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Voorwoord 

De samenwerking tussen maatschappelijke organisaties en het onderwijs kent een lange historie in 
Nederland. In allerlei projecten zijn leerlingen actief aan de slag voor organisaties of projecten met een 
maatschappelijk doel. Sinds enkele jaren gebruiken we de term Maatschappelijke Stage als overkoe-
pelende term voor deze activiteiten. 
 
In het voorjaar van 2007 werd duidelijk dat het kabinet Balkenende IV de invoering van de verplichte 
Maatschappelijke Stage tot speerpunt van haar beleid zou gaan maken. Met ingang van 2012 gaan 
alle leerlingen uit het voortgezet onderwijs tijdens hun schoolloopbaan zo’n stage lopen. Een enorme 
kans voor maatschappelijke organisaties, want de scholieren leveren per jaar gemiddeld zo’n 14 mil-
joen uren maatschappelijke inzet door middel van deze stages!  Maar ook een ontwikkeling die organi-
saties de nodige hoofdbrekens kost, want hoe moet dat allemaal geregeld en georganiseerd gaan wor-
den en hoe geef je deze relatief korte stages een zinvolle invulling? 
 
Een van belangrijkste vragen is de manier waarop de begeleiding van deze jonge stagiairs vorm moet 
krijgen. Reden voor MOVISIE om door middel van een quickscan onder lokale organisaties een globaal 
beeld te vormen van de huidige praktijk. Organisaties uit verschillende sectoren van het vrijwilligers-
werk en/of maatschappelijke dienstverlening werd gevraagd naar hun ervaring en praktijk. De huidige 
praktijk van stagebegeleiding blijkt erg divers en qua inhoud en organisatie sterk afhankelijk van het 
type organisatie, de leerling en de inhoud van de werkzaamheden.  
 
Deze quickscan levert uiteraard geen volledig beeld van de stagebegeleidingpraktijk en is bovendien 
uitgevoerd op een moment dat de stages nog beperkt waren tot een relatief kleine groep leerlingen en 
een soms erg korte stageduur. Wél signaleert deze quickscan waar de aandachtspunten rond de sta-
gebegeleiding liggen die bij de implementatie van de verplichte maatschappelijke stage nader onder-
zocht moeten worden, teneinde de stages straks voor zowel de leerling als de maatschappelijke orga-
nisaties tot een succes te maken. 
 
De organisaties die bereid waren om ons een kijkje in hun “maatschappelijke stage”-keuken te geven 
willen wij hartelijk danken voor hun medewerking!  
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1  Methode 

Voor het uitvoeren van de Quickscan begeleiding is gebruik gemaakt van een telefonische enquête.  
Hieronder wordt beschreven hoe de enquête er uit zag, en volgens welke procedure deze is afgeno-
men. Daarnaast wordt aangegeven hoe de selectie van betrokken organisaties is uitgevoerd. De orga-
nisaties zijn allen onder een gefingeerde naam in dit rapport beschreven. 
 
Selectie organisaties 

Bij het selecteren van vrijwilligersorganisaties voor de enquête hebben we de volgende procedure ge-
volgd. Allereerst hebben we contact opgenomen met vijf vrijwilligerscentrales, elk uit een ander soort 
gemeente verspreid over het land en over gemeentegrootte. Dit vonden wij van belang om een zo 
goed mogelijk beeld te krijgen van de verschillende ervaringen in het land met de begeleiding van leer-
lingen tijdens een maatschappelijke stage. 
De vijf benaderde vrijwilligerscentrales droegen elk enkele maatschappelijke organisaties aan om te 
bellen over de ervaringen met Maatschappelijke Stage (verder MaS). We hebben daarbij geprobeerd 
vanuit verschillende sectoren een beeld te krijgen. Dit heeft geresulteerd in zes enquêtes in de zorg, 
vier in welzijn, twee bij een culturele organisatie en drie bij een organisatie voor sociaal praktische 
hulpverlening. 
Er is zowel gebeld met organisaties die samenwerken met de vrijwilligerscentrale, als met organisaties 
die geen gebruik maken van de diensten die de vrijwilligerscentrale te bieden heeft. Ook is er diversiteit 
in organisaties die wel of geen professionele beroepskrachten in dienst hebben. 
Met andere woorden: er is voor de interviews gestreefd naar een zo divers mogelijke pool aan organi-
saties, om zodoende in korte tijd een zo breed mogelijk beeld te krijgen van de begeleiding van leerlin-
gen bij het lopen van hun stage. 
 
Procedure enquêtes 

Voor het afnemen van de enquêtes is er telefonisch contact opgenomen met de vrijwilligersorganisa-
ties. Hen werd gevraagd of ze bereid waren mee te werken aan het onderzoek. Zo ja, dan kregen zij 
per mail de vragenlijst toegestuurd en werd er een afspraak gemaakt voor de telefonische enquête.  
De enquêtes werden vervolgens mondeling afgenomen op het afgesproken tijdstip. De vragen werden 
precies zo geformuleerd als ze op papier staan. Wel werd er ruimte gegeven om buiten de scope van 
de vraag te antwoorden. Bij onduidelijkheid werd om verduidelijking gevraagd. In totaal duurde een 
enquête tussen de twintig en dertig minuten. De beschrijvingen van de enquêtes die u hier vindt, zijn 
geanonimiseerd; de namen van organisaties zijn daarom gefingeerd.  
 
Opbouw enquête 

Als bijlage is de vragenlijst toegevoegd. De opbouw van een enquête zag er als volgt uit. Elke enquête 
bestond uit zes onderdelen. Allereerst werden er zes vragen gesteld over de organisatie, om een beeld 
te krijgen van de grootte van de organisatie, de sector en andere kenmerken die van belang zijn. 
Vervolgens werden er vijf vragen gesteld over de omvang van de MaS binnen de organisatie. Daarna 
vier vragen over de inhoud van de stages, zes over de begeleiding die de leerlingen krijgen tijdens het 
lopen van de stage. Vervolgens nog drie vragen over partijen waarmee de organisaties mogelijk mee 
samenwerken en hoe die samenwerking er in de praktijk uit ziet. Ter afsluiting van elke enquête waren 
er zeven vragen over de succesfactoren, en de problemen en mogelijke verbeteringen rondom de uit-
voering van MaS. Alle vragen die gesteld werden zijn beantwoord vanuit het perspectief van de vrijwil-
ligersorganisatie. 
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2  Conclusies  

 

Grote diversiteit 

Uit deze Quickscan blijken grote verschillen in aanpak van de MaS door de vrijwilligersorganisaties. 
Deze diversiteit komt terug in alle facetten van de stages: van het aantal uren, de begeleiding, de sa-
menwerking met stagemakelaars en scholen tot en met de ervaren successen en problemen. Een al-
gemene conclusie in termen van een gemiddelde ervaring met MaS is dan ook niet te geven. Wel zijn 
er duidelijke signalen gegeven tijdens de enquêtes, en verschijnen er door de interviews heen terugke-
rende patronen. 
 
Matching 

De koppeling van een leerling aan een vrijwilligersorganisatie is een belangrijke klus. Deze koppeling 
kan op verschillende manieren tot stand komen.  
• Er zijn vrijwilligersorganisaties die rechtstreeks door leerlingen gebeld worden of het mogelijk is 

een stage te lopen. 
• Er zijn vrijwilligersorganisaties die alles via een vrijwilligerscentrale of makelaar regelen, en zelf niet 

tot nauwelijks contact hebben met de school. 
• Er zijn ook vrijwilligersorganisaties die samenwerken met stagecoördinatoren op de middelbare 

scholen. Zij bekijken samen welke leerlingen geschikt zijn voor de plek en evalueren hoe het is ge-
gaan. 

 
Zonder tussenpersoon 

De vrijwilligersorganisaties die door leerlingen zelf gebeld worden, geven aan dat dit erg veel tijd vergt 
van de vrijwilligers. Want of je nu wel of niet een plekje hebt voor de leerling, je moet hem wel te woord 
staan en uitleggen hoe het bij de organisatie werkt. Een leerling doorverwijzen naar een vrijwilligers-
centrale of makelaar kost telkens opnieuw tijd. En jammer genoeg zijn er steden waar de coördinatie 
van de koppeling zo rommelig loopt, dat organisaties heel vaak door leerlingen worden gebeld. 
 
Met tussenpersoon 

Vrijwilligersorganisaties die ervaring hebben met een stagemakelaar of vrijwilligerscentrale als tussen-
persoon zijn daar over het algemeen heel positief over. De tussenpersoon neemt veel werk uit handen. 
De organisaties geven aan de makelaar door welke plekken er vrij zijn en wat de eisen zijn. De make-
laar belt vervolgens met een lijstje namen, en koppelt de afspraken terug die hij met de leerlingen 
maakt. Het enige wat de organisatie dan moet doen, is zorgen dat er een begeleider klaar staat om de 
leerlingen op te vangen als ze komen. 
Ook bij problemen hebben ze geen extra werk. De makelaar zorgt voor een gesprek met betrokkenen 
om over de voortgang te praten. In uitzonderlijke gevallen plaatst deze een leerling ergens anders. 
 

Begeleiding 

Vrijwilligersorganisaties zijn niet in het leven geroepen om leerlingen te begeleiden. Ze hebben vaak 
een specifiek doel dat voorop staat. De MaS moeten daarbinnen passen, anders is het meer een last 
voor organisaties dan een lust. 
De begeleiding van de leerlingen die stage lopen, wordt door organisaties verschillend opgepakt. Er 
zijn wel enkele opvallende overeenkomsten en verschillen.  
 
