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Inzet van studentvrijwilligers bij COSA
Er zijn regelmatig vragen vanuit studenten en vanuit opleidingen ten aanzien van het inzetten
van vrijwilligers, die tevens student zijn. Hiervoor geldt het volgende.
Een belangrijk uitgangspunt van COSA is: het inzetten van een zo divers mogelijke groep van
vrijwilligers. Studenten in de rol van vrijwilliger zijn dan ook welkom.
Echter, ten aanzien van die studenten die studeren aan een hogeschool en hun
vrijwilligersactiviteiten bij COSA zouden willen gebruiken als stagemogelijkheid, geldt het
volgende:
1- De methodiek van COSA en de daaraan verbonden vereisten voor motivatie en
basishouding als vrijwilliger impliceren dat vrijwilligerschap bij het COSA-project zich niet
leent voor stage. Het is immers geen stage maar een vrijwillige bijdrage aan de missie
van COSA. Bovendien kan van de cirkelcoördinator vanuit methodische overwegingen niet
worden verwacht dat deze een stagiair(e) begeleidt. De cirkelcoördinator heeft geen
direct toezicht op het handelen van de vrijwilliger. Er is maximaal respect voor de
zelfsturing van de cirkel, c.q. de vrijwilligers. Hier is bewust voor gekozen. Dit verhoudt
zich slecht tot het karakter van een stage-situatie, waarbij van de begeleider wordt
verwacht dat deze zicht heeft op de stagiair(e), zo nodig aanstuurt en coacht.
2- Uiteraard staat het studenten die zich in een stagejaar bevinden vrij om zich aan te
melden, maar uitsluitend in de rol van vrijwilliger voor COSA. Zij moeten dan rekening
houden met het feit dat men zich verbindt aan een minimale duur van een jaar, met
wekelijkse verplichtingen. Het optreden als vrijwilliger binnen COSA biedt mogelijkheden
voor leren en persoonlijke ontwikkeling. Dit is echter geen doelstelling van de hogeschool
en er worden dan ook vanuit de hogeschool geen criteria aan verbonden.
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