YOUCA ACTION DAY
Handleiding voor
leerkrachten

Beste leerkracht,

De YOUCA Action Day staat opnieuw voor de deur. Dit jaar gaan jouw leerlingen op 20 oktober 2022
een dag niet naar school. Wel gaan ze ergens werken, en het loon dat ze die dag verdienen gaat naar
enkele sterke jongerenprojecten in Burkina Faso, Oeganda en Ecuador. Jouw VIPs krijgen ook de kans
om te stemmen op enkele Belgische projecten tijdens de VIP-dag, waar een deel van het geld naartoe
gaat.
Vanuit YOUCA willen we jullie allereerst bedanken voor de inzet en het engagement van al je leerlingen,
en van jullie natuurlijk. Zonder jullie werk achter de schermen is er geen YOUCA Action Day. Dankzij jou
krijgen je leerlingen de kans nieuwe ervaringen op te doen en zich in te zetten voor een duurzame en
meer rechtvaardige wereld. Een dikke merci dus!
Elke school organiseert de YOUCA Action Day anders. Toch zijn er enkele dingen die je op elke school
kan doen om er een succesvolle editie van te maken.
Daarom stelden we deze handleiding samen. Hiervoor putten we uit onze eigen ervaring en
verzamelden we best practices bij scholen die al jarenlang meedraaien met YOUCA.
In deze bundel vind je:
P3. Wat te doen in de aanloop naar de YOUCA Action Day
p5. Tips voor een succesvolle jobzoektocht
p10. Wat te doen tijdens de YOUCA Action Day
p11. Wat te doen na de YOUCA Action Day
Deze handleiding beperkt zich tot wat je op school kan doen. Om te leren werken met de jobbank vind
je een aparte handleiding, die je hier kan downloaden. Verder vind je al het materiaal dat we aanbieden
gebundeld op onze website.
Zit je na het lezen nog met vragen, of heb je zelf tips die je wil delen? Neem dan zeker contact op met
Anke via anke@youca.be
Veel succes!
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Het YOUCA-team
.

De aanloop naar de YOUCA Action Day
De YOUCA Action Day valt dit jaar op 20 oktober. Een goede voorbereiding zorgt voor een succesvolle
editie!

Motiveer je leerlingen!
Boek een leerlingenpresentatie
Laat YOUCA langskomen op je school. Onze jongeren geven een presentatie waarbij je
leerlingen alles te weten komen over de YOUCA Action Day, hun jobzoektocht, Burkina Faso,
Oeganda & Ecuador, en het project dat ze steunen. Jongeren die jongeren motiveren,
fantastisch toch! Deze presentaties kan je inboeken vanaf de paasvakantie tot en met 14
september. Om te reserveren stuur je een mailtje naar anke@youca.be
Kan je geen presentatie inplannen voor 14 september? Dan kan je die presentatie ook
simpelweg zelf geven. Je vindt de presentatie en het bijhorend script vanaf de paasvakantie op
deze pagina. Vanaf begin september vind je er ook een versie van de presentatie met de
projectfilm.

Educatief materiaal
Wakker het engagement van je leerlingen aan met ons educatief pakket! In samenwerking met
Rikolto biedt YOUCA vijf lessen aan rond Burkina Faso, Oeganda, Ecuador, duurzame voeding
en leren solliciteren. Gebruik deze lessen in de aanloop naar de YOUCA Action Day. Zo komen
je leerlingen te weten waarom het project dat ze steunen zo belangrijk is. Al het educatief
materiaal vind je hier vanaf midden augustus.
Daarnaast kan je ook aan de slag met onze projectfilm. Bij de projectfilm vind je een bijhorend
invulblad voor leerlingen om een verdiepend nagesprek te houden met je leerlingen. De
projectfilm verschijnt begin september.
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Uitwisseling
In oktober organiseren we jaarlijks een uitwisseling met de jongeren uit één van de
projectlanden. In oktober zullen 12 jongeren uit Oeganda naar België komen om de
deelnemende scholen te bezoeken. Zij vertellen je meer over hun leven, hoe de uitdaging van
dit jaar (Duurzame voeding & het klimaat) hun leven beïnvloedt, wat het project wil doen en
hoe zij samen naar oplossingen zoeken.
Uit de voorbije jaren weten we dat de uitwisseling een unieke kans is voor jouw leerlingen. Ze
kunnen in gesprek gaan met hun leeftijdsgenoten uit Oeganda en worden gemotiveerd om op
zoek te gaan naar een job. Na het contact gaan leerlingen intensiever op zoek naar een jobvoor-één-dag. YOUCA zorgt voor de logistieke kant. Jouw school voorziet een ruimte, 2 micro’s,
een beamer, een pc en een geluidsinstallatie. Hun presentatie duurt 2 lesuren. De Oegandesse
jongeren zullen de presentaties in het engels doen. We vragen om een leerkracht ter plekke te
hebben, die de vragen van jullie leerlingen van het nederlands naar het engels kan vertalen.
Krijg je graag twee jongeren uit Oeganda op bezoek? Contacteer anke@youca.be.

