
Winst voor leerling en buurt

Maatschappelijke 
stages voor een buurt 



Auteur: Fraukje van Dijk en Iris Kummeling

Eindredactie: afdeling communicatie movIsIe

Fotografie: Redmar Kruithof, marc Bolsius en Hollandse Hoogte 

(Rob Cloosterman, Bert spiertz en Herman engbers)

Vormgeving: ontwerpbureau suggestie & illusie

Drukwerk: Libertas

Bestellen: www.movisie.nl

overname van informatie uit deze publicatie is toegestaan onder 

voorwaarde van de bronvermelding: © movIsIe, kennis en advies 

voor maatschappelijke ontwikkeling.

Januari 2011

Deze publicatie is tot stand gekomen dankzij financiering van het 

ministerie van vWs.



Maatschappelijke 
stages voor een buurt 

Winst voor leerling en buurt





Inhoudsopgave

Winst voor leerling en buurt 3

Bouwen aan maatschappelijke stage voor een buurt  5

Fundamenten 6
*	Thema 6

*	Hart voor de buurt  7

*	Behoefte  8

Bouwstenen 9
*	De jongeren  9

*	Randvoorwaarden stage  10

*	Projectplanning  11

*	Geld, middelen en mankracht 12

*	Bewonersparticipatie  13

*	Samenwerkingspartijen  14

*	Kwaliteit van de stage  15

*	Evaluatie  16



*	*	*		4		Maatschappelijke	stages	voor	een	buurt

Middelbare scholieren die helpen bij de inrichting en 

het onderhoud van een speellandschap op een slooplo-

catie? Woningcorporatie Woonstad in de Rotterdamse 

wijk Pendrecht nam daarvoor het initiatief. Leerlingen 

gaven invulling aan hun maatschappelijke stageop-

dracht vanuit school, buurtbewoners werden voorzien 

in hun behoefte aan zowel meer speelruimte voor kin-

deren als het aantrekkelijk maken van het sloopgebied 

en de woningcorporatie gaf uiting aan hun maatschap-

pelijke ambitie.

Waarom maatschappelijke stages 
voor een buurt? 
Bovenstaand voorbeeld is er slechts een van de velen 

als het gaat om het doen van maatschappelijke stage 

in een buurt. Maatschappelijke stage heeft als doel om 

jongeren onder verantwoordelijkheid van de school ken-

nis te laten maken met de samenleving en hen daar een 

onbetaalde bijdrage aan te laten leveren. Zo leren jon-

geren iets te doen voor een ander en ervaren ze hoe het 

is om verantwoordelijkheid te nemen voor een ander of 

de omgeving. De buurt is bij uitstek een plek om deze 

ervaring op te doen.

Wat is een buurt?
Een buurt is een min of meer begrensd onderdeel van 

een gemeente en vormt vaak met meerdere buurten 

een wijk of een stadsdeel. Net als de maatschappij in 

zijn geheel bestaat een buurt uit sociale verbanden, 

gewoontes, voorzieningen en organisaties, en heeft zij 

haar eigen kwaliteiten en problemen. Iedereen woont 

in een buurt, maar niet iedereen staat er bij stil wat er 

in de buurt leeft. Maatschappelijke stage biedt een kans 

om maatschappelijke participatie door jongen in een 

buurt te bevorderen. Jongeren leren zo wat een buurt 

eigenlijk is en wat zij voor een buurt kunnen beteke-

nen. En zoals bovenstaand voorbeeld laat zien: de buurt 

heeft er ook nog wat aan!

Bouwen aan maatschappelijke  
stages voor een buurt
Met deze publicatie willen wij u inspireren om maat-

schappelijke stage in te zetten voor een buurt. We 

willen u ook stimuleren om de buurt en de bewoners 

niet alleen als podium voor maatschappelijke stages 

te zien, maar ook als profijtgroep. Leerlingen nemen 

verantwoordelijkheid om de situatie in een buurt en 

voor de bewoners te verbeteren. Winst voor leerling en 

buurt(bewoners) dus! Met deze publicatie ontwikkelt u 

zelf uw bouwplan voor een leuke en leerzame maat-

schappelijke stage voor een buurt.

