Day

(2021)

24,25 & 26 augustus 11 februari

Meer weten? 
www.youca.be/tijdslijn

Deelnemen
Schrijf je in voor de kerstvakantie via 
onze website jobbank.youca.be en 
kies voor ‘registreer als leerkracht’. 
Na je inschrijving neemt Hannes, 
onze medewerker scholenparticipatie, 
contact met je op

Verzekeringen
De YOUCA Action Day is een extra- 
murosactiviteit. Zorg ervoor dat je  
school die dag zo inschrijft, dan dekt  
de klassieke schoolpolis de belangrijkste 
risico's. Daarnaast gaat YOUCA vzw  
nog een extra verzekering aan voor  
schade aan toevertrouwde goederen.

Betalingen
Een werkgever betaalt 55 euro voor de 
geleverde prestatie van de leerling. Die 
transactie gebeurt rechtstreeks tussen  
de werkgever en YOUCA via de jobbank.

Nog vragen
Hannes is jouw contactpersoon.

Je kan hem bereiken  
op hannes@youca.be 
of via 0472 27 68 90

Doelgroep
Voor jongeren vanaf het vierde jaar 
secundair onderwijs uit elke  
onderwijsvorm en studierichting.

Wanneer
Donderdag 11 februari 2021.

Kostprijs
De deelname voor scholen aan 
de YOUCA Action Day is gratis.

YOUCA.BE
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MAAK VAN JE 
LEERLINGEN  
ACTIEVE  
WERELDBURGERS
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Op een leerkrachtenvorming leren we jou alle kneepjes 
van het vak om de YOUCA Action Day bij jou op school  
in goede banen te leiden. 

Zodra je je school inschrijft, houden we je via e-mails op 
de hoogte met praktische tips en tricks. Je vaste  
contactpersoon hiervoor is Hannes: hannes@youca.be.

Eind augustus leveren we een promopakket met posters 
en gadgets voor de leerlingen bij jou op school.

Om je leerlingen nog meer te laten verdiepen in het project 
bieden we je een lessenpakket aan. Dat wordt gemaakt in 
samenwerking met KIYO, de partner van dit jaar.

Je kan een YOUCA-presentatie boeken: we komen met   
plezier aan je leerlingen over de YOUCA Action Day  
vertellen en leggen uit hoe de jobzoektocht in zijn werk gaat.

LEERLINGEN AAN DE MACHT

1 september

Nijverheidsstraat 10, 1000 Brussel - T: 02 893 25 08 - www.youca.be - info@youca.be



Wie is de organisatie achter  
de YOUCA Action Day?
YOUCA, YOUth for Change and Action – vroeger 
Zuiddag - is een organisatie voor en door 
jongeren die hen stimuleert om samen te 
werken aan een duurzame en rechtvaardige 
samenleving. Dat doen we door hen bewust 
te maken rond belangrijke maatschappelijke 
thema’s en door hen te ondersteunen in hun 
engagement. Daarnaast zorgen we voor unieke 
ontmoetingen met impact op het culturele, 
zakelijke en publieke leven.

Ik werkte voor 1 dag als CEO van het 
Neutrale Ziekenfonds. Voor mij was  
het een geweldige ervaring waarbij ik 
superveel heb bijgeleerd!

Sander Hellin  
leerling Sint-Godelieve-Instituut Lennik

Hoe vinden jongeren  
een job voor één dag?
Vanaf hun inschrijving op de jobbank krijgen jouw  
leerlingen gepersonaliseerde e-mails en de nodige tools  
die hen op weg helpen tijdens hun jobzoektocht.  
Jongeren kunnen op twee manieren een job vinden:

  Via onze jobbank 
Jobbank? Dat is onze online vacaturetool waar zowel jij, de leerling en 
de werkgever toegang tot hebben. De werkgever post er jobs en kiest 
uit de sollicitaties zijn werknemers-voor-één-dag. De leerlingen kunnen 
er op jobs solliciteren of hun zelfgevonden job toevoegen en jij kan als 
leerkracht je leerlingen opvolgen.  