Opzet begeleiding 

Vrijwel geen enkele organisatie maakt gebruik van methodieken voor de begeleiding van de stageleer-
lingen. Dat zorgt er ook voor dat het voorbereiden van de begeleiding niet veel werk is. Vaak wordt 
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intern wel voor besproken hoe ze met de leerlingen om zullen gaan. Bij de meeste organisaties krijgt 
de leerling een kort introductiegesprek. Hierin worden de taken uitgelegd, de mensen waar ze mee 
samen werken voorgesteld en kunnen de leerlingen vragen stellen. De begeleiding bestaat verder uit 
het bezighouden van de leerlingen. De ene leerling ziet beter welk werk gedaan kan worden dan de 
andere. Maar over het algemeen hebben leerlingen veel aanwijzingen en uitleg nodig.  
Twee organisaties gaven aan te werken met een activiteitenboek waarin alle mogelijke bezigheden 
staan beschreven. Zo kan de klus uitbesteed worden aan een leerling zonder daarbij continu aanwezig 
te zijn. 
 
Methodieken 

Organisaties geven aan behoefte te hebben aan handreikingen voor de begeleiding van leerlingen. 
Hoe ga je om met pubers, waar leg je grenzen en hoe hou je ze zelfstandig aan het werk? 
Het zou organisaties helpen daar meer handvatten voor te krijgen, zonder terecht te komen in een 
papierwinkel met afstreeplijsten en invulformulieren. Daarnaast zijn methodieken voor samenwerking 
met scholen en methodiekbeschrijvingen voor een efficiënte werkbegeleiding zeer gewenst.  
 
Last of lust 

De meeste stages zijn een lust. Organisaties gaven in bijna alle gevallen aan blij te zijn met de leerlin-
gen. Ze brengen sfeer in en nieuwe ideeën met zich mee. Ze zijn een verrijking in een zorgcentrum 
voor de ouderen. En dat leerlingen leren wat er zoal in de maatschappij gebeurt, is voor veel organisa-
ties een belangrijke motivatie om mee te werken aan MaS. 
Extra handen levert het op, zeggen de meesten. Met als veel aangegeven kanttekening dat je scholie-
ren wel heel erg moet sturen. Ze zien vaak zelf geen werk, dus als ze klaar zijn met hun opdracht gaan 
ze zitten als je niet oplet. Niet omdat ze lui zijn, maar omdat alles nieuw is en ze niet goed kunnen in-
schatten wat er gedaan moet worden en of zij dat mogen doen. Maar de organisaties die dit zeggen, 
willen toch graag meedoen met MaS om leerlingen te laten zien wat het werk inhoudt, welke keuzes ze 
later ten aanzien van hun werk kunnen maken en wat er allemaal komt kijken bij vrijwilligerswerk. 
 

Externe stagebegeleiders 

Er wordt weinig gebruik gemaakt van externe stagebegeleiders. Het is dan ook te vroeg om iets te 
zeggen over het succes danwel falen van externe stagebegeleiders. Vooralsnog lijkt het er op dat bij 
het samenwerken met externe stagebegeleiders er een groot beroep wordt gedaan op de onderlinge 
afstemming. Daardoor is er een grote kans dat het werken met externe stagebegeleiders vooral als 
extra belasting wordt ervaren door vrijwilligersorganisaties. 
 
Verschillen professionele- en vrijwilligersorganisaties 

Uit de interviews blijken duidelijke verschillen in de stages van grote professionele instellingen en de 
kleinere vrijwilligersorganisaties. Dat verschil zit onder andere in het aantal leerlingen dat geplaatst kan 
worden. Hoe groter de instelling des te meer leerlingen stage kunnen lopen. Maar er zijn meer verschil-
len die veel uitmaken in de begeleiding van leerlingen en de samenwerking met scholen. 
 

Begeleiding 

Bij de grote professionele instellingen wordt vaak meer begeleiding gegeven aan de leerlingen. Leer-
lingen worden in zorginstellingen vaak continu begeleid door een beroepskracht. Kleine organisaties 
hebben daar de menskracht niet voor en vinden ook vaker dat de leerlingen zelfstandig aan de slag 
moeten kunnen. Bij continue begeleiding gaat het meer op een beroepsstage lijken, is een veel ge-
hoorde opmerking.  
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Invloed 

De scholen zijn afhankelijk van stageaanbieders die veel plekken genereren. Grote zorginstellingen 
hebben een groot potentieel aan stageplaatsen. Dit levert hun meer invloed op bij de invulling van het 
beleid vanuit scholen. Voor grote zorginstellingen is het bijvoorbeeld wenselijk om een onafgebroken 
stroom van leerlingen te hebben. Ook heeft het grote voordelen als de leerlingen over verschillende 
dagen, verspreid over de week komen. Enkele grote zorginstellingen willen daarover afspraken maken 
met scholen. De zorginstelling kan dan de werkzaamheden beter indelen. Doordat de scholen afhanke-
lijk zijn van veel stageplaatsen is overleg door de zorginstellingen makkelijker te regelen. 
 

Gastles 

De professionele grote zorginstellingen geven vaak een gastles op de school voordat de stages begin-
nen. Wil een school daar geen tijd voor maken, dan biedt de zorginstelling geen stageplaatsen. Het is 
een manier om leerlingen voor te bereiden op wat gaat komen, en om het contact met scholen af te 
dwingen.  
 
Interne organisatiestructuur 

Voor kleine organisaties is het vaak duidelijk wie in de organisatie de MaS regelt. 
Voor grote zorginstellingen is dat minder evident. De grote zorginstellingen hebben vaak een vrijwilli-
gerscoördinator en een opleidingsfunctionaris. De opleidingsfunctionaris is een beroepskracht die zich 
bezig houdt met de organisatie van de beroepsstages vanuit het hoger onderwijs. De vrijwilligerscoör-
dinator houdt zich bezig met de plaatsing en begeleiding van alle vrijwilligers in de zorginstelling. Het is 
interne politiek waar de maatschappelijke stageleerlingen worden ondergebracht binnen de organisa-
tie. Een duidelijk beleid over het traject dat een stageleerling moet doorlopen van aanmelding tot afslui-
ting is belangrijk. Moet deze binnenkomen via de coördinator of de opleidingsfunctionaris? En uit welk 
budget wordt de coördinatie van de stages betaald? 
 
Samenwerking met scholen 

De communicatie tussen de vrijwilligersorganisaties en de scholen verloopt niet overal soepel. Van 
geen contact tot goed contact is wat er uit de quickscan naar voren kwam. 
 
Overleg 

In enkele gevallen is er één keer per jaar een infomarkt vanuit de school waarop de organisaties zich 
kunnen presenteren. Maar écht overleg over de samenwerking is er nauwelijks. Zelfs als er een sta-
gemakelaar is ingeschakeld, is er behoefte aan direct overleg met de scholen. Veel vrijwilligersorgani-
saties die samenwerken met een stagemakelaar geven aan daar heel tevreden over te zijn. Maar dat 
neemt niet weg dat het goed zou zijn als er met scholen zelf wordt gesproken over keuzes die gemaakt 
kunnen worden in duur van de stage, de dag waarop stage wordt gelopen en welke werkzaamheden 
de leerlingen doen. Dit blijkt ook uit de Quickscan Coördinatie die MOVISIE begin 2008 deed. Succes-
volle stagemakelaars gaven daarin aan dat overleg tussen scholen en organisatie heel belangrijk is. 
 
Aanspreekpunt 

Ook wenselijk is een duidelijk aanspreekpunt binnen de scholen waar een organisatie bij vragen of 
problemen naar toe kan bellen. Nu lopen organisaties er soms tegen aan dat ze nergens heen kunnen 
met hun ervaringen, met positieve en negatieve feedback over leerlingen en met suggesties voor ver-
betering van de stages.  
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Evaluaties 

De begeleiding van de leerlingen wordt slechts in enkele gevallen geëvalueerd en voorbereid met de 
scholen. De organisaties geven bijna allemaal aan dat ze daar meer behoefte aan hebben. Er werd 
meermalen verteld dat leerlingen een formulier van school meekrijgen dat de stageplek moet invullen. 
Maar wat daar precies mee gebeurt, is voor de meeste organisaties onduidelijk. 
 
Relatiebeheer 

Uiteindelijk zijn de scholen verantwoordelijk voor de stages, maar doen organisaties in hun ogen vaak 
het werk. Een beter relatiebeheer vanuit de scholen kan van groot belang zijn voor het behouden van 
toekomstige stageplaatsen. Dat dit belangrijk is, blijkt uit de verhalen van organisaties die wel een goed 
contact met de scholen hebben. Zij geven aan dit belangrijk en in sommige gevallen een vereiste te 
vinden om de samenwerking voort te zetten. 
 

MaS is Maatwerk 

Naarmate de stages langer duren, wordt de balans van lust en last voor grotere organisaties beter. 
Ook een continue stroom van leerlingen is voor hen een voordeel. Met deze voorwaarden kunnen or-
ganisaties bouwen op de inzet van jongeren, en daarmee hun organisatie echt laten profiteren van 
meer handen. Bij een constante instroom van leerlingen kunnen leerlingen elkaar inwerken, wat winst 
oplevert voor de organisatie. 
Voor een kleine organisatie is het minder vanzelfsprekend dat er het hele jaar door ruimte is voor leer-
lingen. Van hen vraagt het veel inzet en extra verantwoordelijkheden. Het moet passen binnen hun 
doelstelling en er moeten vrijwilligers zijn die de begeleiding op zich willen nemen. 
Juist daarom is het belangrijk dat er geen standaard werkwijze is vanuit scholen en stagemakelaars in 
de benaderingswijze en samenwerking met vrijwilligersorganisaties. Elke organisatie is anders en heeft 
andere mogelijkheden. Een succesvolle maatschappelijke stage vraagt dus om maatwerk; niet alleen 
voor de leerlingen, maar ook voor de stagebiedende organisaties! 
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3  Aanbevelingen 

 

Meer stagemakelaars  

Een stagemakelaar of vrijwilligerscentrale als tussenpersoon is een must voor vrijwilligersorganisaties. 
Het regelen van stages binnen een vrijwilligersorganisaties brengt veel werk met zich mee. Een sta-
gemakelaar of vrijwilligerscentrale kan zorgen voor goede randvoorwaarden, voorbeelden en begelei-
ding bij het opzetten en uitvoeren van MaS. 
Een belangrijke aanbeveling is dan ook het uitbreiden van het aantal vrijwilligerscentrales en stagema-
kelaars in Nederland. Met het convenant dat onlangs is afgesloten met de VNG lijkt er een goede basis 
gelegd voor het realiseren van deze aanbeveling. 
 