Winst voor leerling 
en buurt
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Bouwen aan maatschappelijke 
stages voor een buurt
Het opzetten van een maatschappelijke stage voor de 

buurt is te vergelijken met het bouwen van een huis. 

Daarbij hebben we te maken met een fundament en 

bouwstenen om iets moois en vooral duurzaams te 

creëren. 

Fundament
Het fundament voor de maatschappelijke stage voor 

de buurt is een samensmelting van twee componenten: 

de onderwijsvisie op de maatschappelijke stage en het 

aanknopingspunt met de buurt. 

De onderwijsvisie legt de basis voor het fundament 

van maatschappelijke stages voor een buurt. Deze 

visie is de wijze waarop het onderwijsteam kijkt naar 

de maatschappij (o.a. levensbeschouwing en geloofs-

overtuiging), het kind, het leren van het kind en hoe 

de maatschappelijke stage daarin ondersteunend kan 

zijn. De gekozen onderwijsvisie geeft directie en team 

houvast om maatschappelijke stages een verankerde 

plek in school te geven en leidt daarmee naar een keuze 

voor een aanknopingspunt voor maatschappelijke stage 

voor een buurt. Waarop komen de accenten te liggen 

en welke buurtaspecten moeten in de stage vertegen-

woordigd zijn? Wij onderscheiden in deze brochure 

drie aanknopingspunten oftewel fundamenten: de 

maatschappelijke stage kan verbonden worden met een 

thema, een behoefte of een passie. De aanknopingspun-

ten fungeren als fundament voor een maatschappelijke 

stage in de buurt. U kiest één fundament van waaruit 

u wilt werken, de andere twee fundamenten kunt u 

gebruiken als bouwsteen.

Bouwstenen
Op het fundament wordt verder gebouwd met bouwste-

nen die zich in en buiten de school bevinden. Voor-

beelden van bouwstenen zijn samenwerkingspartners, 

financiële middelen, kwaliteitscriteria en evaluatie. In 

totaal beschrijven we acht bouwstenen die u verder 

kunnen helpen bij het concreet maken van de maat-

schappelijke stages. Een bouwsteen is een onderdeel 

van de maatschappelijke stage, waarvan wij menen dat 

het goed is om er aandacht aan te besteden als u met 

maatschappelijke stage voor de buurt aan de slag gaat. 

U hoeft natuurlijk niet alle bouwstenen te gebruiken en 

u kunt hiermee naar eigen inzicht uw maatschappelijke 

stage gaan vormgeven.

U kunt zich dus helemaal gaan uitleven als architect van 

een maatschappelijke stage voor de buurt. 
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Fundamenten
Thema
Veiligheid, leefbaarheid of zelfredzaamheid van 

buurtbewoners zijn veelvoorkomende maatschappelijke 

thema’s die op buurtniveau spelen. De maatschappelijke 

stage die u wilt organiseren en uitvoeren kunt u vorm-

geven vanuit zo’n thema. Het thema kan in het ver-

lengde liggen van een schoolvak, een speerpunt zijn van 

het schoolbeleid, voortkomen uit de belangstelling van 

leerlingen of aangedragen worden door een potentiële 

samenwerkingspartij zoals de gemeente, een maat-

schappelijk makelaar of een stagebiedende organisatie. 

voorbeeld

In de Apeldoornse wijk De Maten hebben 

honderd scholieren zich ingezet om de leefbaar-

heid, sportiviteit, sociale cohesie en veilig-

heid van de wijk te verbeteren. De leerlingen 

participeerden in het project ‘Op Straat Sportief 

Ontmoeten’, van de welzijnsorganisatie Wis-

selwerk. Leerlingen hebben in tien groepjes van 

tien personen een pleintje of veldje in de wijk 

De Maten ‘geadopteerd’. Zij hebben er gedu-

rende een week op toegezien dat kinderen uit 

de groepen 6, 7 en 8 van de basisschool in een 

leefbare en veilige omgeving konden spelen. 

