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Maatschappelijke stage, wat is dat? 
 
 
Inleiding 
 
Vrijwilligerswerk, doe jij dat wel eens? Loop je wel eens een collecte voor een goed doel? Help je 
wel eens met koffieschenken in het woonzorgcentrum? Doe je wel eens boodschappen voor 
iemand die dat zelf niet meer kan? Tijdens het volgen van een maatschappelijke stage doe je 
ervaring op met vrijwilligerswerk. 
 
Het Van Lodenstein College vindt het ook belangrijk dat jongeren vrijwilligerswerk doen; daarom is 
er  besloten dat elke leerling verplicht een maatschappelijke stage gaat volgen. Onze school heeft 
ervoor gekozen om deze stage, die 30 uur omvat, grotendeels in het tweede leerjaar te doen. 
 
In deze stagemap kun je lezen wat het doel van stage is, wat je gaat doen, wat je gaat leren, wat 
er van jou verwacht wordt en wat je van de school en instellingen mag verwachten.  
 
 
Doel 
 
Het doel van de maatschappelijke stage is dat je als vrijwilliger ervaring opdoet en kennis maakt 
met een andere kant van de samenleving. Daarnaast is het belangrijk om je naasten te helpen en 
te ondersteunen. God heeft ons deze opdracht meegegeven in Zijn Woord. Door middel van deze 
stage kan ook jij wat voor je naasten betekenen en zo een bijdrage leveren aan onze 
maatschappij.  
 
Door het volgen van een maatschappelijke stage raak je meer betrokken bij de maatschappij. Je 
draagt tijdelijk wat verantwoordelijkheid voor een deel van de samenleving. Wij hopen dat je de 
waarde en het nut van vrijwilligerswerk in gaat zien, zodat ook jij betrokken raakt bij het 
vrijwilligerswerk.  
 
 
Wat leer je ervan? 
 
Tijdens deze stage leer je ondermeer: 

 wat vrijwilligerswerk inhoudt 

 welk nut vrijwilligerswerk heeft 

 je talenten of vaardigheden te ontdekken 

 je zelfvertrouwen te versterken 

 samenwerken 

 communiceren met mensen buiten jouw leefomgeving 

 je sociale vaardigheden te ontwikkelen 

 verantwoordelijkheid te dragen 

 met waardering om te gaan 
 
 
Waar kun je deze stage volgen? 
 
Een maatschappelijke stage kun je bij verschillende organisaties en instellingen volgen. 
Bijvoorbeeld bij vrijwilligersorganisaties en zorg- of welzijninstellingen, zoals woonzorgcentra, 
kinderdagverblijven, gezinnen, scholen enz. Ook is het mogelijk om met een aantal leerlingen of de 
hele klas een actie te organiseren voor een goed doel of instelling. Overleg dit altijd even met je 
mentor. 
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Het stageadres mag NIET zijn bij familie én NIET bij het bedrijf waar al (betaald) zaterdagwerk 
gedaan wordt. Als je twijfelt over eens adres overleg dan altijd met je mentor! 
 
I.v.m. de identiteit van de school mogen activiteiten die op zondag plaats vinden (bijv. oppassen in 
de crèche), NIET meetellen voor de maatschappelijke stage! 
 
 
Wanneer kun je de stage lopen? 
 
De stage-uren moeten in je vrije tijd gemaakt worden. Het wordt daarom zeker aangeraden om 
gebruik te maken van de vrije dagen in verband met vergaderingen (woensdag 30 november 
2016 en dinsdag 28 maart 2017) en in de vakanties. Verder zou je ook kunnen stage lopen als 
bijv. PSO niet doorgaat of als je een middag vrij bent.  
 
 
Voor welke werkzaamheden zou je kunnen je kiezen? 
 

 koffie schenken in een woonzorgcentrum 

 werken bij een kringloopwinkel of wereldwinkel 

 wandelen met een bewoner of een kind  

 collecte lopen 

 activiteiten doen met bewoners  

 boodschappen doen voor een oudere 

 inpakwerk voor een goed doel 

 de tuin onderhouden van de kerk, een instelling of voor mensen die dit zelf niet kunnen (of 
andere klussen) 

 koster helpen bij het klaarzetten van stoelen, inschenken van koffie, e.d. 

 oppassen bij een gehandicapt kind bij de buurvrouw, zodat zij boodschappen kan doen  
 
De doelgroepen waar je mee om zal gaan, zijn bijvoorbeeld: 

 kinderen 

 ouderen 

 lichamelijke gehandicapten 

 geestelijke gehandicapten  

 gezinnen; buren, vrienden, gemeenteleden 

 zieke mensen 

 instanties, instellingen, non-profitorganisaties 

 gemeentes  
 
Welke begeleiding kun je vanuit school verwachten? 
 