Meer samenwerking  

Veel vrijwilligersorganisaties geven aan dat ze weinig tot geen contact hebben met scholen. Ze geven 
aan dit te missen. Afstemming in de werkwijze rondom MaS gebeurt weinig tussen scholen en organi-
saties. Het zou goed zijn als er een afstemmingsoverleg is met het vrijwilligersveld waarin wensen en 
mogelijkheden worden besproken tussen de betrokken partijen. Een steunpunt of stagemakelaar kan 
daar een belangrijke rol in spelen. 
 
Methodiekbeschrijvingen  

Organisaties geven aan behoefte te hebben aan handreikingen voor de begeleiding van leerlingen. 
Hoe ga je om met pubers, waar leg je grenzen en hoe hou je ze zelfstandig aan het werk? 
Het zou organisaties helpen daar meer handvatten voor te krijgen door trainingen en ondersteuning. 
Daarnaast zijn methodieken voor samenwerking met scholen en methodiekbeschrijvingen voor een 
efficiënte werkbegeleiding zeer gewenst.  
 

Creatieve stagebegeleiding 

Er is meer diversiteit mogelijk in de begeleidingsvormen van stageleerlingen. Denk hierbij bijvoorbeeld 
aan het peer-education systeem van Scouting, waarbij jongeren die vrijwilliger zijn bij scouting, scholie-
ren begeleiden tijdens een stage. Ook het inzetten van externe stagebegeleiders uit bijvoorbeeld be-
drijfsleven of hoger onderwijs is een interessante werkwijze die nu nog in de kinderschoenen staat.  
Het verdient aanbeveling de ontwikkelingen die er zijn op dit gebeid te volgen en te beschrijven. Hier-
mee kunnen randvoorwaarden voor begeleidingsvormen worden geformuleerd en goede begeleiding 
van leerlingen gestimuleerd. 
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4 Bijlagen: de interviews 

4.1 Verpleeghuis Zorgstede in middelgrote stad 

Verpleeghuis Zorgstede heeft betaalde en onbetaalde medewerkers. Met 248 betaalde fte en 102 vrij-
willigers zijn zij met recht een grote organisatie te noemen. 
In september 2006 begonnen ze met MaS voor jongeren vanuit de doelstelling om ongeveer dertig 
jongeren per jaar een stage te laten lopen. Het gaat dan met name om VMBO-leerlingen. De stages 
zijn 15 uur lang in totaal, verspreid over een aantal weken. De leerlingen komen in de meeste gevallen 
bij het verpleeghuis terecht via een grote welzijnsorganisatie in de stad. Ook komt het voor dat leerlin-
gen zelf bellen of dat de ouders van leerlingen kijken of ze een stage kunnen regelen. 
 

MaS is een win-win situatie als beide partijen glimlachend de deur uitlopen. 

En dat is vaak het geval. 

 
Het weekprogramma activiteitenbegeleiding van het verpleeghuis bepaalt de inhoud van de stage. De 
leerlingen sluiten daarbij aan. Ze zijn een extra hulp voor de begeleiding. Voor bewoners beteken de 
leerlingen extra aandacht.  
Het verpleeghuis wil de leerlingen graag laten zien wat er allemaal komt kijken bij het werk in een ver-
pleeghuis en hoe leuk dat werk is. Op die manier hopen ze de interesse van jongeren te wekken voor 
een carrière in de zorg.  
Voor het verpleeghuis zijn de investeringen in de leerlingen en dat wat het oplevert in balans. Er is 
sprake van een win-win situatie als beide partijen lachend van elkaar afscheid nemen, wat nu vaak het 
geval is. 
Het begeleiden kost nu nog weinig tijd vindt het verpleeghuis. Ze ontvangen nu een groep leerlingen 
per keer. Ter voorbereiding krijgen de leerlingen een informatieformulier over de leeftijdsgroepen bin-
nen het verpleeghuis en hoe ze bijvoorbeeld kunnen omgaan met dementie. 
De begeleiding van de leerlingen tijdens de activiteiten waar ze aan mee helpen, wordt gedaan door de 
aanwezige professionele activiteitenbegeleiders. Die krijgen geen extra vergoeding voor het begelei-
den van de jongeren, omdat het een onderdeel van hun takenpakket is geworden.  
 
Het succes van de MaS wordt bepaald door de motivatie van de leerlingen en een duidelijke begeleider 
voor de leerlingen. De begeleiding loopt goed vindt het verpleeghuis zelf. Problemen die soms ont-
staan bij de stage: leerlingen die te laat komen, ongemotiveerd zijn of geen duidelijke opdracht hebben. 
Dat wordt niet direct met de scholen geëvalueerd, maar gaat altijd via de tussenpersoon van de wel-
zijnsstichting.  
 
Op een aantal punten ziet het verpleeghuis noodzaak tot verbetering. Het zou goed zijn als er meer 
contact is met de scholen. Net zoals één contactpersoon per school en afspraken welke school bij welk 
zorgcentrum leerlingen kan plaatsen. Er moeten ook meer uren komen voor de begeleiding van de 
leerlingen. Met dertig leerlingen per jaar zitten zorgcentra aan hun tax, omdat de begeleiding anders 
teveel tijd kost. Vanuit het zorgcentrum zelf zou er een betere organisatie moeten zitten achter de MaS, 
minder ad-hoc. Zolang het verpleeghuis dat niet op de rails heeft, is het voor activiteitenbegeleiders 
allemaal extra werk. Meer dan dertig leerlingen plaatsen in de toekomst is dan niet mogelijk, en dat zou 
jammer zijn. 
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4.2 Kinderwerk Welzijn in middelgrote stad 

Kinderwerk Welzijn maakt deel uit van een brede welzijnsorganisatie. Als Kinderwerk zelf hebben zij 
vier vrijwilligers. Afgelopen jaar hebben zij vier leerlingen gehad voor MaS; allemaal VMBO-leerlingen 
die vijf middagen van drie à vier uur stage liepen. De leerlingen komen bij Kinderwerk terecht via de 
coördinator van de overkoepelende welzijnsinstelling. Deze coördinator bepaalt welke leerlingen op 
welke plek komen. Daar heeft Kinderwerk zelf niks mee te maken. Zij zien vanzelf welke leerling op de 
stoep staat. 
 
De leerlingen komen altijd op de woensdagmiddag om activiteiten voor te bereiden en uit te voeren. De 
activiteiten zelf zijn vooraf bedacht; de leerlingen kunnen kiezen waaraan ze mee willen doen. De or-
ganisatie heeft veel baat bij de leerlingen. Ze zijn een zeer welkome aanvulling op de georganiseerde 
activiteiten en ze geven de kinderen extra aandacht. 
Voor Kinderwerk is de balans tussen investering en wat het oplevert positief. Al is het in hun ogen erg 
jammer dat leerlingen die net goed zijn ingewerkt na vijf weken al weer vertrekken. De kanjers probe-
ren ze dan ook te interesseren voor vervolgactiviteiten als gewone vrijwilliger. 
Kinderwerk ziet de stage als succesvol als de leerlingen eigen initiatief toonden en actief deelnamen 
aan de activiteiten. 
 

De terugkoppeling van de stages naar de scholen moet beter. 

Laatst hadden we een goede stagiaire, maar dat konden we niet goed  

doorgeven aan de school.  

 

Aan begeleiding van leerlingen is Kinderwerk ongeveer twee uur per week kwijt. Ze staat de scholieren 
bij in groepjes van twee. De begeleiding bestaat uit het doorspreken van de activiteiten, het evalueren 
ervan, en het praten over waar leerlingen moeite mee hebben en wat ze goed vinden gaan. Voor de 
begeleiding wordt geen methodiek gebruikt. Er is wel een draaiboek voor de georganiseerde activitei-
ten. Daar kunnen de leerlingen in kijken. 
Over de begeleiding wordt niet overlegd met de scholen. Er is eigenlijk weinig contact met de scholen 
van de leerlingen. In het afgelopen jaar hadden ze een goede stagiaire en dat wilden ze graag doorge-
ven aan de school. Maar daar was geen mogelijk voor. Dat moet in de toekomst veranderen. 
 
Kinderwerk heeft positieve ervaringen met MaS. Zij vindt het fijn dat de jongeren extra ondersteuning 
kunnen bieden aan de kinderen die langskomen. De jongeren zijn extra handen, extra voorbereiding en 
extra sfeer. De leerlingen zijn vrij jong en hebben daardoor een band met de doelgroep. Twee leerlin-
gen per keer begeleiden is wel het maximum. Meer leerlingen dan twee kunnen ze niet goed behap-
pen. 
 