Hierbij functioneerden de maatschappelijke sta-

giairs als rolmodel op het gebied van omgangs-

vormen, sportiviteit, het stimuleren tot sporten 

en het op straat ontmoeten  van kinderen en 

buurtbewoners.  

tips

*	Stimuleer creativiteit: er is een diversiteit aan 

thema’s mogelijk (veiligheid, milieu, discrimi-

natie, cultuur, sport, burgerschap of sociale 

cohesie).

*	Leg verbanden: zoek met het gekozen thema 

aansluiting bij het vraagstuk dat leeft in de 

buurt of bij de gemeente, en maak een koppe-

ling met de behoefte van de bewoners van de 

buurt.

*	Raadpleeg informatiebronnen: voor inspiratie 

op maatschappelijke thema’s kunt u terecht bij 

(collega) docenten maatschappijleer, gemeente-

ambtenaren Wmo of buurtbewoners zelf. 
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Hart voor de buurt 
Een succesfactor voor een goede maatschappelijke stage 

is de mate waarin de leerling de stage zelf vorm kan 

geven. In dit fundament zijn leerlingen dan ook zelf ini-

tiatiefnemer van de maatschappelijke stage, en bepalen 

zij op welke manier ze de buurt willen ondersteunen en 

wat deze ondersteuning moet opleveren. De maatschap-

pelijke stage is hun cadeau aan de buurt. Leerlingen 

kunnen de maatschappelijke stage vanuit verschillende 

invalshoeken invullen. Ze kunnen zich laten leiden door 

een maatschappelijk thema, door een schoolvak, of 

werken vanuit hun hobby of competenties. 

 

 tips

*	Werk vanuit passie: de kans dat leerlingen met 

plezier werken aan de maatschappelijke stage 

is het grootst als ze kunnen werken vanuit een 

persoonlijke passie. 

*	Bepaal de profijtgroep: zorg dat vooraf duide-

lijk is voor wie de stage bedoeld is. Is het voor 

alle bewoners in de buurt of voor een specifieke 

bewonersgroep?

*	Reflecteer op de stage: voor een zo groot 

mogelijk leereffect is het van belang om met de 

leerlingen te reflecteren op de stages. Wat is de 

maatschappelijke relevantie van hun stage en 

wat heeft de buurt eraan? 

voorbeeld

De Amersfoortse wijk Schothorst is door een 

maatschappelijke stage dertien kunstzinnige 

afvalbakken rijker. Zes leerlingen die eind-

examen deden in het vak tekenen, besloten 

om de kunstzinnige afvalbakken aan de wijk 

cadeau te doen. Dit als tegemoetkoming voor 

de overlast van afval, veroorzaakt door leerlin-

gen van hun school. Naast het plaatsen van de 

bakken, hebben de maatschappelijke stagiairs 

een voorlichtingsles over zwerfaval gegeven aan 

brugklassers en hebben zij voor klasgenoten een 

rondleiding georganiseerd bij een afvalverwer-

kingsbedrijf om te laten zien hoe het afval na 

het ophalen wordt verwerkt. 
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Behoefte
Een maatschappelijke stage kan voortkomen uit een 

behoefte van de buurt. Dit kunnen wensen zijn van 

buurtbewoners, van vrijwilligersorganisaties in een 

buurt of vanuit de gemeente die graag met een buurt 

aan de slag wil. Om de behoefte te achterhalen, kan 

een behoefteonderzoek uitgevoerd worden waarin 

vragen gesteld worden aan bewoners, organisaties en/

of de gemeente. Op basis van de resultaten wordt de 

maatschappelijke stage ingevuld. Het uitvoeren van een 

behoefteonderzoek kan natuurlijk ook een onderdeel 

zijn van de maatschappelijke stage.