Vanuit school begeleiden de mentoren je bij je maatschappelijke stage. Je krijgt hiervoor uitleg 
over je stageplek, een digitaal logboek en stageopdrachten. Bij je mentor kun je bovendien altijd 
terecht met vragen.  
 
Tijdens deze stage maak je misschien wel iets mee wat je moeilijk vindt of wat je misschien wel 
aangrijpt en dat je wilt delen met je stagedocent of klas. Tijdens de mentorlessen krijg je hier 
ruimte voor. De mentoren staan hier open voor en zullen er naar vragen. Gebruik deze 
mogelijkheid of geef het zelf aan. Het delen van lastige gebeurtenissen kan jou verlichting geven 
en anderen eventueel ook helpen.  
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Welke begeleiding kun je op de stageplek verwachten? 
 
De desbetreffende instelling of organisatie zal je vooraf informatie en uitleg geven over de 
werkzaamheden die er van jou verwacht worden. Ook de mensen van de stageplek zullen open 
staan voor zaken die je moeilijk of lastig vindt. Niet alleen je inzet of belangstelling, maar ook je 
openheid en eerlijkheid zal gewaardeerd worden. Je moet er zelf voor zorgen dat je bij je stageplek 
alle informatie verzamelt die je nodig hebt. Jij toont ook zelf het initiatief! 
 
 
Aan welke eisen moet de stage voldoen? 
 
De maatschappelijke stage duurt in totaal 30 uur.  
Voor de het eerste jaar stond er al 6 uur op het programma. Je hebt deze uren gemaakt rondom 
de actiedag in het voorjaar van 2016. 
In het tweede leerjaar loop je dan nog 24 uur stage. 
De stage-uren zijn verplicht. Daarom vind je in deze map ook een urenlijst die op de 
stageplaats(en) afgetekend moet worden zodat je kunt aantonen dat de stage ook daadwerkelijk 
gevolgd is. De maatschappelijke stage moet ‘vrijwillig’ zijn. Dit ‘vrijwillig’ betekent dat je de 
werkzaamheden belangeloos uitvoert en er geen geld voor ontvangt. Bij non-profit (niet-winst) 
organisaties of instellingen ga je immers belangeloos vrijwilligerswerk doen. Dit werk moet wel 
zinvol zijn, jij moet kunnen zien en ervaren dat jouw bijdrage belangrijk is en gewaardeerd wordt. 
 
 
Welke opdrachten worden er verwacht? 
 
Tijdens de maatschappelijke stage word er van je verwacht dat je de stagemap digitaal bijhoudt en 
verzorgd inlevert via magister bij je mentor. Aan het einde van het schooljaar wordt er namelijk aan 
de hand van je ervaringen van je maatschappelijke stage een beoordeling gegeven. Deze 
beoordeling moet voldoende zijn! 
 
Aan het einde van het jaar moeten de stageopdrachten ingeleverd zijn. De uiterste inleverdatum 
is maandag 12 juni 2017. Mocht je dan je logboek nog niet hebben ingeleverd (en daar ook geen 
afspraak over hebben gemaakt met je mentor) dan moet je in je eigen tijd (eerste week van de 
zomervakantie) de niet behaalde uren op school inhalen. Het is dus belangrijk voor jezelf om goed 
bij te houden hoe ver je bent met je stage en daar ook actief mee bezig te zijn.  
 
 
Aandachtspunten 
 
- Bij de start van je stage moet je zorgen voor een volledig ingevuld formulier ‘STAGE ADRES”. 
Deze vind je op de website van de school. Dit formulier heb je uiterlijk vrijdag 28 oktober 2016 
bij je mentor ingeleverd.  Wil je stagebegeleider graag dat je een stage overeenkomst sluit (dit 
kan mogelijk zijn in verband met de verzekering) dan vul je ook de stage overeenkomst (zie 
formulier op de website) in en lever je die in bij je mentor in plaats van het stage adres formulier. 
- Zonder goedkeuring van de mentor van het opgegeven stage adres mag je niet aan de stage 
beginnen. 
- Bij ieder stageadres laat je een evaluatieformulier invullen. Ook deze kun je ook achter op de site 
vinden. 
- Let goed op de inleverdata van je urenlijst! 
 