Er zijn ook problemen waar Kinderwerk tegenaan loopt. Zo is het regelmatig onduidelijk welke leerling 
wanneer komt, is er geen terugkoppeling met de scholen en worden afspraken tussen school en de 
welzijnsstichting vaak niet goed doorgegeven. Dan staan er zomaar ineens leerlingen op de stoep. 
Kinderwerk ziet dan ook graag verbetering in de samenwerking met de scholen, de terugkoppeling van 
de stage met een coördinator en duidelijkere afspraken over wanneer welke leerling komt. 
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4.3 Voedselbank in middelgrote stad 

De voedselbank is een gezellige club vrijwilligers die voedsel uitdeelt aan mensen die tijdelijk geen 
eten kunnen betalen. 
Per jaar doen ongeveer vijftien leerlingen een MaS. De meesten komen vanuit het VMBO, een enkele 
van de HAVO. 
De leerlingen komen vijf uur per week gedurende vier weken. In totaal maakt dat twintig uur. Via de 
maatschappelijke stagemakelaar van de welzijnsstichting komen de leerlingen binnen. Twee leerlingen 
hebben persoonlijk gebeld. 
 
De leerlingen helpen mee met het samenstellen van de voedselpakketten, het tellen, opruimen en 
doosjes vullen. Ze lopen één keer mee met het verdeelpunt waar de voedselpakketten worden uitge-
deeld. Dit mogen ze slechts één keer doen vanwege de privacy van de cliënten. 
Deze inzet levert de voedselbank veel op. Ze hebben de hulp hard nodig, omdat andere vrijwilligers 
soms wegvallen.  
Het begeleiden van de leerlingen kost wel wat tijd, maar dat doen ze graag. Bovendien vinden ze het 
belangrijk dat jongeren warm worden gemaakt voor vrijwilligerswerk. De stage is dan ook geslaagd in 
de ogen van de voedselbank als de jongeren verder kijken dan hun neus lang is. De jongeren leren 
een andere kant van de maatschappij kennen. En dat is bij de voedselbank de onderkant. 
 

De begeleiding is niet afgestemd met de scholen waar de leerlingen vandaan 

komen. 

 

De begeleiding per leerling kost een half uur per week, dat is dus twee uur per twintig uur inzet per 
leerling. De begeleiding van de voedselbank aan de leerlingen bestaat uit een introductiepraatje, bijpra-
ten en evaluatie. De activiteiten die de leerlingen doen zijn eenvoudig. Het is vooral hard werken. Maar 
daar is gelukkig niet meer begeleiding voor nodig dan de voedselbank nu doet. 
Bij de voorbespreking van de stage wordt leerlingen duidelijk gemaakt dat ze op tijd moeten komen en 
het belang van het nakomen van afspraken. De voedselbank heeft ter introductie een paar zaken op 
papier gezet. Het is een soort kennismaking met daarin het ontstaan, het waarom en de criteria van de 
voedselbank. 
De begeleiding bij de voedselbank gebeurt door vrijwilligers en is dus onbetaald werk. 
De inhoud en vorm van de begeleiding is nooit afgestemd met de scholen van de leerlingen. Wel is er 
een gesprek geweest met de stagemakelaar. Deze informeerde na de stage hoe het was geweest en 
vertelde dat de leerlingen de stage bij de voedselbank leuk hadden gevonden. 
 

‘Ik ben blij dat er niet per leerling een stageverslag moet worden geschreven 

door ons. Dat is allemaal papierwerk en kost veel te veel tijd’. 

 

Met de scholen is geen contact. Alles loopt via de stagemakelaar. De voedselbank is blij dat er niet per 
stage een verslag moet worden geschreven. Dat is allemaal papierwerk en kost tijd. 
De samenwerking met de makelaar is goed. In het begin hebben de leerlingen uitgelegd gekregen wat 
een stage ongeveer inhoudt. De voedselbank heeft toen verteld wat de mogelijkheden zijn en zo is de 
samenwerking begonnen. 
 
Met name een duidelijk takenpakket voor de leerlingen, goede onderlinge afspraken en een goede 
sfeer maken een stage tot een succes, aldus de voedselbank. 
Op dit moment zijn er geen problemen waar men tegenaan loopt. Eerder hebben ze wèl eens een te 
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grote groep leerlingen gehad, wat ten koste ging van de sfeer. De verhouding leerling en normale vrij-
williger was toen zoek. Want bij onvoldoende werk lopen de leerlingen alleen maar in de weg. 
 

4.4 Zonlicht, middelgrote stad 

Zonlicht is een grote zorginstelling met ongeveer 165 vrijwilligers naast alle betaalde krachten. Er lopen 
zo’n honderd leerlingen per jaar een MaS bij de instelling. Meestal komen ze in groepjes van vijf en vijf 
keer achter elkaar. De meeste van deze leerlingen komen uit het VMBO, enkelen van de HAVO of het 
VWO. 
Het aantal uren dat de leerlingen stage moeten lopen verschilt enorm per school. Gemiddeld is het zo’n 
twintig uur over vijf weken. Maar soms is het ook meer uren en verspreid over acht weken. Zonlicht 
geeft de voorkeur aan lange stages. Het zou prettig zijn als het langere periodes worden, want nu le-
vert het niet veel op. 
De leerlingen komen bij Zonlicht terecht via de medewerkster van het MaS bureau van de gemeente. 
Zij heeft contact met scholen en met vrijwilligersorganisaties. Bij Zonlicht is een medewerker aange-
steld voor twaalf uur per week, speciaal voor de coördinatie van MaS. Deze coördinator regelt alles 
met de makelaar.  
 

De begeleiding van leerlingen tijdens de activiteiten kost evenveel tijd als de 

stage zelf, want we laten de leerlingen nooit alleen. 

 

Stage lopende leerlingen bij Zonlicht doen mee aan activiteitenbegeleiding op verschillende afdelingen. 
Ze brengen en halen bewoners op voor activiteiten en helpen mee tijdens de activiteiten. Leerlingen 
van het VMBO met de richting techniek bouwen bijvoorbeeld een kippenhok of helpen bij de aanleg 
van een tuinpad. Zonlicht stuurt een lijst met klussen naar de scholen waaruit de leerlingen kiezen. De 
klussen worden niet gezamenlijk bedacht. 
De stages leveren Zonlicht niet heel veel op. Belangrijk vinden ze dat de beeldvorming van de leerlin-
gen over psychiatrie en psychiatrisch patiënten verandert door de stage. Daarnaast hoopt Zonlicht dat 
het aanbieden van de stages de kans vergroot dat leerlingen een carrière kiezen in de zorg. De ener-
gie die Zonlicht in de stages stopt, is nu groter dan de opbrengst. De leerlingen kosten meer tijd dan ze 
opleveren. Je kunt ze niet zien als vrijwilliger, al is het handig dat je soms een paar extra handen hebt. 
Vrijwilligers zijn het niet, daarvoor kost het teveel begeleiding. 
 

Het lastige bij de begeleiding van de leerlingen is dat ze vaak gaan zitten als 

hun taak af is. Dat is geen motivatiegebrek, maar ze zien gewoon niet wat er 

moet gebeuren. 

 

Door goede begeleiding loopt het goed met de activiteiten en verandert de beeldvorming van leerlingen 
over de psychiatrie. Die begeleiding kan geboden worden doordat er één personeelskracht twaalf uur 
per week ingezet wordt op MaS en de begeleiding van leerlingen. Zonder die aanpak zou Zonlicht niet 
weten hoe ze al die stageplekken moeten regelen.  
De begeleiding van de leerlingen bestaat uit een aantal onderdelen. Per klas is dat een uur gastles op 
de school. Lopen leerlingen eenmaal stage, dan is er een half uur voorbespreking voor aanvang en is 
er na afloop een nabespreking. De begeleiding tijdens de activiteiten kost precies zoveel tijd als de 
leerlingen helpen, want Zonlicht laat de leerlingen nooit alleen. De opvang voor de activiteiten bestaat 
uit een korte inleiding op een thema binnen de psychiatrie.  
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Bij Zonlicht ervaren ze dat leerlingen niet altijd netjes omgaan met eerder gekregen informatie of ge-
maakte afspraken. Daardoor kost de begeleiding extra tijd, omdat zulke zaken dan twee keer bespro-
ken moeten worden. Het lastige van de begeleiding is ook dat leerlingen vaak gaan zitten als hun taak 
erop zit. Dat is geen gebrek aan motivatie, maar ze zien niet wat er nog meer moet gebeuren. Wat dat 
betreft blijken het echt kinderen. Dat betekent dat ze continu begeleid moeten worden in wat ze kunnen 
doen. 
 
Zonlicht vindt het belangrijk om de leerlingen niet zomaar naar huis te sturen na een activiteit. De doel-
groep waarmee de leerlingen werken, is namelijk een bijzondere. Aan de hand van een checklist van 
mogelijk vertoond gedrag spreekt men na hoe het was om met deze cliënten te werken. Moeilijk ge-
drag wordt uitgelegd en er wordt gepraat over hoe je daarmee om kunt gaan. 
 
Met de scholen is een goed contact. Voordat leerlingen stage kunnen lopen bij Zonlicht moeten ze een 
gastles volgen op school. Zonlicht vertelt dan van alles over de organisatie en hun werk. 
Na de stages wordt er met de scholen geëvalueerd. Dat gaat over de grote lijnen, niet over individuele 
leerlingen. Het is bedoeld om tot een goede afstemming te komen tussen de scholen en de organisatie  
bijvoorbeeld over wanneer er hoeveel leerlingen kunnen komen. 
Met de scholen is afgesproken dat er altijd leerlingen worden aangemeld voor een stage bij Zonlicht. 
Zo weten ze bij Zonlicht waar ze aan toe zijn. Dat is handig bij het plannen van activiteiten voor de 
bewoners. 
 
