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“	Ik	kan	goed	rekenen	en	heb	dat	
geleerd	aan	jongere	kinderen.”

	 Aisha(15)

“	Ik	heb	geleerd	hoe	je	als	
leerlingen	goed	met	elkaar	
kunt	samenwerken.”

	 Linda	(13)
	
“	Door	mijn	stage	bij	de	

daklozenopvang	weet	ik	nu		
hoe	moeilijk	sommige	mensen	
het	hebben.”

	 Lisa	(17)

“	Met	z’n	allen	knapten	we	een	
speeltuin	op;	de	mensen	van	
de	speeltuinvereniging	waren	
er	erg	blij	mee.”

	 Sam	(14)	
	
“	Ik	heb	door	het	bos	schoon		

te	maken	wat	voor	het		
milieu	gedaan.”

	 Roel	(16)

“	We	hebben	gemerkt	hoe	
bijzonder	het	is	om	met	
gehandicapten	te	werken.”

	 Ilonka	en	Cindy	(15)



Wat betekent de maatschappelijke stage voor jou?
Tijdens de maatschappelijke stage zet je je in voor een ander en voor je 
omgeving. Je doet dat via vrijwilligerswerk. Een maatschappelijke stage is 
dus geen beroepsstage. Vanaf het schooljaar 2011-2012 doen alle middel-
barescholieren een maatschappelijke stage van minimaal 30 uur. 

kies een stage die je leuk vindt
Je kunt op heel veel verschillende manieren je steentje bijdragen aan de 
maatschappij. En het leuke is, dat je meestal van school zelf mag kiezen  
wat het beste bij jou past. Want een stage die je leuk vindt, levert jou en je 
omgeving veel meer op. 

Welke stages zijn er dan?
• Oude mensen helpen met hun computer of mobieltje
• Voorlezen aan kinderen in de bibliotheek
• Meewerken met de boswachter in het bos
• Een sportteam trainen
• En nog veel meer!

Met de maatschappelijke stage doe je iets voor een ander of voor de 
samenleving. Vanuit je school doe je vrijwilligerswerk, bijvoorbeeld op je 
eigen voetbalclub, in een verzorgingstehuis, bij een festival in de buurt of  
in een dierenasiel.

Wat is MaatsChappelijke stage 
nou preCies?

help, ik ga op stage!  
Wat Moet ik Weten?

jouw school vertelt je alles
Tijdens de les of een speciale bijeenkomst op school krijg je informatie over 
de maatschappelijke stage. Je mentor, de stagecoördinator of een leraar 
vertelt je hoe de maatschappelijke stage op jouw school werkt. Maar ook 
wat jij ervan kan verwachten en wat de school van jou verwacht. Ook krijg je 
informatiemateriaal voor jou en je ouders. 

tijdens en na de stage
Bijna elke school heeft een stagecoördinator. Hij of zij weet welke  
leerlingen waar stage lopen en houden leraren en mentoren hiervan op de 
hoogte. Met je leraar of mentor heb je tijdens je stage contact over hoe het 
gaat. Ook achteraf bespreek je hoe de stage beviel. Het meeste contact heb 
je tijdens de stage met je begeleider. Dat is meestal iemand van de organi-
satie waarbij je je stage doet.

hoe vind ik een stageplaats?
Scholen zien graag dat je zelf, bijvoorbeeld via je ouders, bekenden of je 
sportclub, een maatschappelijke stage vindt die bij jou past. Als je zelf niets 
kunt vinden, kun je meestal ook terecht bij een vrijwilligerscentrale of 
–steunpunt. Je school heeft daar contact mee en kan je er alles over 
vertellen. Het steunpunt weet precies waar er stageplekken zijn en hoeveel. 
Soms kun je ook een maatschappelijke stage doen op je eigen school. 
Bijvoorbeeld door te helpen bij een kerstmarkt. Of door geld in te zamelen 
voor een goed doel via een projectweek. Kortom: je mag zelf een maatschap- 
pelijke stage uitkiezen. De school kijkt met je mee en beslist uiteindelijk of 
ze de stage geschikt vindt voor jou.

Meer over Mas op maatschappelijkestage.nl 
Liever digitaal? Natuurlijk is er ook allerlei informatie op het web te vinden.

Een goed begin is het halve werk, ook bij de maatschappelijke 
stage. Daarom word je goed voorbereid door de school en 
de organisatie waar je de stage gaat lopen. Maar je kunt hier 
natuurlijk zelf ook aan bijdragen. Zodat je er straks helemaal 
klaar voor bent.

er zijn veel verschillende organisaties waar je stage kunt lopen
• Sportverenigingen
• Buurthuizen
• Kinderdagverblijven
• Bibliotheken
• Verzorgingshuizen
• Asielzoekerscentra
• Goede doelen zoals het Wereldnatuurfonds,  

Natuurmonumenten en Amnesty International
• Politieke jongerenorganisaties (politieke partijen)
• En nog veel meer!

Welke MaatsChappelijke stage 
past bij Mij?

stages buiten school zoals
•  Spelletjesmiddagen voor  

kinderen in een asielzoekers-
centrum organiseren

•  Meehelpen bij de scouting
•  Een klussendienst opzetten  

voor ouderen
•  Helpen bij de daklozenopvang  

of kleding inzamelen voor het 
Leger des Heils

•  Meewerken aan projecten van  
de vrijwilligerscentrale

stages op school zoals
•  Hulpmentor zijn voor leerlingen 

uit de onderbouw
•  Het fietsenhok schilderen
•  Helpen bij een open dag
•  Energiebesparing binnen het 

schoolgebouw onderzoeken


