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Welkom!

Verantwoord op reis en vrijwilligerswerk met een positieve impact. Daar draait het 
om bij de Think Volunteer Academy. Het is het nieuwe platform van Think Volunteer 
dat nog volop in ontwikkeling is. De Think Academy wordt een digitaal platform om 
internationaal verantwoord vrijwilligerswerk te verbeteren, uiteindelijk beschikbaar 
voor zowel organisaties als de vrijwilliger zelf.

Met Think Academy staat een goede voorbereiding door middel van training en 
coaching centraal. Essentieel daarbij is dat wordt gekeken naar de behoefte van 
de vrijwilliger én de lokale doelgroep. Zo draag je uiteindelijk als vrijwilliger daadw-
erkelijk je steentje bij. Meer weten? Op deze pagina leggen we je alles uit.

Waarom Think Volunteer Academy?
Tegenwoordig is geen land meer te ver. Het reizen is populair, voornamelijk onder 
jongeren. Velen hebben tijdens hun reis interesse in vrijwilligerswerk, het zogen-
oemde ‘voluntourism’. Op eerste oog een mooie ontwikkeling. Toch blijkt uit onder-
zoek, kennis en ervaring dat in veel gevallen vrijwilligerswerk verreweg van verant-
woord gebeurt (bekijk ons onderzoek). En dat terwijl er voornamelijk wordt gewerkt 
met kwetsbare doelgroepen.

Uit kortdurend en onvoorbereid vrijwilligerswerk haalt de vrijwilliger vaak meer 
profijt dan de doelgroep zelf, wat alle doelen van internationaal vrijwilligerswerk 
voorbij gaat. Neem bijvoorbeeld sociale projecten in een niet-Westers land, die 
bestuurd worden vanuit een Westers land. Het resulteert vaak in slechte tot geen 
voorbereiding omtrent de belangen, behoeften, cultuur en andere factoren van de 
lokale doelgroep. Dat met een negatieve impact van vrijwilligerswerk als gevolg.

Kansen voor internationaal vrijwilligerswerk
Alle reden om in te zetten op de verbetering van verantwoord internationaal vri-
jwilligerswerk. Er is genoeg kennis om vrijwilligers op een verantwoorde manier op 
reis te laten gaan. Met als must een goede voorbereiding. Iets waar veel kansen 
liggen. Think Volunteer bouwt voort op deze kansen en staat voor de opgave om 
internationaal vrijwilligerswerk verantwoorder te maken, om zo positieve impact te 
stimuleren en negatieve impact tegen te gaan. Hoe? De volgende drie punten zijn 
belangrijk: 

• Voorbereiding: De juiste voorbereiding voor vrijwilligers is essentieel
• Technologie: Technologie kan een goede bijdrage leveren aan het vormen van 
een platform. De Think Academy is dan ook een digitaal platform.
• Samenwerking: Kennisdeling en samenwerken met lokale projecten is een belan-
grijke vereiste

Hoe werkt de Think Volunteer Academy?
Wanneer de student of vrijwilliger toegang heeft tot ons platform kunnen er ver-
schillende modules gevolgd worden en cursussen worden behaald. Wanneer er 
een cursus wordt behaald kan dit aangetoond worden met een certificaat. Lesma-
terialen zoals handboeken en educatieve video’s zijn altijd beschikbaar. 
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Daarnaast kan de student of vrijwilliger gebruik maken van een coach wanneer hij 
of zij op reis gaat. Contact met de coach, andere (oud) vrijwilligers en studenten kan 
onderhouden worden via het online forum en de applicatie. 

Volg de cursussen die voor jou interessant zijn en behaal daar mee je unieke cer-
tificaat.

