
 
 
 

Aanmelden 
Wilt u uw school aanmelden? Mail dan naar 
info@markant.org ter attentie van Heidi Wintels, 
van Markant, centrum voor mantelzorg of bel naar  
020 886 88 00.  
 
Ook als u vragen heeft, of een afspraak wilt maken voor een 
oriënterend gesprek, kunt u bij Markant terecht. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De Week van de Jonge Mantelzorger wordt uitgevoerd door 
Markant, centrum voor mantelzorg en jongeren-
communicatiebureau YoungWorks. Het project wordt 
mogelijk gemaakt door de gemeente Amsterdam. 

 
 
 

 

 
De Week van de  
Jonge Mantelzorger  
voor Amsterdamse scholen voor voortgezet onderwijs en MBO 
 
 

 
 
Van 1 t/m 10 juni 2016 vindt de Week van de Jonge Mantelzorger 
plaats. Op scholen voor voortgezet onderwijs en MBO vinden 
verschillende activiteiten plaats om aandacht te vragen voor 
jongeren die opgroeien met een ziek of verslaafd familielid, of een 
familielid met een beperking. Doe mee en meld uw school nu aan! 
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De Week van de Jonge Mantelzorger 
Het doel van de Week van de Jonge mantelzorger is om 
jongeren bewust te maken van hun rol van mantelzorger 
en hen vanuit hun eigen kracht te stimuleren om hiermee 
(goed) om te gaan, zodat zij zich gezond voelen en op 
school goed kunnen blijven meedoen. Maar het project 
richt zich ook op docenten, mentoren en 
zorgcoördinatoren: herkennen zij de jonge mantelzorgers 
en eventuele signalen van overbelasting? Zo zet u op uw 
school een proces in gang dat leidt naar meer herkenning 
en ondersteuning van jonge mantelzorgers, waardoor 
schoolverzuim kan worden voorkomen. 
 

Het project in vier stappen 
 
Stap 1: In gesprek met docenten 
Wat zijn de ervaringen van de docenten op uw school? 
Aansluitend bij de praktijkervaringen, geven we tips voor 
ondersteuning en doorverwijzen. Duur: 60 min.  
 
Stap 2: Wat weten uw leerlingen van mantelzorg? 
Leerlingen krijgen een interactieve gastles over 
mantelzorg. Leerlingen ontdekken wanneer iemand een 
jonge mantelzorger is en of zij zichzelf in die omschrijving 
herkennen. Duur: 50 min.  
 
Stap 3: Jonge mantelzorgers aan het woord in de talkshow 
Een evenement voor alle leerlingen van de klassen die aan 
het project meedoen! Jonge mantelzorgers gaan in gesprek 
met de leerlingen van uw school. Ook wordt er 
samengewerkt aan een opdracht. Een aansprekende 
talkshow-host leidt het gesprek en weet uw leerlingen van 
begin tot eind te boeien. De persoonlijke verhalen maken 
indruk. Duur: 100 min. 
 
Stap 4: Ondertekening van het convenant (optioneel) 
De ondertekening van het Jonge Mantelzorgers Convenant 
is het startpunt om op school maatregelen te treffen die 
bijdragen aan het herkennen en erkennen van jonge 
mantelzorgers en het voorkomen van verzuim. Markant 
kan u daarbij adviseren. 

Voor wie 
Deelname aan de Week van de Jonge Mantelzorger staat 
open voor scholen voor voortgezet onderwijs of MBO in 
Amsterdam. Aan deelname zijn geen kosten verbonden. 
Wel vragen we uw actieve medewerking om het project op 
uw school tot een succes te maken! 

 
 
Wat bieden wij? 
- We delen onze kennis en ervaring graag met u! 
- Volledige verzorging van docentenvoorlichting, gastlessen 
en de talkshow, zowel wat betreft inhoud als productie. 
- De inzet van enthousiaste jonge mantelzorgers die graag 
hun verhaal willen delen. 
- Ondersteuning bij informatie aan ouders/verzorgers over 
het project. 
 
Wat vragen wij van u? 
- Betrokkenheid en medewerking om het project op uw 
school tot een succes te maken! 
- Deelname met ten minste 100 leerlingen. 
- Tijd en ruimte vrijmaken voor de verschillende 
activiteiten. 
- Medewerking aan de evaluatie van het project. 
- Een vast aanspreekpunt binnen de school. 
 

 
Salima, jonge mantelzorger: 

"Het is fijn om je verhaal kwijt te kunnen." 
 