Maak alles klaar voor de eerste schooldag
Voeg je klassen toe op de jobbank
Zorg ervoor dat je de deelnemende klassen hebt toegevoegd voordat je leerlingen zich kunnen
registreren op de jobbank. Dat kunnen ze vanaf donderdag 1 september. Zo kunnen zij de juiste
klas aanduiden, en blijft jouw pagina overzichtelijk. Op die manier kan je je leerlingen ordenen
per klas, wat de opvolging heel wat makkelijker maakt.

Download, print en gebruik ons materiaal!
Op de downloadpagina voor leerkrachten vind je al het materiaal dat we met YOUCA aanbieden
aan leerkrachten:
•
•

•

•
•

Educatief pakket: Waar je vanaf eind augustus 5 lessen over Oeganda en de uitdaging
‘duurzame voeding & het klimaat’ kan vinden
Leerlingenboekje: Met dit boekje komen je leerlingen alles te weten over de YOUCA
Action Day, het project en hun jobzoektocht. Dit alles in een behapbaar formaat! Print
dit boekje uit of deel het via Smartschool!
Projectfilm: Kijk samen met je leerlingen naar onze projectfilm. Zo ontmoeten ze de
Oegandezen en komen ze meer te weten over het project (met bijhorende korte les).
De projectfilm is vanaf begin september beschikbaar.
Handleidingen: Dankzij deze handleidingen voor leerkrachten en leerlingen heeft de
jobbank geen geheimen meer voor jou.
En nog veel meer!
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Een succesvolle jobzoektocht
De zoektocht naar een job is uitdagend en leerrijk, zowel voor leerlingen als leerkrachten. Met deze tips
kan je meteen aan de slag!

Hoe vinden mijn leerlingen werk?
Je leerlingen gaan op drie manieren op zoek naar een job.
1. De makkelijkste en snelste manier is door hen te laten zoeken in hun eigen netwerk. Hebben ze
een nonkel met een toffe job? Of kennen ze de bakker om de hoek? Misschien nemen zij je
leerlingen wel aan voor een dag. Zeker als ze te horen krijgen dat hun loon naar toffe
jongerenprojecten in Burkina Faso, Oeganda en Ecuador gaat. (Gebruik de Jobflyer of voeg de
werkgever onmiddellijk toe op je smartphone)
2. Heeft je leerling een tof bedrijf in
gedachten, maar kennen ze niemand die er
werkt? Moedig ze aan om eens binnen te
springen, een mailtje te sturen of hen te
bellen. Ook deze werkgevers kunnen zij
overtuigen! (Gebruik de Jobflyer)
3. Tenslotte kunnen je leerlingen ook op zoek in de jobbank van YOUCA. Wij zochten de voorbije
maanden zelf ook naar enthousiaste werkgevers. Let op: er staan niet genoeg jobs op de
jobbank voor alle 15.000 leerlingen die zich engageren voor de YOUCA Action Day. Moedig je
leerlingen dus zeker aan om naast de jobbank ook zelf op zoek te gaan naar werkgevers.
Leerlingen kunnen zich registreren vanaf donderdag 1 september. (Zonder jobflyer)
De YOUCA Action Day draait om empowerment en is en unieke leerervaring. Zelf solliciteren
hoort daar ook bij. Daarom moedigen we jongeren aan om zelf op zoek te gaan naar een job.
Meteen ook een oefening in het leren (ver)kennen van hun netwerk. Om je leerlingen op weg te
helpen, creëerden we dit jaar twee sollicitatielessen. Eén helpt hen bij het solliciteren op de
jobbank, de andere helpt hen op weg om zelf op zoek te gaan naar een job in hun omgeving.
Neem zeker eens een kijkje in de sollicitatielessen, ze bevatten veel hulpmiddelen zoals een
voorbeeldbrief.
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Wat kan ik doen als leerkracht?
Als leerkracht begeleid je de jobzoektocht van je leerlingen. Voor een vlot verloop werk je met:
1.
2.
3.
4.