• Basis: De basismodule is geschikt voor elke student en vrijwilliger die voorbereid 
op reis wil gaan. Je leert over jezelf, verschillende culturen, hoe je om kunt gaan 
met dilemma’s en hoe je het beste uit een buitenlandse stage of vrijwilligerswerk 
kan halen.
• Werken met Kinderen: Deze module is geschikt als aanvulling op basis voor stu-
denten en vrijwilligers die gaan werken met kwetsbare kinderen in het buitenland. 
Je kunt hierbij denken aan straatkinderen, kinderen in het onderwijs of engelse les-
geven.
• Speciale doelgroepen: Deze module is geschikt wanneer een student of vrijwillig-
er gaat werken met meer gespecialiseerde doelgroepen. Denk hierbij aan mensen 
met een handicap, verslaving of psychiatrische aandoening.
• Dier en Natuur: Deze module is geschikt wanneer een student of vrijwilliger zich 
gaat inzetten voor environment, natuur of wildlife. Denk hierbij aan een wildlife res-
cue centre, een natuurreservaat of het restaureren van de jungle.
• Optioneel: Hier kunnen extra cursussen worden gekozen. Voorbeelden zijn ver-
schillende taallessen of sociaal ondernemen. 

Coaching
• Persoonlijke Think coach: De student / vrijwilliger wordt gekoppeld aan een de-
skundige coach, waar tijdens de buitenlandse ervaring op kan worden teruggeval-
len. Een start midden en eind gesprek met reflecteren op eigen handelen staat 
hierbij centraal.
• 24/7 support: Naast een persoonlijke coach kan op het Think Academy platform 
altijd worden teruggevallen op een van de medewerkers of (oud) andere student-
en/vrijwilligers via het forum of de chatfunctie. Je hebt de mogelijkheid om vragen 
te stellen en ervaringen te delen.
• Optioneel: Persoonlijke ontwikkelingsroute en extra coaching mogelijk.

Connect
• Application: In het platform, maar ook de bijbehorende app, vind je alle informatie, 
cursussen, lesmaterialen en de behaalde certificaten. Daarnaast geeft het platform 
en de app toegang tot het forum en een chatfunctie.
• Forum: Het forum op het platform is een plek waar ideeën en inzichten gewisseld 
kunnen worden met projecten, deelnemers, organisaties.
Verbinding met jouw organisatie. Je vindt er tevens leuke blogs, verhalen, tips en 
tops.
• Chat: Bij de chatfunctie kun jij contacten onderhouden met je coach, school, vri-
jwilligerswerk plek maar ook andere studenten en vrijwilligers die op reis gaan of 
op reis zijn geweest.
Via de chat heb je de mogelijkheid om vragen te stellen en hulp te vragen.
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Prototype Browser
Wij gaan de Think Volunteer Academy beschikbaar maken via de browser en via 
een applicatie. Wij hebben de prototypes zo realistisch als mogelijk gemaakt. Op 
het moment dat er gevraagd wordt om gegevens in te vullen, mag je dit uiteraard 
doen, maar hoeft niet. De gegevens worden niet opgeslagen. Dit is alleen bedoeld 
om de ervaring zo realistisch als mogelijk te maken. 

Allereerst gaan we een kijkje nemen naar de browservariant. Je begint met af-
beeldingen te zien van het inlogscherm. Je kunt zelf de keuzes maken die bij je 
zelf passen. Na het inlogscherm loop je de verschillende pagina’s door die je kunt 
bezoeken in onze Think Volunteer Academy. 

Ga verder door op 
‘Get Started’ te klikken en 
doorloop de schermen. Is 
er iets onduidelijk? Laat 
ons dit weten!
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Via het Think Logo 
ga je altijd terug 
naar dit scherm, 
het homescherm.

Als je naar ben-
eden scrollt zie 
je meer rijen met 
modules staan. 
Je kunt naar links 
swipen door de 
rest van de rij te 
zien. 

Aan de hand van 
de gemarkeerde 
gebieden kun je 
zien waar je naar 
een nieuwe pagi-
na kunt gaan. 
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Als je vanuit 
de homepage 
op de module 
Culture & Be-
liefs in Indone-
sia klikt kom je 
uit op deze pa-
gina. 

Als je klikt 
op ‘Start this 
course’ kom je 
uit op de pa-
gina om aan 
de module te 
starten.
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Door op de 
afbeelding te 
klikken van de 
lessen in de 
module, kom 
je uit bij de les.
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My Courses
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My Coaching
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My Coaching
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Library
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Latest News
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My Profile
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Prototype App
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What’s New
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My Coaching
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My Profile


