
Wil jij scholieren helpen om hun volle potentie te 
benutten en daarmee meer gelijkheid in het onderwijs 
nastreven? Ben jij een student die op zoek is naar 
diversiteit gerelateerde stages en maatschappelijke 
projecten en wil je hiermee studiepunten behalen? Dan 
ben je bij ons op de juiste plek! 
 
De Homework Hub is een initiatief van het Chief 
Diversity Officer (CDO) team dat focust op het dichten 
van de onderwijskloof en het vergroten van de 
representatie van ondervertegenwoordigde studenten in de 
academische wereld. De Homework Hub streeft ernaar 
kansenongelijkheid in het onderwijs te bestrijden. Dit doen 
we door duurzame partnerschappen aan te gaan met 
maatschappelijke organisaties die huiswerkbegeleiding en 
ambassadeur- en mentorprogramma’s aanbieden. Ook 
pakken zij representatie en burgerschap op verschillende 
onderwijsniveaus aan in verschillende Amsterdamse 
buurten. 
 
Partners
Via de Homework Hub kun je een stageplek regelen bij een 
van onze partners die zich in verschillende wijken van 
Amsterdam inzetten voor de verwezenlijking van 
diversiteit, inclusie en gelijkwaardigheid binnen het 
onderwijs. Homework Hub heeft partnerschappen met 
acht verschillende stichtingen die het verschil maken in 
Amsterdam;

• Stichting IMC Weekendschool
• Weekend Academie
• Life Skills
• Scientia Potentia Est (Stichting SPE)
• Fawaka Ondernemersschool
• Stichting Move

• Passie voor je Toekomst
• StudieHub

Wat bieden we je?
Als UvA-student kun je studiepunten verdienen met stages 
of deelname aan maatschappelijke projecten*. Daarnaast 
biedt de Homework Hub je de mogelijkheid om buiten je 
studentenbubbel te treden en je opgedane kennis in te 
zetten in de maatschappij.

*De toekenning hiervan verschilt per opleiding. Vraag het 
na bij de stagecoördinator en/of examencommissie van jouw 
huidige opleiding.

Scan de QR-code hierboven met je telefoon en log in op de 
UvA Job Board. Vul bij interessegebied 'diversiteit' in en 
bekijk de actuele vacatures van onze partners.

Meer informatie
Wil je meer weten? Check dan uva.nl/homeworkhub. Heb 
je vragen? Neem dan contact op met projectleider Alfrida 
Martis via m.a.a.martis@uva.nl. Homework Hub is een 
initiatief van het Chief Diversity Officer team. Zie: 
uva.nl/chiefdiversityofficer.

Doe mee aan de Homework Hub
Diversiteit, inclusie en gelijkwaardigheid in het onderwijs

https://www.imcweekendschool.nl/?gclid=CjwKCAjw1JeJBhB9EiwAV612y52cUvrh86xSuawbwZR5zNVvaddjPt7cXElLzAikvN3OljMTCeYRmRoCxhYQAvD_BwE
https://weekendacademie.nl/
https://lifeskills.nl/lifeskills/
https://stichtingspe.nl/
https://www.fawakaondernemersschool.nl/
https://www.stichtingmove.nl/
http://passievoorjetoekomst.nl/
https://diversitytalks.nl/studiehub/
http://www.uva.nl/homeworkhub
mailto:m.a.a.martis@uva.nl
http://www.uva.nl/chiefdiversityofficer