Een goede timing;
Extra trekkers;
Het netwerk van je school;
Kleine trucjes met een grote impact

Een goede timing
Start vroeg
Breng je leerlingen vroeg op de hoogte van de YOUCA Action Day. Zo kunnen ze meteen
zelf op zoek naar een toffe job in hun eigen netwerk of daarbuiten! Je hoeft niet te
wachten tot september. Ook in het voorgaande schooljaar kan je je leerlingen al warm
maken. Een dertigtal YOUCA-scholen boeken namelijk hun leerlingenpresentatie in
april, mei of juni. Dat kunnen jullie volgende keer ook doen. Lukt dat niet? Dan komen
we begin september langs.

Je eigen deadlines
Plan ook je eigen deadlines in. Dat kan er zo uitzien:
10 september: iedereen moet geregistreerd zijn op de jobbank
20 september: iedereen moet minstens driemaal gesolliciteerd hebben
1 oktober: iedereen die nog geen job heeft, moet minstens vijf keer
gesolliciteerd hebben, en zijn of haar netwerk in kaart hebben gebracht.
5 oktober: …..
De data van de deadlines hangen natuurlijk af van je eigen school en lessenroosters.
Heb je de tijd en de mogelijkheid om deze stappen klassikaal te doen, is dat natuurlijk
nog beter. Zo kan je hen direct opvolgen en begeleiden.

ALGEMENE DEADLINE
Op de jobbank staan jobs die door werkgevers werden toegevoegd en waar je
leerlingen op kunnen solliciteren. Deze werkgevers reageren ten laatste op
vrijdag 14 oktober om 23:59 op de sollicitaties van je leerlingen. Zo weten je
leerlingen de dag voor de YOUCA Action Day of ze via het solliciteren op de
jobbank een job hebben gevonden of niet.
Zijn er dan nog leerlingen zonder job? Geen probleem! Zij kunnen de jobs die ze
zelf vonden nog steeds toevoegen met behulp van de jobflyer. (zie p.5)
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Extra trekkers
Betrek de klastitularissen
Doet jouw school mee met meerdere jaren of klassen? Probeer de verschillende
klastitularissen dan zo veel mogelijk te betrekken. Op de jobbank kan je zoveel
leerkrachten toevoegen aan je school als je wilt. Zo kan elke klastitularis zijn/haar eigen
klas opvolgen op de jobbank, en de leerlingen extra motiveren en begeleiden.
Geef je collega’s alle info over de YOUCA Action Day en het project, zo trek je ze mee
over de streep. Vele handen maken licht werk.

VIPs trekken mee
Schakel je meest gemotiveerde leerlingen in als VIP. Zij staan je bij met raad en daad
om hun medeleerlingen te enthousiasmeren voor de YOUCA Action Day. Ze helpen
graag met de jobzoektocht, het registreren van hun medeleerlingen, reclame maken,
presentaties geven,… noem maar op!
VIPs krijg je door je leerlingen af te vaardigen naar de VIP-dag op vrijdag 16 september
2022. Dan krijgen zij workshops en trainingen van echte YOUCA-veteranen. Je VIPs
krijgen bij het afsluiten van de dag een actieboek mee met uitgewerkte acties en tips &
tricks om aan de slag te gaan met de YOUCA Action Day op school.