voorbeeld

Vijf leerlingen uit een klas vmbo 3 hebben in 

opdracht van een woningcorporatie in een 

stadsdeel van Amsterdam onderzoek onder 

buurtbewoners gedaan. De leerlingen onder-

zochten door middel van een eenvoudige vra-

genlijst wat de bewoners van de leefbaarheid 

in de wijk vonden. Uit het onderzoek bleek dat 

men last had van hangjongeren die op verschil-

lende plekken in de wijk samenkwamen, maar 

de speciaal daarvoor ingerichte hangplek niet 

gebruikte. Het idee van de vmbo-leerlingen was 

vervolgens om met de jongeren en een professi-

onele kunstenaar een graffititekening te maken 

bij de hangplek. Op die manier zouden de 

jongeren zich kunnen verbinden met de plek die 

voor hen was ingericht. Het idee is uitgevoerd 

en bleek te werken.

tips

*	Bepaal de onderzoeksgroep: bedenk vooraf 

met de leerlingen bij wie of welke partijen de 

behoefte wordt gepeild.

*	Kies de onderzoeksmethode: kies één of meer-

dere methodes voor het behoefteonderzoek. 

Leerlingen kunnen een enquête doen op papier, 

bewoners interviewen op straat, een bezoek 

brengen aan de burgemeester of bij een aantal 

organisaties in de buurt langs gaan.

*	Bereid het maken van een keuze voor: het is 

handig om vooraf te bedenken hoe de knoop 

wordt doorgehakt als er meerdere behoeftes 

naar voren komen.
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Bouwstenen
De jongeren
Als ze eenmaal aan de slag zijn, vinden jongeren vrijwil-

ligerswerk erg leuk. Maar dan is het wel belangrijk dat de 

activiteit die ze uitvoeren aansluit bij hun unieke belevings-

wereld, motivatie en competenties. Dè jongere bestaat im-

mers niet. Goede begeleiding tijdens de start en uitvoering 

van de activiteit is daarbij van cruciaal belang. 

Gedurende een week ontwikkelden leerlingen 

samen met woningcorporatie Ymere en de 

KunstBrigade ideeën voor een buurt in Amster-

dam-Noord. In de raadzaal van het stadsdeel-

huis bleken de jongeren verassende en creatieve 

ideeën te hebben. Zo ontstond een project 

waarbij de leerlingen ouderen uit de buurt leer-

den koken en nieuwe gerechten lieten ontdek-

ken. De beste plannen werden tijdens een vol-

gende projectweek door leerlingen uitgevoerd. 

Het maatschappelijke stageproject haakte aan 

bij het project ‘Noord zoekt kruiwagens!’, een 

initiatief van het stadsdeel Amsterdam-Noord 

en enkele woningcorporaties. Met dit project 

willen de initiatiefnemers talentontwikkeling 

van jongeren stimuleren en de sociale cohesie 

vergroten. 

  

voorbeeldtips

*	Maatwerk in motiveren: bij het motiveren van  

jongeren werken bepaalde tactieken wel,  

anderen juist niet. Meer hierover kunt u lezen  

in de publicatie ‘Motiveren is maatwerk’ 

die u kunt downloaden via www.movisie.nl/

publicaties.  

*	Creëer een belevenis: bij het doen van vrijwilli-

gerswerk gaat het voor jongeren niet alleen om 

de activiteit zelf. Het gaat om het geheel, om de 

ervaring die ze meemaken. Wilt u weten hoe u 

van een maatschappelijke stage voor de buurt 

een ervaring maakt voor jongeren? Download 

de publicatie ‘Een belevenis creëren’ via  

www.movisie.nl/publicaties.  

*	Begeleid de leerlingen: zorg voor goede be-

geleiding van de jongeren. Houdt er rekening 

mee dat niet iedereen de gave heeft om goed 

te communiceren met jongeren. Meer weten? 

