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Wij zoeken momenteel vrijwilligers voor:  

Special Needs Education 

 
Jij biedt ondersteuning aan de special needs teachers en brengt kennis en vaardigheden 

mee die de kwaliteit van onderwijs en zorg voor kinderen met een beperking kunnen 

verbeteren. 
 

De opdracht 

Sinds 2018 is KidsCare actief met het bieden van special needs education aan kinderen met een 

beperking in het zuid-oosten van Kenia (zie bijlage). Special needs education is in Kenia nog volop in 

ontwikkeling en zo ook op de special school units van KidsCare. Ondanks dat de special needs 

teachers een speciale opleiding hiervoor hebben afgerond, is er een grote vraag naar 

professionalisering van het onderwijs. Hierbij kan KidsCare veel profijt hebben van vrijwilligers met 

kennis en ervaring op het gebied van speciaal onderwijs. Zie jij jezelf al als vrijwilliger aan de slag bij 

KidsCare in Kenia? Wij hebben goede ervaringen met vrijwilligers die daadwerkelijk van betekenis 

willen en kunnen zijn voor de kinderen en/of de organisatie in Kenia. 

 

Je kunt hierbij denken aan de volgende taken: 

• Je observeert in de special school units 

• Je draait mee in de lessen van de special needs klassen 

• Je geeft training aan de special needs teachers (bijv. over zorgplannen, onderwijsactiviteiten, 

klassenmanagement of de condities van de kinderen) 

• Je denkt mee in beleid rondom de special needs education 

• Je geeft ondersteuning aan het management gericht op kinderen met een beperking 

 

Wat verwachten we van jou? 

We zijn zowel op zoek naar: 

• Vrijwilligers met een gerichte master (zoals Special Educational Needs) en ruime 

praktijkervaring in het speciaal onderwijs,  

• Vrijwilligers die een opleiding hebben gericht op (speciaal) basis onderwijs en zeer 

enthousiast zijn om een bijdrage te leveren 

Voorwaarden voor vrijwilligers zijn: 

• Dat je 18 jaar of ouder bent. 

• Dat je zelfstandig, innovatief, pro-actief en creatief bent. In Kenia ben je vaak op jezelf 

aangewezen. Het is dus belangrijk dat je daar goed mee om kunt gaan. Verder is de opdracht 

die je meekrijgt niet stap voor stap voor je uitgewerkt. Het is dus de bedoeling dat je creatief 

bent en zelf een juiste invulling aan de opdracht kunt geven. 

• Dat je als een volwaardig medewerker van KidsCare meedraait. Dat betekent dat je akkoord 

bent met een werkweek van maandag tot en met vrijdag van 8:30 uur tot 17:00 uur en 

zaterdag van 8:30 uur tot 12:00 uur. Hierbij wordt flexibiliteit gevraagd in het werken op 

verschillende locaties, zowel op de zes verschillende special school units als op kantoor. 
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• Dat je respectvol omgaat met de lokale bevolking en cultuur. Jij bent als vrijwilliger te gast in 

Kenia en je past je aan de lokale omstandigheden aan. 

• Dat je de wens hebt om daadwerkelijk betekenisvol te zijn en vanuit je hart een bijdrage wilt 

leveren aan het werk dat KidsCare doet. 

• Je bent in het bezit van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). 

 

We hebben een voorkeur voor vrijwilligers die voor een langere periode naar Kenia kunnen gaan (3+ 

maanden). Uit ervaring is namelijk gebleken dat het goed is om (ruim) de tijd te nemen om te 

wennen aan de cultuur, het klimaat, de organisatie, etc.  

 

Wat kun je van ons verwachten? 

• Je krijgt een plek binnen een fantastische organisatie waarbij je veel kunt leren, waar je ook 

daadwerkelijk iets kunt toevoegen en waar veel ruimte is voor je eigen creatieve ideeën.  

• Je kunt gebruikmaken van het verblijf op het KidsCare centrum, bestaande uit een eigen 

slaapkamer, gedeelde sanitaire voorzieningen, drie maaltijden per dag en onbeperkt flesjes 

(schoon) drinkwater. Om vrijwilligerswerk te doen bij KidsCare betaal je alleen voor kost en 

inwoning (je eigen verblijf en het eten en drinken). Dit zal € 15 per dag bedragen. Je betaalt 

dus niet voor de organisatie zelf. Met andere woorden: je betaalt, in tegenstelling tot 

sommige andere vrijwilligersorganisaties, geen bijdrage aan de organisatie zelf. 

• Je gaat deel uitmaken van de KidsCare family, een hecht en geweldig team waarin je nieuwe 

vriendschappen opbouwt en waarbij het team altijd klaar staat om je te helpen. Ontmoet je 

Keniaanse collega’s op www.kidscare.or.ke.  