OUDERS
Ook ouders doen graag mee aan de YOUCA Action Day. Ze zoeken samen met je
leerlingen naar een toffe job en spreken natuurlijk zelf hun netwerk aan. Wie weet
zitten er wel enkele ouders met een eigen zaak tussen. Zij kunnen natuurlijk ook
jobs aanbieden. Om hen mee te krijgen in het YOUCA-verhaal kan je hen een brief
sturen of aanspreken via je sociale mediakanalen.
Enthousiaste ouders zorgen voor gemotiveerde jongeren! Een brief aan de ouders
vind je hier.

Het netwerk van je school
Elke school heeft een uitgebreid netwerk om aan te spreken over de YOUCA Action Day. Net
zoals je leerlingen op zoek gaan binnen hun netwerk naar jobs kan de school dat ook doen. Dit
eindigt niet bij de partner of de familie van de organiserende leerkracht, er zijn heel wat meer
mogelijkheden.
Let op: Wil je de jobs die je zelf vindt reserveren voor je eigen leerlingen? Vertel je persoonlijke
werkgevers dan dat ze geen jobs toevoegen op de jobbank, maar vraag hen de jobflyer in te
vullen. Jij kan deze deels ingevulde jobflyer dan aan je leerlingen bezorgen. Zo kan jij zelf bepalen
welke leerlingen deze job zullen doen, en blijven de jobs binnen jouw school.
Heb je toch wat jobs op overschot? Laat je werkgevers deze jobs dan uiteraard wel op de
jobbank posten voor leerlingen uit andere scholen.
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Al je collega’s
School maken doe je met veel, heel veel. Al je collega’s kunnen hun persoonlijk netwerk
aanspreken op zoek naar potentiële werkgevers. Maar daar moet je hen eerst voor
overtuigen. Een begeleidende brief voor je collega’s vind je hier. Die kan je gewoon via
Smartschool delen. Hang ook een affiche in de leraarskamer en laat er wat jobflyers
rondslingeren. De affiches komen eind augustus toe op school met de post.

Ouderraad
Een enthousiaste ouderraad is een goudmijn aan jobs. Spreek hen op tijd aan, wie weet
komen er wat jobs uit de bus. Je kan hen ook een mailtje sturen. Een voorbeeldbrief
download je hier.

Facebook
Je facebookpagina wordt niet alleen gevolgd door je leerlingen. Ook ouders, collega’s
en oud-leerlingen volgen je school. Ook langs deze weg kan je jobs vinden. Deel de
joboproep die je op onze downloadpagina vindt, en misschien wat leuke foto’s van de
YOUCA Action Day van vorig jaar. Schrijf erbij dat ze de verantwoordelijke leerkracht
kunnen contacteren om jobs aan te bieden. In de comments kan je mensen
taggen/bedanken die een job hebben aangeboden.
Heeft je school een aparte groep voor oud-leerlingen? Ook daar kan je de joboproep
delen.

GEMEENTEBESTUUR
Je school heeft goede banden met het
lokaal gemeentebestuur, en die doet graag
mee aan de YOUCA Action Day. Zowel de
diensten Onderwijs, Jeugd en Noord-Zuid
zijn enthousiaste partners. Spreek hen
zeker aan over de YOUCA Action Day. Zo
heb je meteen een heel netwerk mee
(bibliotheken, groendiensten, ..).
Let op, de kans is groot dat er nog scholen
in je gemeente meedoen aan de YOUCA
Action Day. De jobs die zij aanbieden zijn
misschien niet exclusief voor jouw
leerlingen. Maar hoe meer jobs, hoe meer
vreugd!

Scholengroep
Spreek de scholen in je
scholengroep aan, ook al doen ze
niet mee aan de YOUCA Action
Day. Ook zij zijn potentiële
werkgevers. Je leerlingen kunnen
er aan de slag als leerkracht in een
basisschool of in de eerste graad,
meelopen met de conciërge of
een dagje meedraaien op het
secretariaat.
Mogelijkheden
genoeg!
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Kleine trucjes met een grote impact

Nicht mag komen werken, vriend(in) ook?
Stel: één van je leerlingen mag bij het tuinbouwbedrijf van haar nonkel gaan werken, én
een van haar vrienden/medeleerlingen heeft nog geen job gevonden. Spoor je leerling
aan om eens aan haar nonkel te vragen of hij niet beter twee werkkrachten kan
gebruiken, of neem zelf contact met hem op. Met twee is sowieso leuker dan alleen,
ook voor de nonkel!