Download de toolkit ‘Omgaan met jongeren’ via 

www.maatschappelijkestages.nl. 
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Randvoorwaarden stage
U kunt bij het invullen van een maatschappelijke stage 

voor de buurt enkele randvoorwaarden benoemen. De 

drie klassieke randvoorwaarden (geld, planning en kwa-

liteit) worden als aparte bouwsteen beschreven. Maar 

met deze drie bent u er over het algemeen niet mee bij 

de maatschappelijke stage. Vaak stellen samenwerkings-

partners nog andere randvoorwaarden. De belangrijkste 

daarvan is het type stage (o.a. projectweek, estafette of 

lintstage) waarmee gewerkt moet worden.  

voorbeeld

Het restaurant van een vmbo-school in Zoeter-

meer werd omgevormd tot een Resto VanHarte, 

waar mensen uit de omgeving twee avonden 

per week kunnen komen eten. Leerlingen 

vervullen hier hun maatschappelijke stage door 

tafels te dekken, te koken, af te wassen en te 

helpen in de bediening. Bij de oprichting kreeg 

de school te maken met het concept van het 

Resto VanHarte, dat behouden diende te blij-

ven. En dat is gelukt. Mensen betalen ook in  

dit Resto VanHarte afhankelijk van hun beurs  

€ 2,50 of € 5,- voor een driegangenmenu. En er 

worden thema-avonden georganiseerd, waar-

door mensen in contact komen met buurtbewo-

ners en sleutelpersonen als wijkagenten, verte-

genwoordigers van zorginstellingen, huisartsen 

en sociaal raadsmannen. Het Resto VanHarte in 

Zoetermeer is nu zeer succesvol.   

tips

*	Creëer inzicht: inventariseer in de voorberei-

dingsfase met welke randvoorwaarden u te 

maken heeft. Pas de maatschappelijke stage 

voor de buurt hierop aan. 

*	Zorg voor overzicht: noteer alle randvoorwaar-

den in een plan van aanpak, zodat ze voor alle 

betrokkenen helder zijn. 

*	Kies bewust: het type maatschappelijke stage 

is van invloed op het behalen van de resultaten 

die u voor ogen heeft met maatschappelijke 

stage. Maak daarom een bewuste keuze voor 

een stagetype. Meer over de verschillende type 

stages kunt u lezen in de folder ‘Maatschappe-

lijke stages voor organisaties’ via  

www.movisie.nl/publicaties. 
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Projectplanning
Een projectplanning is belangrijk voor volledig zicht op 

de stage. Met een degelijke planning kan voorkomen 

worden dat activiteiten die nodig zijn voor een succes-

volle maatschappelijke stage worden vergeten. Het kan 

nuttig zijn om alle activiteiten die nodig zijn voor de 

organisatie gefaseerd in de tijd onder te brengen. Denk 

dan na over welke hoofdactiviteiten er in welke fase 

plaats vinden. Welke resultaten moeten er in welke fase 

worden behaald? Hoeveel uren worden er ingezet per 

fase en welke overschrijding van uren is acceptabel?

voorbeeld

In het Groningse Leek is een jongerencentrum 

ontworpen, gebouwd en feestelijk geopend 

met de hulp van leerlingen. In het kader van 

de maatschappelijke en beroepsstages werden 

jongeren ingezet in verschillende fases van het 

ontwerp en de bouw. Zo dachten leerlingen 

mee in het ontwerp van het gebouw en het 

bedenken van de functies. Een andere groep 

was verantwoordelijk voor de feestelijke ope-

ningsceremonie. Weer andere leerlingen legden 

alle gebeurtenissen op foto en schrift vast en 

maakten hier een prachtig boek van dat tijdens 

de opening van het pand werd uitgereikt aan 

alle betrokkenen. Het resultaat: een jongeren-

centrum dat écht van en voor jongeren is!

tips

*	Check planning: laat collega’s en samenwer-

kingspartners uw projectplan zien en vraag om 

feedback.

*	Commitment schoolleiding: leg het projectplan 

voor aan de schoolleiding. Daarmee creëert u 

betrokkenheid van collega’s en zorgt u dat de 

risico’s van het project worden gedragen door 

de schoolleiding.