• Je krijgt de kans om een andere cultuur van heel dichtbij te beleven waardoor je erg veel zult 

leren over de cultuur en het leven in Kenia. 

• Je kunt rekenen op ondersteuning vanuit Nederland voorafgaand en tijdens je verblijf in 

Kenia. Een van de twee bestuursleden in Nederland die zich richten op zorg zal je eerste 

aanspreekpunt zijn als het gaat om alles rondom je praktische voorbereiding en je verblijf. 

Voor overleg en hulp bij het opstellen en de uitvoering van je opdracht word je (afhankelijk 

van de inhoud) gekoppeld aan één van de Nederlandse bestuursleden. In Kenia wordt je 

gekoppeld aan een van de managers daar, dat zal je leidinggevende zijn, waarmee je overlegt 

over de voortgang van je opdracht.  

 

Selectieprocedure 

De ruimte om bij KidsCare aan de slag te gaan als vrijwilliger is beperkt. Vandaar dat je je niet zomaar 

kunt aanmelden, maar eerst een selectieprocedure doorloopt. Kunnen wij jou bieden wat je zoekt, 

maar kan jij vanuit jouw achtergrond ook een bijdrage leveren aan de organisatie? Past jouw kennis 

en kunde bij hetgeen op dat moment nodig is in Kenia? Na een positieve selectie kunnen we je een 

concrete opdracht meegeven die past bij jouw capaciteiten en bij de behoeften van KidsCare in 

Kenia. 

 

Voor meer informatie over de vacature kun je contact opnemen met Roosmarijn Wasseveld 

(vrijwilligers@kidscarekenia.nl).  

 

Voor meer informatie over KidsCare verwijzen we je naar de website (www.kidscarekenia.nl). Hier 

vind je naast meer informatie over de aanmeldprocedure, ervaringen van oud-vrijwilligers en het 

handboek speciaal voor vrijwilligers. 

  

http://www.kidscare.or.ke/
mailto:vrijwilligers@kidscarekenia.nl
http://www.kidscarekenia.nl/
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Bijlage: Special School Units van KidsCare Kenia 

 

Door Aids, malaria, moederschap op te jonge leeftijd, slechte voeding en gebrek aan medische zorg 

overlijden veel vrouwen jong, een enorm aantal weeskinderen is het gevolg. Vooral op het platteland 

van zuid-oost in Kenia is dit een enorm probleem. KidsCare zorgt er al meer dan tien jaarvoor dat 

deze kinderen met wat extra hulp opgevoed kunnen worden bij buren, familie en dorpsgenoten. 

Ieder kind verdient immers een gezin om in op te groeien. KidsCare helpt met thuiszorg in hun eigen 

omgeving en biedt zorg op dorpsniveau voor de armste kinderen en hun gezinnen op het platteland 

van Kenia. Met de hulp van KidsCare kunnen deze kinderen toch opgroeien in hun vertrouwde 

omgeving. De directe thuiszorg benadering van KidsCare leidt tot een onmiddellijk positief effect. 

 

Tijdens het bieden van thuiszorg op het platteland werd KidsCare geconfronteerd met een ander 

probleem, een verborgen problematiek: kinderen met een beperking. Deze kinderen werden vaak 

weggestopt in de gezinnen en lagen vaak alleen op de grond, zonder de benodigde zorg. Ouders 

schaamden zich voor de kinderen en het ontbrak hen aan kennis en middelen om beter voor deze 

groep kinderen te zorgen. KidsCare heeft zich het lot van deze kinderen aangetrokken en is in eerste 

instantie begonnen met het bieden van screening en behandeling van deze kinderen. Vervolgens is er 

gestart met een thuiszorgprogramma voor deze kinderen met een beperking. Uiteindelijk werd het 

KidsCare duidelijk dat het toekomstperspectief van deze kinderen moest verbeteren. De bouw van 

special school units was de vervolgstap.  

 

De special school units zijn gebouwd als onderdeel van een bestaande basisschool om contact met 

andere leerlingen te stimuleren. Een special school unit heeft twee ruimtes: een klassetting en een 

dagopvangsetting. In de klassetting zitten ongeveer 15 kinderen van 4 t/m 16 jaar oud met allerlei 

soorten beperkingen. De condities van de kinderen variëren van een verstandelijke beperking tot 

autisme tot Syndroom van Down of gedragsproblemen waarbij er vaak geen duidelijke diagnose is. 

De kinderen komen iedere dag van 8.30 uur tot 13.00 uur naar school en gaan na een lunch, die 

wordt bereid door vrijwilligers, weer naar huis. In de lessen wordt aandacht besteed aan taalbegrip, 

tellen en rekenen, dagelijkse activiteiten zoals hygiëne of huishoudelijke taken, sociale vaardigheden 

en sport en spel. 