Problemen bij de stage zijn er ook af en toe. Leerlingen die puberaal gedrag vertonen zijn vervelend, 
daar kun je als organisatie niets mee. Het werken met kleine groepjes kan dat zoveel mogelijk voorko-
men. Leerlingen gedragen zich dan automatisch verantwoordelijker. Verder is het jammer dat het zo 
moeilijk is om leerlingen een vaste begeleider te geven vanuit de organisatie. Door alle wisselende 
diensten binnen de zorg is ondoenlijk een leerling door één vaste medewerker te laten begeleiden. 
Zonlicht vindt het een groot probleem dat alle extra gemaakte kosten om MaS tot een succes te maken 
zelf betaald moeten worden. De overheid gaat er kennelijk vanuit dat de organisaties maar blij moeten 
zijn met alle extra handen. Het zou dan ook goed zijn als de directie een standpunt inneemt over MaS 
naar aanleiding van een kosten-batenanalyse. Dan weet iedereen waar die aan toe is. 
  

4.5 Elisabeth, verpleeghuis, middelgrote stad 

Als grote zorginstelling heeft het Elisabeth verpleeghuis ongeveer honderd vrijwilligers in dienst. Per 
jaar doen er ongeveer zestig tot tachtig leerlingen een stage. Dat zijn er relatief veel. De meeste van 
deze leerlingen zijn VMBO- of HAVO-leerlingen. Af en toe hebben ze ook plek voor moeilijk lerende 
kinderen. 
De duur van de stage varieert per school, maar gemiddeld acht uur. Er zijn ook scholen die verspreid 
over enkele weken in totaal twaalf uur stage willen. 
De meeste leerlingen komen via een maatschappelijke stagemakelaar. Het Elisabeth verpleeghuis 
geeft projecten op waar leerlingen aan mee kunnen doen. De makelaar zoekt daar de leerlingen bij. 
Soms bellen leerlingen ook zelf naar het verpleeghuis. Afhankelijk van hun voorkeur in tijd en uren 
kunnen ze stage komen lopen. 
 

De leerlingen krijgen constante begeleiding. Tijdens alle bewonersactiviteiten 

die ze ondernemen, is er een professionele activiteitenbegeleider aanwezig. 
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Jongeren die stage komen lopen, helpen bij de activiteitenbegeleiding. Ze ondersteunen de bestaande 
activiteiten, maar bedenken soms ook zelf een activiteit. Dat verschilt per school waar ze vandaan ko-
men. Als leerlingen zelf een activiteit bedenken, dan bereiden ze die ook zelf voor en voeren hem uit. 
Denk bijvoorbeeld aan kerstballen maken of een quiz. Dat is voor de bewoners erg leuk. Ze leren de 
jongeren anders kennen; anders dan op de televisie. En de jongeren ervaren hoe ouderen in Neder-
land leven. De jongeren zien veel van het verpleeghuis, maar niet alles. Sommige patiënten zijn te 
afschrikwekkend, zien er te slecht uit. Dat wil men de leerlingen niet aandoen. 
 
Voor het verpleeghuis is de MaS een succes. De investering in de leerlingen is in balans met wat het 
de bewoners brengt. En als de bewoners en de leerlingen genieten, dan is het een succes geweest. 
Want plezier staat voorop. 
 
De leerlingen krijgen constante begeleiding. Tijdens alle activiteiten die ze met de bewoners onderne-
men, is er een professionele activiteitenbegeleider aanwezig. Dit hoort gewoon bij de baan van de acti-
viteitenbegeleiders. Ze krijgen daar niet extra voor betaald. Om teleurstellingen te voorkomen, en leer-
lingen goed voor te bereiden op de stage, wordt er altijd eerst op de school een presentatie gehouden 
over het verpleeghuis. 
 
Er is regelmatig overleg met de school. Dat gebeurt met de mentor MaS. Wederzijds kunnen school en 
verpleegtehuis veel voor elkaar betekenen. Daar gaan die gesprekken over. Wat kunnen leerlingen 
voor de organisatie doen? En: hoe is alles tot dan toe verlopen? Voor het verpleeghuis is dat een eis. 
Als er niet direct overleg kan plaatsvinden met de school, dan werkt ze er niet mee samen. 
Tijdens de stage is er geen contact met de school. Er wordt alleen vooraf en achteraf overlegd.  
Dat geldt ook voor de rol van de stagemakelaar. Zo doet de stagemakelaar de afstemming tussen het 
verpleeghuis en de verschillende scholen, bijvoorbeeld afspraken over de hoeveelheid leerlingen van 
welke school en wanneer. Dat is fijn, want dat neemt veel werk uit handen. 
 
Een belangrijke succesfactor van de MaS is of er een duidelijk doel is voor de leerlingen. Daarnaast 
moeten de activiteitenbegeleiders openstaan voor de leerlingen. Dat gaat gelukkig goed. Soms zijn er 
leerlingen die geen zin hebben en stom doen. Die geeft het verpleegtehuis altijd de keus òf normaal 
mee te doen òf terug naar school te gaan.  
 
Als belangrijk verbeterpunt ziet het verpleeghuis de planning met de scholen. Zij zou graag zien dat de 
stages worden ingepland voor een heel jaar. Zodoende kunnen organisaties activiteiten afstemmen op 
de komst van de leerlingen. 
Als er meer leerlingen stage komen lopen, dan vraagt dat beslist meer van de organisatie. Dan zouden 
de stages ook breder moeten, buiten de activiteitenbegeleiding. Kortom, er is zeker ruimte voor uitbrei-
ding, maar dat vraagt wel de nodige coördinatie. 
 

4.6 Peuterspeelzaal Rommel, middelgrote stad 

Met vier vrijwilligers en vier betaalde krachten is peuterspeelzaal Rommel een kleine organisatie. Toch 
proberen zij aan meerdere leerlingen per jaar een stageplek te bieden. Ongeveer acht in totaal, afkom-
stig van VMBO en HAVO. In één week lopen de leerlingen twee dagdelen stage. De plaatselijke vrijwil-
ligerscentrale regelt de leerlingen in overleg met de overkoepelende organisatie voor peuterspeelzalen. 
De peuterspeelzaal krijgt van hen een lijstje met namen en de tijden waarop de leerlingen op de stoep 
zullen staan. 
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De inhoud van de stage bestaat uit het helpen bij knutselactiviteiten en het spelen met de kinderen. 
Ook helpen leerlingen met verschonen en afwassen. Kortom, de dagelijkse klusjes op een peuter-
speelzaal. Voor Rommel zijn de leerlingen een welkome ondersteuning. Zij hebben er echt wat aan. 
Sommige leerlingen moet wel steeds een nieuwe opdracht gegeven worden, omdat ze niet altijd zelf 
initiatief hebben. Maar vooral bij de meisjes gaat dat goed, zeggen ze bij Rommel. 'Die meiden zien 
zelf wat ze kunnen doen, en dan heb je er écht iets aan.' 
Het begeleiden van de leerlingen kost dus nauwelijks extra tijd. Het is voornamelijk een kwestie van 
leerlingen ontvangen en taken geven. Leerlingen hebben altijd een formulier bij zich dat ingevuld moet 
worden aan het eind van de stage. Waarschijnlijk is dat van school. De begeleiding wordt verder niet 
voorbereid of geëvalueerd met de scholen. 
 

Het begeleiden van de leerlingen kost nauwelijks extra tijd. Het is voorname-

lijk een kwestie van leerlingen ontvangen en taken geven  

 

Het verloop van de stages is goed bij Rommel. Er is eigenlijk nooit iets mis gegaan. Eén keer kwam 
een leerling niet opdagen, maar die zat op school vanwege een misverstand. Dat kan gebeuren. In het 
begin ging het wel even mis. VMBO-leerlingen kwamen in naveltruitjes en met piercings op het kinder-
dagverblijf. Rommel heeft een gedragscode die het zichtbaar dragen van piercings en bh-bandjes en 
het tonen van navels verbiedt. Daar moeten ook de leerlingen zich aan houden. Dat gaat nu goed. 
 
Maar ondanks het succes, geeft Rommel aan niet meer leerlingen aan te kunnen. Ze bieden ook plek-
ken voor beroepsstages en te veel mensen op een groep kinderen werkt niet goed. Dan loop je elkaar 
in de weg. 
 

4.7 Spelotheek Spelenderwijs, middelgrote stad op het platteland 

Spelenderwijs is een organisatie die volledig draait op vrijwilligers. De vaste vrijwilligers komen meestal 
één keer per maand twee uur helpen. Tot nu toe hebben ze vier HAVO- en VWO- leerlingen gehad die 
een MaS kwamen lopen. Één keer een leerling van het speciaal onderwijs. Deze scholier konden ze 
niet goed begeleiden, omdat deze meer structuur nodig heeft dan ze bij Spelenderwijs kunnen bieden. 
De stages duren een half jaar, waarbij de leerlingen iedere week twee uur komen helpen. Via de web-
site en via de vrijwilligerscentrale melden leerlingen zich aan. Bij de spelotheek zijn ze er een voor-
stander van dat de leerlingen zelf een plek zoeken, en rechtstreeks bellen. Daar leren de leerlingen 
meer van. 
 
De jongeren die stage komen lopen, helpen met de uitleen van het speelgoed, de inname, het tellen en 
het geven van informatie. Ze draaien als volwaardige vrijwilliger mee, alleen de telefoon beantwoorden 
ze niet. Daarvoor kunnen ze onvoldoende ingewerkt worden.  
 
De leerlingen leveren de spelotheek veel op. Met name door een chronisch tekort aan vrijwilligers. De 
werkzaamheden zijn eenvoudig; leerlingen pikken dat snel op. 'Bovendien zijn ze handig met compu-
ters, wat fijn is voor ons. Net zoals de twee leerlingen die na hun stage zijn blijven hangen.' 
Voor de spelotheek geldt dat ze maar weinig in de leerlingen hoeven te investeren en dat ze veel ople-
veren. Een stage is succesvol als de leerling enthousiast is geworden, langer wil blijven en promotie 
maakt voor de stageplek op school. 
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De begeleiding wordt niet voorbereid of geëvalueerd met de scholen.  