*	Go/no-go moment: bouw na iedere fase een 

go/no-go moment in. Als de organisatie van de 

maatschappelijke stage voor de buurt niet naar 

wens verloopt, kunt u zo eventueel tussentijds 

besluiten deze verder geen doorgang te laten 

vinden. 
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Geld, middelen en mankracht
Sommige activiteiten die leerlingen in een buurt kunnen 

uitvoeren kosten geld, middelen of meer mankracht 

dan leerlingen zelf kunnen leveren. Veel kosten kun-

nen worden gedekt door creatief op zoek te gaan naar 

sponsoring in geld en in natura. Geld kan vanuit school, 

een fonds, subsidie of sponsoring komen. Middelen kunt 

u proberen te verwerven bij het midden- en kleinbedrijf 

(uit de buurt) en mankracht bij maatschappelijke organi-

saties, bedrijven en buurtbewoners.

 

voorbeeld

Diverse leerlingen hebben in de Sterrenbuurt 

in Bergen op Zoom bewoners van seniorenwo-

ningen van de woningcorporatie Wonen West 

Brabant geholpen bij het tuinonderhoud. De 

aftrap leek even niet door te gaan vanwege de 

sneeuw, maar de school zocht naar een oplos-

sing. Uiteindelijk hebben de maatschappelijk 

stagiairs sneeuw geruimd en zout gestrooid, 

klussen die voor de bewoners zelf te zwaar 

zijn. In totaal zijn de jongeren vier keer per jaar 

langs gegaan om de tuinen bij te houden. De 

huurders betaalden daar vijf euro per maand 

voor. De vijf euro werden besteed aan de aan-

koop van nieuwe plantjes en kleine versnaperin-

gen voor de jongeren. 

tips

*	 Inventariseer benodigdheden: maak heel con-

creet wat u nodig hebt. Druk dit niet alleen uit 

in uren of geld. Maar heel expliciet in de materi-

alen en middelen die u nodig heeft. 

*	Creatief op zoek naar middelen: denk bij-

voorbeeld aan de inzet van bedrijven in het 

kader van maatschappelijk betrokken onder-

nemen. Een bakker kan bijvoorbeeld catering 

cadeau doen en een kluswinkel kan restma-

terialen ter beschikking stellen. Wilt u hier 

meer over weten kijk dan op www.movisie.nl/

betrokkenondernemen. 

*	Betrek leerlingen bij planvorming: vraag leer-

lingen zelf een plan te maken voor het inza-

melen van geld, middelen en mankracht. Dit 

kan bijvoorbeeld onderdeel zijn van een vak als 

economie.
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Bewonersparticipatie
Met de introductie van de Wet maatschappelijke onder-

steuning (Wmo) is het stimuleren van actief burgerschap 

op het niveau van buurten een zeer actueel thema. De 

Wmo beoogt immers dat alle mensen meedoen, mee-

helpen en meedenken, juist ook in hun eigen woon- en 

leefomgeving. De maatschappelijke stages voor de buurt 

bieden een kans om bewonersbetrokkenheid te stimu-

leren. Buurtbewoners kunnen een actieve rol krijgen 

en leren hun eigen buurt en de jongeren beter kennen. 

Voor leerlingen maakt de deelname van bewoners heel 

zichtbaar voor wie ze zich eigenlijk inzetten en wat 

deze buurtbewoners bezighoudt. Ook kan zo intergene-

rationeel contact ontstaan, waardoor er meer weder-

zijds begrip ontstaat tussen jong en oud.

tips

*	Stimuleer bewonersparticipatie: geef in overleg 

met de jongeren de bewoners een plek in de 

planvorming en uitvoering van de maatschap-

pelijke stages. 

*	Kies geschikte buurtbewoners: welke buurtbe-

woners kunnen betrokken worden bij de maat-

schappelijke stage en wat betekent dit voor een 

eventueel uitnodigingsbeleid? 

