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Wat is een maatschappelijke stage?
Een maatschappelijke stage is een stage waar leerlingen leren hoe het is om zich
vrijwillig in te zetten. Leerlingen van de middelbare scholen moeten een
maatschappelijke stage lopen. De maatschappelijke stage is geen 'gewone' stage
waarmee praktijkervaring in een beroep wordt opgedaan. Het gaat erom anderen te
helpen door het doen van vrijwilligerswerk.
Waarom lopen leerlingen een maatschappelijke stage?
De leerlingen leren hoe het voelt om zich voor een ander in te zetten. Ze leren ook hoe
belangrijk vrijwilligerswerk is in onze maatschappij. Leerlingen ontdekken organisaties en
mensen die ze normaal niet ontmoeten.
Waar lopen leerlingen een maatschappelijke stage?
De leerlingen lopen stage bij een organisatie die geen winst maakt. Leerlingen kunnen
zich ook inzetten bij een project in de buurt. Het project moet een maatschappelijk doel
hebben, zoals het organiseren van een etentje voor ouderen of een tafeltennistoernooi
voor jongeren.
Wie organiseert de maatschappelijke stage?
De stichting sociaal dorpsteam Utrechtse Heuvelrug organiseert de maatschappelijke
stage samen met de drie middelbare scholen op de heuvelrug:
 Vakcollege Maarsbergen
 MAVO doorn
 Revius Lyceum Doorn
Wat kan een leerling voor jouw organisatie betekenen?
We verwachten dat de leerlingen een aanvulling zijn voor de organisatie waar ze aan de
slag gaan. De leerling wordt ingezet als een ‘normale’ vrijwilliger. Waarom werken met
maatschappelijke stagiaires?
 Jongeren weten veel en hebben andere vaardigheden.
 Veel handen maken licht werk.
 Jongeren zijn de vrijwilligers van de toekomst
 Jongeren en ouders worden betrokken bij jouw organisatie.
Wanneer wordt de maatschappelijke stage een succes?
 Hoe concreter hoe beter. Bijvoorbeeld een project met een begin en eindpunt. Of
activiteiten met een duidelijk draaiboek. Spelletjes spelen, training geven, versieren
van ruimtes, koffie schenken en meedraaien op activiteiten zijn prachtige stages.
 Jongeren vinden het spannend om op een vreemde plek te komen. Vaak is het de
eerste stap buiten de vertrouwde omgeving zoals sportclub of de school. Jongeren
willen graag een band met hun begeleider, zodat ze zich op hun gemak gaan voelen.
Neem de tijd om elkaar te leren kennen, bijvoorbeeld met een rondleiding bij de
organisatie, samen thee drinken of praten over elkaars interesses.
 Neem de tijd om de leerlingen te begeleiden, zodat de leerling het werk steeds meer
zelfstandig kan uitvoeren. Hoe eerder de leerling zich gesteund voelt hoe groter de
kans op binding met jullie werkzaamheden.
Welke voorwaarde zijn er aan de maatschappelijke stage?
De school verzekert de leerlingen, omdat de maatschappelijke stages onder een schoolactiviteit vallen. De organisaties heeft nog steeds verantwoordelijkheden voor de
leerlingen waar ze mee werken. Vrijwilligers onder de 18 jaar worden binnen de ARBOwet gezien hun beperkte ervaring en deskundigheid, beschouwd als kwetsbare groep
voor wie een aantal voorschriften binnen de wet van toepassing blijft. Daarnaast is de
organisatie Verplicht om aan de leeftijd aangepaste voorlichting te geven over de risico's

van het vrijwilligerswerk binnen de organisatie. Op de tijden dat de stagiaire werkt, moet
er (deskundige) begeleiding aanwezig zijn. Wanneer een leerling tijdens een stage werkt
met (kwetsbare) cliënten, is het belangrijk dat de organisatie een verzekering voor deze
cliënten heeft afgesloten. Mocht er iets met de cliënt gebeuren tijdens de
werkzaamheden van de leerling, dan is het belangrijk dat de verzekering van de
organisatie deze schade dekt. Op de volgende websites is meer informatie te vinden:
http://www.maatschappelijkestage.nl/in-de-praktijk/arbo-and-atw/
Hoe worden de maatschappelijke stages georganiseerd?
In de Utrechtse Heuvelrug zijn drie middelbare scholen: het Revius Lyceum Doorn, MAVO
Doorn en Vakcollege Maarsbergen. De maatschappelijke stages van deze scholen worden
organiseert door de sagemakelaar van de stichting het sociaal dorpsteam Utrechtse
Heuvelrug. Het soort stage verschilt per school.
Welke stage vormen zijn er?
 Lintstages: Stage over een langere periode, waarbij de leerlingen zelf bepalen
wanneer ze bij hun stageplaats aan de slag gaan. Deze stagevorm vindt buiten
schooltijd plaats.
 Blokstages: De stage wordt in een aantal dagen achterelkaar gedaan, meestal een
week. Deze vorm van stage vindt tijdens schooltijd plaats.
Hoe komen de leerlingen aan een stageplaats?
Leerlingen kunnen op twee manieren aan hun stage komen. Ze kunnen een stage kiezen
uit het projectenboekje. Hierin staan stageplaatsen waar leerlingen zich voor kunnen
inschrijven. Maatschappelijke organisaties en initiatieven kunnen stageplaatsen opgeven
voor in het boekje. Daarnaast kunnen leerlingen zelf op zoek naar een stageplaats. Alle
stageadressen worden gecontroleerd door de stagemakelaar.
Hoe worden de leerlingen voorbereid?
De leerlingen krijgen voorafgaand aan hun stageles. Tijdens deze les wordt er met de
leerlingen op vrijwilligerswerk in het algemeen. Waarom, waar en welke soorten
vrijwilligerswerk zijn er? Tevens wordt er ingegaan op de maatschappelijke stages: wat
wordt er van de leerlingen verwacht, hoe moeten ze zich gedragen etc. Tijdens en
voorafgaand aan de stages wordt er voor de leerlingen op school een spreekuur
georganiseerd. De leerlingen kunnen tijdens het spreekuur terecht bij stage makelaar
met vragen over de stage of als er problemen zijn tijdens de stage.
Overzicht stageperiodes 2017-2018
Revius Lyceum Doorn
oktober 2017 tot en met april 2018
2e klas – lintstage – 30 uur
Schoonoord Doorn
11 december tot en 15 december 2017
3e klas – blokstage - 30 uur
Vakcollege Maarsbergen
april tot en met juni 2018
2e klas – lintstage - 20 uur
Wil jij meedoen met de maatschappelijke stage?
Heb je vragen? Of wil kijken of welken met stagiaires iets voor jullie organisaties of buurt
is? Bel dan met Tineke Eendebak: 06-12096852/ t.eendebak@welnuh.nl.