  Via hun eigen netwerk 
Dat jongeren hun eigen netwerk verkennen, blijft een essentieel 
onderdeel van de YOUCA Action Day. YOUCA wil jongeren empoweren. 
Daarom sturen we ze op pad, met handige tools, om zelf een job te vinden.

  Je promoot actief burgerschap en brengt 
solidariteit en maatschappelijk verantwoord 
ondernemen binnen op je school.

   Je leerlingen gaan actief en ervaringsgericht 
aan de slag rond arbeidsmarktverkenning. Zo 
bouwen ze aan hun competenties voor nu en 
later: CV opstellen, motivatiebrief schrijven en 
zich presenteren bij een werkgever.

   Je  biedt ze een uitdagende (eerste) 
werkervaring, een kans om een studiekeuze 
uit te testen of een manier om al doende bij te 
dragen aan een duurzame en rechtvaardige 
samenleving.

   En zo werk jij mee aan meerdere 
vakoverschrijdende eindtermen (VOETen). Een 
volledig overzicht vind je op www.youca.be/
voeten.

1 DAG
werken

gaat naar 
sterke  

jongerenprojecten 
wereldwijd  

#impACT

+15.000
scholieren 

Vanaf het 4e middelbaar 55 EURO
salaris
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De meeste leerlingen glimmen van trots wanneer 
ze hun zelfgekozen job kunnen tonen. Achteraf 
vertellen ze ook hoe dankbaar ze zijn voor de 
kans om eens van het echte werkveld te mogen 
proeven. Dat ze op deze manier ook nog geld 
inzamelen voor sterke jongerenprojecten, is super! 

De uitdaging
Dit jaar werken we samen met 
KIYO, een organisatie die inzet 
op het versterken van jongeren.
Dé uitdaging is ‘shrinking space’. 
Letterlijk vertaald is dit ‘krimpende 
ruimte’. Mensen krijgen steeds 
minder actieruimte om hun 
(mensen-)rechten te verdedigen 
en op te eisen.  Daarin zien we ook 
dat er almaar minder ruimte is 
voor jongerenparticipatie. In 2020 
werken we in twee landen rond dit 
thema: Brazilië en de Filipijnen.
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Filipijnen
 Een scholenwerking waar er wordt gewerkt 

aan het opnemen van kinderrechten in de 
schoolcultuur. Daarbij staat inspraak van jongeren 
centraal.

 Een cultuurwerking waarbij jongeren hun 
inheemse cultuur in de kijker zetten door middel 
van dans- en theatervoorstellingen en daarbij het 
publiek bewustmaken van hun rechten.

 Beleidsbeïnvloeding door middel van trainingen 
aan jongeren die hen in staat stellen om zelf in 
dialoog te gaan met lokale politici en andere 
beleidsmakers.

Brazilië in  
je klas

Haal het verhaal van de Braziliaanse 
jongeren tot in je klas aan de hand van 
presentaties en workshops. Zo komen 
je leerlingen alles te weten over de 
uitdagingen die hun leeftijdsgenoten 
in Brazilië tegenkomen, en hoe ze 
hiermee omgaan.  Mis deze kans niet! 
Het geeft jouw leerlingen een unieke 
inkijk in het leven en het project van de 
Braziliaanse jongeren.

Brazilië
 Een scholenwerking waarbij informeel onderwijs 

wordt aangeboden voor jongeren die het risico 
lopen om op straat terecht te komen.

 Een circuswerking waarbij jongeren meer over 
hun rechten te weten komen.

 Beleidsbeïnvloeding door jongeren, waarbij zij 
verantwoordelijkheid opnemen in campagnes en 
jeugdraden, om hun rechten actief te verdedigen.

Waarom mag de YOUCA Action Day 
niet op jouw school ontbreken?

Marleen Callens 
SG Sint-Paulus Waregem

Aanpak

GROEI
LEER

STIMULEER
ONTMOET

ENGAGEER