*	Promoot maatschappelijke stage in de buurt: 

ook wanneer er geen actieve rol is weggelegd 

voor buurtbewoners, is het goed om hen te in-

formeren over wat er in hun buurt gaat plaats-

vinden. Dit kunt u doen met flyers, posters, de 

inzet van lokale media of een persoonlijke brief. 

voorbeeld

Leerlingen in Druten zijn in het kader van hun 

aardrijkskundeles aan de slag gegaan met het 

thema wonen en woonomgeving. De leerlin-

gen verdiepten zich in de geplande opknap-, 

renovatie en saneringsactiviteiten van een 

herstructureringswijk. Van de gemeente kregen 

de leerlingen uitleg over het bestemmingsplan, 

met het bewonersplatform zijn de leerlingen 

door de wijk gelopen en van de woningstichting 

kregen zij uitleg over de herstructureringsplan-

nen. De maatschappelijke stage werd afgesloten 

met het schrijven van een bezwaarschrift en een 

actieplan samen met buurtbewoners.
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Samenwerkingspartijen
Zowel bij de voorbereiding en uitvoering van de maat-

schappelijke stage als bij de begeleiding van leerlin-

gen, kunnen andere partijen een rol spelen. Naast de 

gemeente en de maatschappelijk makelaar, zijn er in 

de meeste buurten verenigingen, bewonersgroepen, 

bedrijven, winkels en woningbouwcorporaties actief. 

Samenwerken met deze partijen kan de stage diepgang 

geven en bijdragen aan de kwaliteit. Soms is het ook 

mogelijk om aan te sluiten bij een lopend project vanuit 

één van deze partijen. 

voorbeeld

Organisaties in de branche welzijn in Den Haag 

ondersteunen samen met de woningcorporaties 

zelfredzaamheid, sociale samenhang en maat-

schappelijke inzet van burgers. De organisaties 

bieden creatieve oplossingen, gericht op het cre-

eren van kansen en het ontwikkelen van talen-

ten. Leerlingen liepen maatschappelijke stage 

tijdens Make a Difference Day (nu NL Doet), 

en hebben zich ingezet voor de buurt Laak. Bij 

deze wijkstage kreeg iedere jongere de verant-

woordelijkheid voor een groep bewoners die 

zich ook had aangemeld om zich in te zetten. 

Het werk van de stagiairs varieerde van tuinon-

derhoud tot het oplossen van internetproble-

men. Welzijnsorganisatie MOOI Laak-Escamp en 

woningcorporatie Haag Wonen organiseerden 

de stages.

tips

*	Overzicht van relevante partijen: om zicht te 

krijgen op de partijen die er in de buurt actief 

zijn kunt u eerst met de leerlingen een scan van 

de buurt maken.

*	Maak verwachtingen concreet: bedenk goed 

wat u van de samenwerkingspartijen ver-

wacht, en wat zij van u en de leerlingen mogen 

verwachten. 

*	Contact met samenwerkingspartners: tijdens de 

stage is het belangrijk dat u contact houdt met 

partijen waarmee u of uw leerlingen samen-

werken. Signalen kunt u zo sneller oppakken, u 

kunt mensen bedanken voor wat ze doen en u 

kunt na evaluatie bepalen of de samenwerking 

voor herhaling vatbaar is.
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Kwaliteit van de stage
Niet iedere stage is een goede. Door criteria voor een 

kwalitatief goede stage op te stellen, vergroot u de kans 

op succes.  Een stage bestaat uit verschillende onderde-

len: het voorbereiden van de leerlingen, de keuze van 

de activiteit, de uitvoering van de stage, de begeleiding 

tijdens de stage en de reflectie erop. Op al die verschil-

lende punten kunt u de belangrijkste criteria vooraf 

formuleren. Dat is ook prettig voor het bespreken van 

de plannen met collega’s en samenwerkingspartijen. 

voorbeeld

In Amsterdam hebben leerlingen het vuilnis in 

een buurt opgeruimd. Deze stage werd niet 

goed geëvalueerd door de leerlingen, zij had-

den meer het gevoel een taakstraf uit te voeren 

dan écht iets nuttigs voor de maatschappij te 

doen. En omdat buurtbewoners niet wisten dat 

het om een maatschappelijke stage ging, was de 

waardering vanuit de buurt ook niet groot. Van 

deze stage kunt u kwalitatief een betere stage 

maken door de activiteit voor leerlingen in de 

context van leefbaarheid, milieu of veiligheid te 

plaatsen. Ook kan de stage uitgebreid worden. 