Dat zou wel zo professioneel zijn, vindt de spelotheek. De school zou dat 

moeten initiëren. 

 
De begeleiding bij de spelotheek kost niet veel tijd, vinden zij zelf. Bij de start hebben ze telefonisch 
contact om afspraken te maken. De eerste keer dat de leerlingen komen krijgen ze een introductie van 
een uur. Vervolgens lopen ze drie uur met een vrijwilliger mee. Na die drie uur is er nog een telefoontje 
over de ervaringen van de leerling en daarna werken de leerlingen zelfstandig. Als het nodig is, is er 
nog wel contact via mail en telefoon, maar in principe is er geen begeleiding meer. De begeleiding die 
er is, wordt door een vrijwilliger onbetaald gedaan. 
 
Voor het reilen en zeilen van de MaS zijn er geen samenwerkingspartners, noch stagecoördinator van 
een school of vrijwilligerscentrale. De begeleiding wordt niet voorbereid of geëvalueerd met de scholen. 
Dat zou wel zo professioneel zijn, vindt de spelotheek. De school zou daar initiatief in moeten nemen. 
Zeker als er leerlingen zijn waarbij het niet goed loopt, is het van belang dat een organisatie weet met 
wie ze contact op kan nemen op school. Er is behoefte aan meer informatie over de MaS. Waarom 
moeten leerlingen stage lopen, hoe lang en hoe wil de school samenwerken? 
 
De spelotheek Spelenderwijs vindt het prima als er meer leerlingen een stage moeten lopen. Er is 
weliswaar niet meer plaats, maar dan kan Spelenderwijs selectiever zijn in welke leerlingen ze wil als 
stagiair. En dat heeft voordelen. 
 

4.8 Boem, concertpodium, grote stad in Randstad 

Als concertpodium voor jazz en improvisatie heeft Boem acht betaalde krachten, maar geen enkele 
vrijwilliger. Wel hebben ze regelmatig een stagiaire uit het HBO of MBO. En sinds kort zijn er twee 
MaS-plekken per jaar. 
De HAVO- of VWO-leerlingen die een stage hebben gelopen, zijn rond de vijftien jaar. Een stage is één 
week fulltime, 36 tot 40 uur in totaal. 
De leerlingen komen bij het concertpodium terecht via mond-tot-mond reclame en bellen zelf. Daar is 
geen tussenpersoon bij betrokken. 
 

'Je verwacht niets van leerlingen, want een 15-jarige kun je geen  

verantwoordelijke klussen geven' 

 
Omdat elke week anders is bij het concertpodium, wordt er goed gekeken welke week het leuk is voor 
een leerling om mee te draaien. Er moet natuurlijk wel iets te doen zijn. En het liefst ook afwisseling in 
de werkzaamheden. Omdat leerlingen door de week niet tot ‘s avonds laat kunnen werken, wordt vaak 
een week uitgekozen met lunchconcerten. De leerlingen kunnen backstage helpen, kaartjes knippen, 
kleedkamers in orde maken of een mailing de deur uit doen, naast enveloppen vullen en helpen met 
opruimen na een concert. Met andere woorden, er is afwisseling genoeg in de taken van de leerlingen.  
 
De tijd die in de leerlingen geïnvesteerd wordt, verdienen ze niet terug. Maar bij het concertpodium 
vinden ze het belangrijk om jonge mensen bij cultuur te betrekken. Een week is gewoon te kort om 
iemand in te werken. Dat betekent steeds nieuwe klusjes verzinnen en leerlingen overal bij helpen. 'Je 
verwacht natuurlijk niets van de leerlingen. Je kunt iemand van vijftien geen klussen met verantwoorde-
lijkheid geven.' 
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De stage is een succes in de ogen van het concertpodium als de leerling een leuke week heeft gehad.  
 
Het begeleiden van de leerlingen kost veel tijd. Eigenlijk zijn ze er de hele week mee bezig. Er moet 
elke keer een nieuwe klus worden bedacht. Er is geen methodiek bij de begeleiding. Dat gaat gewoon 
uit de losse pols. Wel wordt voordat de leerlingen komen, nagedacht wat de leerlingen kunnen doen. 
Voorbespreking en evaluatie met de school worden niet gedaan. Er is überhaupt geen samenwerking 
met de school. De scholieren melden zichzelf aan, daar komt de school niet bij aan te pas. En samen 
met de leerling wordt bekeken wat er tijdens de stage kan worden gedaan. 
 
Bepalend voor het succes van de MaS is de beschikbaarheid van geschikte klusjes tijdens de stage-
week. Dat is ook meteen het probleem van de MaS bij het concertpodium. Er zijn niet altijd voldoende 
geschikte klussen. En de tijd is te kort om een leerling in te werken voor iets moeilijkere klussen. Daar-
om is het concertpodium van mening dat een langere stage zinvoller zou zijn. Meer leerlingen zien ze 
niet zitten. Het concertpodium zal daarom geen extra plekken bieden als MaS verplicht wordt voor alle 
leerlingen. 
 

4.9 Het Hart, restaurant, grote stad in Randstad 

Het Hart probeert lekkere maaltijden aan te bieden tegen een lage prijs. Zij doet dit voor mensen die 
het moeilijk hebben. In de twaalf vestigingen in het land werken gemiddeld tien vrijwilligers. Deze vrij-
willigers zijn voor een deel mensen in een resocialiserings- of reïntegratieproject. Er is in totaal acht fte 
beschikbaar aan betaalde krachten. Één van de twaalf vestigingen biedt MaS-plekken aan voor leerlin-
gen. Hier kwamen tot nu toe zes VMBO-leerlingen van rond de 15 jaar op af, twee weken van veertig 
uur. Binnenkort begint een nieuwe opzet. Leerlingen moeten zichzelf aanmelden voor de stage en sol-
liciteren voor een plek. En lopen dan tien weken lang één dagdeel van vier uur stage.  
Afgelopen jaar heeft de vrijwilligerscentrale alles voor het restaurant geregeld. Maar met de nieuwe 
opzet wordt het direct met de scholen geregeld. 
 
De jongeren helpen met alle voorkomende werkzaamheden. Inkopen, koken, voorbereiden, opschep-
pen, bedienen en opruimen. Ook eten ze mee met de gasten. Dat zijn vaak eenzame ouderen of men-
sen die om andere redenen behoefte hebben aan een gezamenlijke maaltijd. Ook de meeste vrijwilli-
gers zijn mensen die uit moeilijke situaties komen. Daardoor zien de leerlingen veel van de sociale 
problemen in de maatschappij en leren daarnaast veel over horeca. 
 
De inzet van de leerlingen levert de restaurants Het Hart wel degelijk iets op. Ze bieden extra handen 
en inzet. Het is bovendien heel leuk om een mix van oudere en jonge vrijwilligers te hebben. Dat heeft 
een positieve invloed op de sfeer en creëert onderling begrip voor elkaar. 
De stage is een succes als de leerlingen er iets van leren en het nut van vrijwilligerswerk inzien. 
 

Leerlingen hebben vrij veel begeleiding nodig, ze zijn in principe nog  

kinderen. Begeleiding zou daarom betaald moeten worden. 

 
Voor de begeleiding heeft één professional twee uur per dagdeel de tijd voor de leerlingen. Dat is om 
dingen uit te leggen, taakinstructies te geven, de leerlingen in de gaten te houden en als dat nodig is 
een nieuwe taak te geven. Voor de begeleiding van alle vrijwilligers is er een takenboek. Hierin staan 
34 taken beschreven. Met een beheerslijst wordt afgevinkt wat een vrijwilliger beheerst. Er staan foto’s 
bij van dingen die uitgevoerd moeten worden en hoe dat moet gebeuren. De begeleiding van de leer-
lingen wordt niet betaald. Leerlingen hebben vrij veel begeleiding nodig, het zijn in principe nog kinde-
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ren. Eigenlijk zou de begeleiding dan ook betaald moeten worden vinden ze bij Het Hart. 
Dat de begeleiding van de leerlingen niet wordt geëvalueerd met de school, wil Het Hart graag veran-
deren. Daarover is contact gelegd. Vanaf nu gaat men meer samenwerken. De school maakt een va-
caturebank met klussen. Leerlingen melden zich voor een klus aan bij de decaan, die vervolgens met 
Het Hart een afspraak maakt voor een sollicitatiegesprek. De leerling komt dan solliciteren, en Het Hart 
beslist of ze de leerling wil hebben. 
De samenwerking met de vrijwilligerscentrale bestaat nu uit overleg rondom beleidsmatige keuzes. En 
praktijkvoorbeelden worden onderling uitgewisseld. 
 
De stage is voor Het Hart een succes als jong en oud elkaar ontmoeten en de jongeren het nut inzien 
van vrijwilligerswerk. Met name de autochtone ouderen krijgen een positiever beeld van de jongeren, 
en zeker van de allochtone jongeren.  
 
Als grootste probleem wordt ervaren dat er veel tijd zit in het begeleiden van de leerlingen. Als leerlin-
gen een taak af hebben, moeten ze een nieuwe taak krijgen anders gaan ze hangen. Er zijn maar wei-
nig leerlingen die zelf om een nieuwe klus komen vragen. 'De jeugd van tegenwoordig pakt niet altijd 
zijn verantwoordelijkheid', vindt de begeleider van het restaurant. 'Dat kost tijd.' 
Mogelijke verbeteringen die worden genoemd: een duidelijk aanwezige structuur en een goed afstem-
ming met de scholen over de stages. 'Een goede evaluatie zou ook beter zijn. Daar leren we van. En 
de begeleiding zou betaald moeten worden. Het kost gewoon veel tijd.' 
Omdat het zo veel tijd kost, wil Het Hart ook niet meer leerlingen een plek bieden dan ze nu doet. Ook 
niet als scholen verplicht zijn voor elke leerling een plek te regelen. 
 