Trek de wijk in
Je leerlingen zijn vaste klanten bij alle zaken in de buurt van je school, van de
krantenwinkels tot de broodjeszaken en supermarkten. De school kent de buurt en de
buurt kent je school. Zo hebben jullie bij hen alvast een streepje voor om ze te
overtuigen deel te nemen aan de YOUCA Action Day. Stuur je leerlingen dus tijdens de
middag of na school zeker de wijk in, en geef ze enkele jobflyers mee. Die vind je op de
downloadpagina van YOUCA. Hebben ze het moeilijk? Geef hen de tips mee uit de les
‘Spontaan solliciteren’.

Stages/bedrijven verbonden aan school
Lopen jouw leerlingen ergens stage? Dan heb je meteen een heel bedrijvennetwerk
waarop je kan terugvallen. Stuur ze een mailtje en vertel hen over de YOUCA Action
Day. Ook zij steunen met plezier de projecten in Burkina Faso, Oeganda en Ecuador. Of
laat je leerlingen hen contacteren, zij kennen hen ook. Een voorbeeldbrief kan je hier
downloaden.

MIJN LEERLINGEN STAAN “IN AFWACHTING” OP DE JOBBANK
Wanneer je leerling in afwachting staat betekent dit dat hij/zij zelf een job heeft toegevoegd met
behulp van de jobflyer. De leerling voegde de job toe via zijn/haar leerlingenaccount, maar wacht
nog tot de werkgever de job bevestigt. Dit doet de werkgever via de mail die hij/zij ontving van
YOUCA. (zie p. 5).
Vraag je leerling om zijn/haar werkgever opnieuw te contacteren en aan te manen om op zoek te
gaan naar de mail van YOUCA. Via die mail bevestigt de werkgever de job.
Vindt de werkgever de mail van YOUCA niet terug?
1. De mail van YOUCA is mogelijk in de SPAMBOX belandt. Vraag de werkgever ook zijn spam
na te kijken.
2. De leerling heeft een foutje gemaakt tijdens het toevoegen van het emailadres van de
werkgever. Veelgemaakte fouten zijn “.be” i.p.v. “.com”, of schrijffouten in de naam.
In dat geval moet je leerling de job zelf annuleren op zijn/haar leerlingenaccount
en opnieuw toevoegen, ditmaal met het juiste emailadres
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Tijdens de YOUCA Action Day
Wat doe jij op de YOUCA Action Day? Moet je les geven of heb je de mogelijkheid om iets speciaals te
doen?

Breng je leerlingen een bezoekje
Zijn al je leerlingen aan het werk? Moet je geen les geven op 20 oktober? Ga eens bij hen langs.
Ze zijn trots op het werk dat ze doen, en geven je graag een rondleiding op hun werkplek-vooreen-dag. Het is ook de uitgelezen kans om de werkgever persoonlijk te bedanken voor hun
bijdrage aan de YOUCA Action Day.
Scholen waarbij meerdere leerkrachten een dagje vrij hebben kunnen deze bezoekjes verdelen.
Maak snel en makkelijk een map van waar je leerlingen werken via https://nl.batchgeo.com/
Download je excelbestand via de jobbank (‘exporteer leerlingen’), kopieer de adressen in
batchgeo en je kaartje wordt automatisch voor je gegenereerd. Dat maakt de verdeling heel
wat overzichtelijker en makkelijker.

Alternatieve jobs
Hebben één of enkele van je leerlingen na lang zoeken écht geen job gevonden? Dat is geen
ramp. Je kan hen op school enkele alternatieve jobs aanbieden. Zo kunnen ze een dagje aan de
slag als leerkracht of directeur. Laat ze meedraaien op het secretariaat of stuur ze op pad met
de conciërge. Die gang in het gebouw kan een likje verf gebruiken en ook het groen op je school
zou er beter uitzien na een stevige snoeibeurt.
Beloon de leerlingen die het meest
gesolliciteerd hebben maar toch geen job
gevonden hebben met de functie van
YOUCA-reporter. Neem ze mee op pad
wanneer je je leerlingen op hun werkplek
bezoekt en laat ze hierover iets
schrijven/filmen voor de nieuwsbrief,
website of je facebookpagina.
Voor deze jobs verwacht YOUCA uiteraard
geen vergoeding. Deelname aan de YOUCA
Action Day is en blijft voor een jouw school
volledig gratis. Willen jullie deze jobs toch
vergoeden, mag dat natuurlijk ook.