Laat leerlingen bijvoorbeeld zelf bedenken hoe 

de buurt kan worden opgefleurd, zo krijgen 

ze meer het gevoel echt iets bij te dragen. Het 

betrekken van buurtbewoners bij deze stage is 

daarnaast een goed middel om bewustzijn te 

creëren over de gevolgen van vuilnis op straat 

en hoe een straat leefbaar kan blijven. 

tips

*	Beschrijf de belangrijkste criteria: maak een 

overzicht van criteria per onderdeel van de 

stage.

*	Breng anderen op de hoogte: communiceer de 

criteria binnen school en naar alle samenwer-

kingspartijen. Zo weet iedereen wat er wel en 

niet binnen een stage kan.

*	Reflecteer: voor een kwalitatief goed resultaat 

van de leerervaring voor de leerlingen, is reflec-

teren op de stage bewezen belangrijk. 
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Evaluatie
Nadat de maatschappelijke stage is uitgevoerd, is 

het goed om te weten hoe verschillende partijen het 

ervaren hebben. Intern kunt u evalueren met collega’s. 

Met de leerlingen kunt u evalueren hoe zij de stage, de 

begeleiding en het resultaat hebben ervaren. Belangrijk 

voor het leereffect is ook dat leerlingen reflecteren op 

wat hun stage heeft bijgedragen aan de buurt. En met 

samenwerkingspartijen is het belangrijk om te bespre-

ken wat er goed ging en wat er beter kan. Vergeet ook 

de buurtbewoners niet, wat vonden zij ervan? 

In de Rotterdamse deelgemeente IJsselmonde 

werden leerlingen in het kader van hun 

maatschappelijke stage na het volgen van een 

bemiddelingstraining ingezet als jongerenbe-

middelaars. Bij JOLO, het project voor jongeren-

bemiddeling in de wijk, voerden ze regelmatig 

gesprekken met jongeren die overlast veroor-

zaakten en de buurtbewoners die daarover 

geklaagd hebben om tot oplossingen te komen. 

De leerlingen werden intensief begeleid en 

reflecteerden op verschillende momenten hun 

eigen handelen, zodat ze zich bewust werden 

van de benodigde vaardigheden. De jongeren 

hebben daar de rest van hun leven profijt van.

voorbeeldtips

*	Plan tijd in: vaak wordt de evaluatie overgesla-

gen. Een gemiste kans, want juist de evaluatie 

maakt dat het volgend jaar nóg succesvoller kan 

zijn. Ook samenwerkingspartijen waarderen het 

als hun ideeën worden meegenomen.

*	Evaluatie door leerlingen: onderdelen van de 

evaluatie kunnen een stageopdracht zijn. Zo 

kunnen leerlingen bijvoorbeeld aan buurtbewo-

ners vragen wat zij van de inzet van de jongeren 

vonden.

*	Leg evaluatie vast: zorg dat alles op papier komt 

te staan zodat u over een jaar nog weet wat er 

besproken is. Bovendien is het voor de over-

dracht naar een andere collega belangrijk. U 

weet nooit of u ziek wordt, van baan wisselt of 

een andere functie krijgt.
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Maatschappelijke stage heeft als doel om jongeren onder 

verantwoordelijkheid van de school kennis te laten maken met de 

samenleving en hen daar een onbetaalde bijdrage aan te laten leveren.

De buurt is bij uitstek een plek om deze ervaring op te doen. 

Maatschappelijke stage biedt een kans om maatschappelijke participatie 

door jongen in een buurt te bevorderen. Jongeren leren wat een buurt 

eigenlijk is en wat zij voor een buurt kunnen betekenen. En de buurt heeft er 

ook wat aan! Wij willen u dan ook inspireren om maatschappelijke stage in 

te zetten voor een buurt. Met deze publicatie ontwikkelt u zelf uw bouwplan 

voor een leuke en leerzame maatschappelijke stage voor een buurt.

Postbus 19129 * 3501 DC Utrecht * T 030 789 20 00 * F 030 789 21 11 * www.movisie.nl * info@movisie.nl 