4.10 Zorgcentrum Strand, verpleeghuis, middelgrote stad in oosten van het land 

In het verpleeghuis Strand zetten 180 vrijwilligers zich in voor het welbevinden van zorgbehoevenden. 
Het samenwerken met vaste vrijwilligers bevalt het zorgcentrum goed. Met MaS hebben ze minder 
goede ervaringen. Zo hebben ze één leerling gehad die na twee uur inwerken nooit meer is komen 
opdagen. Er zijn dan ook grote vraagtekens bij de motivatie van de leerlingen. 
 
Regelmatig bellen leerlingen uit het VO of ze stage kunnen komen lopen. 'Maar ze willen altijd op 
maandag, op dezelfde tijd en dat is helemaal niet handig voor het zorgcentrum. Ook willen ze voor drie 
maanden komen. Dat is te kort om ze goed in te kunnen werken en iets op te laten leveren. Dan ben je 
alleen maar aan het investeren', vinden ze bij Strand. 'De zorg staat voorop, en voor onze cliënten is 
het niet fijn om steeds weer een ander gezicht te zien. Ze moeten kunnen rekenen op een vaste vrijwil-
liger.' 
 
Leerlingen uit het MBO of HBO zijn wel geschikt voor een maatschappelijke stage bij het zorgcentrum. 
Zij komen een jaar lang zes uur per week helpen en zijn redelijk zelfstandig. Ze hebben een vrijwilli-
gerscontract en worden ook niet extra begeleid. 
 

Als de begeleiding meer vraagt, is het geen vrijwilligerswerk meer, maar een 

stage waarbij het leren van de leerlingen voorop staat. 

 

Voor de stages worden geen klussen bedacht. Er wordt een aanbod gedaan van bestaande klussen en 
daaruit kunnen leerlingen kiezen. Er is werk te doen en wie wil helpen kan zich daarvoor aanmelden. 
Het vrijwilligerswerk is heel divers. Van ondersteuning in het restaurant, bij de zanggroep, tot en met de 
kerkdienst, technische ondersteuning en activiteitenbegeleiding. De investering voor MaS levert onvol-
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doende op voor het zorgcentrum. Als MaS in het VO net zo gaat lopen als de stages bij het hoger on-
derwijs, met meer uren, dán wordt het pas interessant. 
 
Bij het zorgcentrum willen ze de leerlingen niet meer begeleiden dan een andere vrijwilliger. Als de 
begeleiding meer vraagt, is het geen vrijwilligerswerk meer maar een stage, waarbij het leren van de 
leerlingen voorop staat.  
 
Er kan dus heel wat verbeterd worden, luidt de conclusie van zorgcentrum Het Strand.  
Zo zou het mooi zijn als de klussen die het zorgcentrum heeft, aangeboden kunnen worden aan een 
stagemakelaar. De makelaar koppelt het aanbod vervolgens aan een leerling. Dat scheelt veel tijd voor 
het zorgcentrum. Misschien dat de vrijwilligerscentrale die rol op zich kan nemen.  
En het zou fijn zijn, is de mening van Strand, als de scholen een constante toevoer regelen van leerlin-
gen. Een leerling die kort blijft is minder erg, omdat de klus kan worden overgedragen aan een andere 
leerling. De overdracht kunnen de leerlingen dan onderling regelen. 
Ook zou de school moeten zorgen dat leerlingen de hele week inzetbaar zijn. Niet allemaal op maan-
dagmiddag. Dat is onhandig voor een organisatie. 
Tot slot zou het goed zijn als scholen en organisaties overleggen waar leerlingen stage moeten lopen. 
Nu lijkt het een beetje alsof de scholen ‘gebruik’ willen maken van de organisaties, terwijl er nauwelijks 
wordt stilgestaan bij de belangen van de organisaties.  
 

4.11 Omroep Beter, kleine stad in Brabant 

Met honderd vrijwilligers en geen enkele betaalde kracht is Omroep Beter een pure vrijwilligersorgani-
satie. Per jaar begeleiden ze vijf tot tien leerlingen bij een MaS, meestal HAVO-leerlingen. Deze stages 
duren ongeveer twintig uur, stages die bij iedere leerling anders verspreid kunnen zijn. Soms lopen 
leerlingen twintig weken een programma van een uur mee, waar andere leerlingen in één maand twin-
tig uur stage lopen. 
 
De leerlingen komen bij Omroep Beter terecht via de vrijwilligerscentrale, de banenmarkt of nemen zelf 
contact op. 
 

Een aantal leerlingen is gemotiveerd, sommigen lopen er de kantjes vanaf. 

Die moet je constant begeleiden en duidelijk maken dat ze zelf  

verantwoordelijk zijn. Dat kost veel tijd. 

 
Alle leerlingen zijn tot nu toe geplaatst bij het jongerenblok van Omroep Beter. Daar passen ze goed. 
Ze zijn inzetbaar bij de techniek, het voorbereiden van een programma en de presentatie ervan. Voor 
de omroep zijn de leerlingen een extra hand. Er wordt altijd gehoopt dat de leerlingen blijven, maar dat 
is natuurlijk niet altijd zo.  
 
De tijd die in leerlingen geïnvesteerd wordt en de tijd die leerlingen opleveren is uit balans. 'We ver-
wachten dat leerlingen zich honderd procent inzetten, maar dat is natuurlijk niet altijd het geval. Je 
moet ze continu bij de les houden. Een aantal leerlingen is gemotiveerd, maar er lopen er ook bij die de 
kantjes er vanaf lopen. Dan moet je de hele twintig uur met ze optrekken om ze duidelijk te maken dat 
ze zelf voor een stukje verantwoordelijk zijn. Die begeleiding kost veel tijd. Daar hebben we geen men-
sen voor.' 
 
De begeleiding gebeurt door de hoofdredacteur van de vijf jongerenprogramma’s. Het kost hem zeker 



 

Utrecht, 26 juni 2008 * Maatschappelijke Stage is Maatwerk!  21 

twee uur extra per week. Hij zit overal achteraan, zorgt dat de leerlingen een plek krijgen en taken, 
evalueert met de jongeren en helpt als er problemen zijn. 
Hij gebruikt daar geen speciale methodiek bij. Er worden ook geen speciale voorbereidingen gedaan 
voordat de leerlingen komen. Al deze begeleiding is geheel onbetaald. Het is allemaal extra tijd die 
vrijwilligers erin stoppen. 
 
Er is weinig samenwerking met de school. In zoverre dat er een banenmarkt is elk jaar, waar organisa-
ties zich kunnen profileren. Verder gaat alles via de vrijwilligerscentrale. Dat gaat prima zo. 
 
MaS wordt als een succes beschouwd door de omroep als leerlingen blijven na de stage. En dat ge-
beurt af en toe. Er zijn nu drie programma’s ontstaan uit de MaS van leerlingen. De leerlingen leren 
ook veel bij de omroep en de hoofdredacteur kan heel goed begeleiden. Hij is duidelijk en consequent. 
 
Men ziet vooral de tijd die de begeleiding kost als een probleem. 'Soms kiezen jongeren een plek om-
dat hun vriendje er ook heen gaat, maar dan zijn ze niet gemotiveerd voor de stageplek. Als ze hun 
afspraken niet nakomen, geven we een waarschuwing. De tweede keer moeten ze weg. Dat kunnen 
we er gewoon niet bij hebben. De vrijwilligerscentrale zou er wel beter op kunnen letten wat de motiva-
tie is voor jongeren om ergens stage te lopen.' 
 
Hoewel Omroep Beter het leuk vindt om leerlingen te begeleiden, is er geen plaats voor meer dan vijf 
tot tien leerlingen. Of de school zou een heel nieuw programma moeten maken, dat ze zelf voorbereid 
met de leerlingen. Er zou gekeken moeten worden naar de mogelijkheden. Maar in principe heeft de 
omroep niet meer tijd voor de begeleiding die extra leerlingen nodig hebben. 
 

4.12 Voedselbank, kleine stad in Brabant 

Geen enkele betaalde kracht heeft deze voedselbank. De organisatie draait op dertig vrijwilligers, 
waarmee ze jaarlijks in totaal vier HAVO- of VWO-leerlingen van circa 16 jaar begeleiden tijdens een 
MaS. Met vier keer meedraaien lopen ze totaal twintig uur stage. Wanneer de leerlingen komen, mo-
gen ze zelf invullen. Dat kan op een vrije middag, in de vakantie of tijdens feestdagen. 
 
De voedselbank is aanwezig op de Open Avond van de scholen. De scholen organiseren de stage-
plaatsen en zij delen de leerlingen in op een plek. De vrijwilligerscentrale regelt een stagebegeleider. 
Dat is meestal een stagiair van een maatschappelijke opleiding. Deze stagiair levert de contactgege-
vens van de voedselbank aan de school, zodat leerlingen zelf contact kunnen opnemen. 
 

De vrijwilligerscentrale regelt een stagebegeleider. Dat is meestal een stagi-

air van een maatschappelijke opleiding. 

 

De leerlingen draaien met alles mee bij de voedselbank. Ze gaan mee om de spullen op te halen, ze 
gaan naar de bakker, ze brengen pakketten rond, ze maken de pakketten, ze draaien mee met het 
speelgoed sorteren en uitdelen, met koffie zetten en bieden een luisterend oor. Zo maken ze echt alles 
mee. Ze hebben een zwijgplicht vanwege een mogelijke ontmoeting met ouders van medescholieren. 
Dat gaat tot nu toe altijd goed. 
 
