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Gezocht Auteur KRASdossier 

 
Jeugddienst Globelink zoekt een auteur om een educatieve map te schrijven voor het KRASthema van 
volgend jaar!  
 

KRAS?  

KRAS is een discussie- en rollenspel voor jongeren uit de derde graad secundair onderwijs. KRAS werkt 
school- en netoverschrijdend. Over heel Vlaanderen komen jongeren in de vrije tijd samen om met 
leeftijdsgenoten op het scherp van de snee te debatteren over mondiale thema's. Daarbij staan 
discussie en de eigen mening centraal. Elk schooljaar wordt er een nieuw jaarthema met een mondiale 
inslag gebruikt om de jongeren in te leiden in de wondere wereld van de democratie en het 
debatteren. Vanuit het standpunt van mensen die iets te zeggen hebben krijgen de jongeren het beste 
zicht op de vaak heikele, mondiale thema's. Daarom kruipen jongeren in de huid van een politieke partij, 
een jongere uit een ander land, de regering van een land, de pers, een belangengroep, enz. Ze 
verdedigen hun stem met verve en ondervinden aan den lijve de spanningen die bestaan tussen de 
verschillende partijen. Het KRASdossier is de basis voor het volledige traject.  
 

Onderwerp?  
Op dit moment worden heel wat jongeren bevraagd over welk ontwerp zij graag willen debatteren in 
2020-2021. Dit wordt dan ook jouw taak: het schrijven van een begrijpbare, toegankelijke maar vooral 
uitdagende KRASmap. De inhoud voor deze map wordt aangeleverd door jongeren. Jongeren worden 
betrokken in het keuzeproces van deelthema’s en rollen. Op die manier willen we van in het begin de 
mening van jongeren betrekken in het ontwikkelen van het dossier. De uitkomst van dit traject is open. 
De bedoeling is om hun input te verwerken! Het spreekt dan ook voor zich dat je enkele sessies met 
deze jongeren bijwoont, om hier een duidelijk beeld over te krijgen. 
 

Gezocht profiel 
 
Voor het schrijven van het dossier zoekt Jeugddienst Globelink iemand met het volgende profiel:  
 

1. Interesse voor mondiale thema’s. Onder interesse verstaan we voeling met en kritische blik op 
het thema. De auteur moet geen expert zijn betreffende een specifiek thema, maar moet 
inhoudelijk mee kunnen nadenken over thema.  

2. Het thema moet genuanceerd en neutraal in beeld gebracht worden. Discussieerbaarheid is de 
prioritaire doelstelling. Alle standpunten m.b.t. een thema moeten op een evenwichtige manier 
aan bod komen (neutraliteit).  

3. Voeling met jongeren. De auteur moet bereid zijn om samen te werken met ‘de auteurs’: een 
groep jongeren die in een eerste fase vrijwillig input geven over het thema. Daarvoor wordt de 
auteur enkele keren verwacht op een sessie met de jongeren in kwestie (in het najaar van 2020). 

4. Een vlotte pen. De bedoeling is om de input van ‘de auteurs’ om te zetten in een tekst, op maat 
van jongeren (16-19 jaar en geschikt voor alle studierichtingen). 

5. Voldoende tijd in het voorjaar van 2021 om het dossier effectief te schrijven en af te stemmen.  
6. Flexibiliteit om informatie van ‘de auteurs’ aan te passen en onze feedback te verwerken. 

 



 Opdracht? 
Jeugddienst Globelink stelt het algemeen kader samen op basis van opzoekingswerk en de input van de 
jongeren. Als auteur schrijf je aan de hand van dit algemeen kader een vlot leesbaar en hanteerbaar 
dossier.  Het dossier gaat enkele malen over en weer tussen Globelink en de auteur om tot het ideale 
KRASdossier te komen. 
 
Concreet ziet je opdracht er als volgt uit:  
 

1. Het schrijven van het thema en de volledige rolbeschrijvingen  

• Het themagedeelte bestaat uit 9 deelthema’s en beslaat een 50-tal bladzijden.  

• De 12 rollen worden in ongeveer 35 bladzijden besproken.  

• De standpunten van de rollen over elkaar en over de thema’s  

• Woordenlijst 

• Bronvermelding: teksten, filmpjes,….  

2. Het nakomen van de afspraken qua timing. 

3. Het nakomen van de afspraken rond het schrijven van verschillende versies op basis van 
feedback. Dit betekent dat Globelink voor de eerste versie het kader biedt, en een uitgebreide 
‘leesgroep’ via de contactpersoon van Globelink voor de tweede en derde versie die feedback 
geeft.  

 

Vergoeding  
Globelink betaalt voor de hele opdracht 3750 euro (inclusief btw)  

1. Globelink betaalt op basis van ingediende facturen  
2. Tussentijds kan er betaald worden op de volgende tijdstippen:  

• Maart 2021 (na schrijven van eerste versie): 1500 euro  

• Mei 2021 (na voltooien van schrijfopdracht): 2250 euro  
 

Procedure  
Een enthousiaste e-mail, enkele teksten waarvan je zelf vindt dat ze aantonen dat je aan ons 
vooropgesteld profiel beantwoordt en jouw beknopte cv worden tegen uiterlijk donderdag 3 september 
2020 om 12u via e-mail verwacht bij: daphne@globelink.be   
 

Contact  
Jeugddienst Globelink 
Onderwijsstraat 126b 
1070 Anderlecht  
02/5279194  
globelink@globelink.be 