EDUCATIEF MATERIAAL
Heb je het educatief materiaal niet
gebruikt in de aanloop naar de YOUCA
Action Day? Geen probleem. Dat kan je
vandaag goed gebruiken. Geef lessen uit
het educatief pakket voor de leerlingen
zonder job, zo worden ze alsnog
ondergedompeld in de YOUCA-sfeer! Al
het educatief materiaal vind je hier
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Fondsenwervende actie
Je kan tenslotte samen met je leerlingen zonder job een fondsenwervende actie organiseren
op school. Er zijn heel wat leuke activiteiten waar je zelf weinig voorbereiding aan hebt.
Organiseer een fietsencarwash op school, bereid heerlijke fruitsnacks die je na die middag kan
verkopen of organiseer een strijkatelier voor de leerkrachten.
Je kan hiervoor aan de slag gaan met ons draaiboek voor een fondsenwervende actie. Hier
vind je een structuur van hoe je dag er kan uit zien, materiaal en tools die je leerlingen kunnen
gebruiken om hun actie voor te bereiden, en dat alles overgoten in een YOUCA-sausje. Veel
succes!

WAT DOE IK MET LEERLINGEN MET TWEE JOBS?
Het komt al eens voor dat leerlingen, per ongeluk of niet, twee accounts aanmaken
op de jobbank. Zo kan het gebeuren dat leerlingen plots twee jobs hebben. Ook kan
het zijn dat ze gesolliciteerd hebben op een job van de jobbank, en deze ook krijgen,
maar ondertussen een job hebben toegevoegd die ze zelf vonden in hun eigen
netwerk. Ook dan hebben ze plots twee jobs in plaats van één, terwijl hun
medeleerlingen nog geen job hebben.
Dan heb je een makkelijke oplossing. Neem meteen contact op met één van de
werkgevers en vertel hen over het misverstand. Laat ze weten dat ze een even
capabele vervanger in de plaats mogen verwachten. Breng hen (en YOUCA) zeker op
de hoogte van de verandering, anders kan er verwarring ontstaan.
Nog vragen? Neem eens een kijkje op de FAQ. Waarschijnlijk vind je daar je antwoord.
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Na de YOUCA Action Day
De YOUCA Action Day zit erop. Proficiat! Dankzij jouw inzet is het opnieuw een fantastische editie
geworden. Tijd om even uit te blazen en terug te blikken.

Nabespreking in de les
Je leerlingen hebben tijdens de YOUCA Action Day nieuwe ervaringen opgedaan en heel wat
mensen ontmoet. Ze hebben dus veel te vertellen. Maak hier in de eerstvolgende les wat tijd
voor vrij. Bespreek samen wat ze moesten doen en wat hen verraste aan hun werkdag. Ga
dieper in op alle aspecten van de job. Jij bent vast ook benieuwd naar hun verhalen.

Educatief materiaal
Heb je nog niet al het educatief materiaal gebruikt? Dat kan nu ook nog. Zo kan je makkelijk
terugkoppelen naar de YOUCA Action Day, en herinner je je leerlingen er nog eens aan waarom
het project dat ze steunden zo belangrijk is. Al het educatief materiaal vind je hier.

Bedankt iedereen!
Dankzij de inzet van je leerlingen, collega’s, de werkgevers en natuurlijk jezelf heeft je school
heel wat geld bijeen verzameld voor enkele fantastische jongerenprojecten in Oeganda, Burkina
Faso en Ecuador. Dat mag je natuurlijk in de spotlights zetten! Bedank iedereen met een leuke
post op je Facebookpagina of post een tekstje op smartschool. Inspiratieloos? Deel de berichten
van YOUCA die verschijnen na de YOUCA Action Day.

Contact
Deze handleiding helemaal gelezen en nog vragen?
Stuur me een mailtje of bel me op:
anke@youca.be
0472 27 68 90
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