'De leerlingen geven niet zozeer een verlichting, het is een investering van de voedselbank, maar ie-
dereen heeft er hier voldoening van. Het is goed om de scholieren te laten zien wat er in de maat-
schappij speelt. We hebben een stop op de vrijwilligers, het gaat zeker niet om een tekort aan vrijwilli-
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gers op te vullen. De jongeren moeten een eindrapport schrijven. De algemene reactie is dat de leer-
lingen er veel van hebben geleerd. Dat ze even wakker geschud zijn.' 
 

De begeleiding wordt niet voorbereid. De leerlingen komen en dan zien we 

wel. Ze huppelen gewoon mee, dat gaat allemaal vanzelf. 

 
De begeleiding van de leerlingen gaat tussendoor en op twee manieren: de vrijwilliger die er is, neemt 
de leerlingen die dag mee en legt uit wat er moet gebeuren. Vervolgens werken de leerlingen mee aan 
de normale werkzaamheden. Aan het einde van de dag hebben ze via de mail even contact met de 
stagecoördinator over hoe de dag is geweest.  
'De begeleiding wordt niet voorbereid. De leerlingen komen en dan zien we wel. Ze huppelen gewoon 
mee met het hele proces. Dat gaat allemaal vanzelf.' 
 
De evaluatie van de stage gebeurt via de stagebegeleidster, een stagiair van een maatschappelijke 
opleiding. Deze stagiair vanuit de vrijwilligerscentrale komt zo nu en dan langs en vraagt dan hoe het 
gaat. De leerlingen maken aan het einde van de stage een verslag en dat gaat naar de scholen. Daar 
hoort de voedselbank verder niets meer van. Geen van de betrokken heeft hierbij ooit een negatieve 
ervaring gehoord. 
De samenwerking met de school is beperkt. Op school komt de voedselbank zich presenteren als sta-
geplek, verder is er geen contact.  
 
De stages zijn leuk en het loopt goed. Het gaat eigenlijk allemaal vanzelf. 'We zijn een kleine groep 
vrijwilligers, daarom hebben leerlingen alle mogelijkheden om mee te lopen en worden ze persoonlijk 
begeleid. Er zijn dan ook geen problemen geweest. Maar meer dan vier leerlingen per jaar begeleiden, 
is onmogelijk. Omdat de doelgroep van de voedselbank zelf al heel veel aandacht nodig heeft, zijn 
meer leerlingen niet te plaatsen. 
 

4.13 De Zorghoeve, grote stad  

Per jaar begeleidt De Zorghoeve dertig à veertig leerlingen bij een MaS. Het niveau van de leerlingen 
is niet bekend bij De Zorghoeve. Sinds dit jaar moeten de leerlingen twintig uur stage lopen, verspreid 
over vier weken. Dat moet van de scholen, daar heeft De Zorghoeve niks over te zeggen. De leerlingen 
komen via de vrijwilligerscentrale bij De Zorghoeve terecht. 
 
Stagiaires draaien mee in de activiteitenbegeleiding, lopen mee met de wandelclub en sinds dit jaar 
helpen ze ook mee op de afdelingen. Daar brengen ze ontbijt en schenken ze koffie en thee. 
De leerlingen zijn extra hulp voor het personeel. Daarnaast brengen de leerlingen veel sfeer met zich 
mee. Andere gezichten over de vloer is leuk voor de cliënten. Die krijgen op deze manier ook een posi-
tiever beeld van jongeren. 
 
'De investering in de leerlingen is het dan ook zeker waard. Het gaat om vrijwilligerswerk, dus zo zien 
wij het ook. We bieden geen extra begeleiding. Aan de start hebben ze altijd een praatje met de stage-
coördinator en afhankelijk van de activiteiten die ze doen worden ze nog wat extra ingewerkt. Bij elkaar 
is dat niet meer dan een half uurtje. Tijdens de klus is er wel de hele tijd een professionele activiteiten-
begeleider bij. Er wordt geen methodiek gebruikt.'  
 
Bij De Zorghoeve bereiden ze zich ook niet echt voor op de komst van de leerlingen, er is daar ook 
geen contact over met de scholen. Wel wordt er na iedere activiteit geëvalueerd met de leerling. 
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'We bieden geen extra begeleiding omdat we de stage zien als  

vrijwilligerswerk' 

 
Met één van de scholen heeft De Zorghoeve contact gehad, omdat er van die school veel leerlingen 
zich individueel aanmeldden. Men vroeg of die school zich wilde aanmelden bij de vrijwilligerscentrale 
voor de matching. Dat gebeurt inmiddels. 
De vrijwilligerscentrale werkt prima, de samenwerking is prettig. Afstemming tussen de drie partijen 
wordt steeds belangrijker naar verhouding dat de stages langer duren. Ook is het niet handig een extra 
feest in te plannen als de leerlingen bijvoorbeeld tentamenweek hebben. De Zorghoeve probeert spe-
ciale activiteiten aan te passen op het schoolrooster, maar dat loopt nog niet altijd helemaal lekker. 
 
Succesfactoren voor de stage zijn onder andere positieve jongeren, goede afstemming tussen de ver-
schillende partijen en goede opvang van de leerlingen. 
Problemen hebben ze bij De Zorghoeve nog niet gehad. 'Al zijn die twintig uur die leerlingen tegen-
woordig stage moeten lopen wel héél veel. Dan moet je eigenlijk dingen gaan verzinnen om ze bezig te 
houden.' 
Voor de Zorghoeve zou het fijn zijn als leerlingen er één dag per week zijn. Dan loopt het gewoon door, 
dat scheelt ontzettend veel georganiseer. Maar het is afwachten of de scholen daaraan mee willen 
werken. 
 

4.14 Jongeren Club Doen, kleine gemeente 

Met zestig vrijwilligers en twee betaalde krachten vangt Doen ongeveer twintig leerlingen op voor een 
MaS. Al waren het er afgelopen jaar maar zes. De leerlingen komen via de vrijwilligerscentrale bij het 
jeugdcentrum terecht. 
 
De leerlingen komen allemaal uit HAVO 4 en komen voor twintig uur stage. 'Maar daar gaan ze eigen-
lijk altijd wel overheen. We laten ze namelijk een project trekken, van begin tot eind. En dat moeten ze 
wel afmaken, ook als de twintig uur volbracht zijn. Ze zijn er vaak twee tot drie maanden mee bezig.' 
Het project dat leerlingen doen is verschillend, maar daar hoort altijd vergaderen, PR, programmering 
en uitvoering bij. Het is belangrijk dat het product uiteindelijk goed is en daarom zit er ook een begelei-
der bij het hele proces. Dat kost de organisatie ongeveer twintig tot veertig uren aan tijd. 
Voor die begeleiding gebruiken ze altijd een methodiek: voor en door jongeren of de ABC-methode.  

 
Het is belangrijk dat het product uiteindelijk goed is en daarom zit er ook een 

begeleider bij het hele proces. 

 
Voor Jongeren Club Doen is er een goede balans tussen de investering en wat MaS oplevert. Het past 
natuurlijk in de doelstelling van de jongerenclub om activiteiten voor en door jongeren aan te bieden. 
Voor de club is MaS ook reclame. Het brengt meer jongeren met Doen in aanraking, en hun vrienden 
horen ook wat er te doen is. Nieuwe klanten dus. Maar ook levert MaS nieuwe vrijwilligers op. Want er 
blijft ook wel eens een leerling hangen. 
 
Er is nauwelijks samenwerking met de scholen. Wel is er één keer per jaar een stagemarkt waar de 
organisaties zich kunnen profileren. Ook is er contact met de vrijwilligerscentrale. Die doet de coördina-
tie van de stages en daar kun je altijd terecht met vragen of problemen.  
De jongerenclub spreekt over een succesvolle stage als de jongeren het leuk hebben gehad en er een 
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goede activiteit is georganiseerd. Soms zijn er ook wel problemen tijdens de stage. Met een groep 
jongeren moeten ze in een paar weken alle neuzen dezelfde kant op krijgen, wat soms moeilijk is. De 
tijd is kort en dan is ingrijpen soms lastig. Daarnaast komt het ook voor dat scholieren niet gemotiveerd 
zijn. Ze kunnen wel kiezen waar ze stage willen lopen, maar desondanks zitten sommige jongeren 
liever thuis. 
Meer leerlingen plaatsen is geen probleem, maar dan het liefst wel wat meer verspreid door het jaar. 
Nu is er soms ineens een hausse, en daarna weer even niets. 
 

4.15 Blijstede, verzorgingshuis in grote stad 

Per jaar lopen ongeveer tien leerlingen stage in Blijstede. Een verzorgingshuis met 132 personeelsle-
den en ongeveer tachtig vrijwilligers. De leerlingen die stage komen lopen komen vanuit allerlei ver-
schillende opleidingen. Van HBO en MBO tot voortgezet onderwijs. Van welk niveau de leerlingen pre-
cies zijn, weten ze niet bij Blijstede. Dat maakt ook niet uit, want alle leerlingen doen toch dezelfde 
klussen. Het gaat om korte stages: twee dagen van zeven uur in één week, een enkele keer drie da-
gen. Dat heeft te maken met wat de school precies wil. De matching van de scholieren met de organi-
satie gaat via de vrijwilligerscentrale. Dat gaat heel goed. Soms kloppen leerlingen persoonlijk aan bij 
Blijstede, maar daar gaan ze niet op in.  
 
De leerlingen doen allerlei verschillende taken tijdens de stage. Ze worden 's ochtends gekoppeld aan 
een hobbyclub, schenken koffie en thee en in de middag doen ze mee met een spelprogramma. Ze zijn 
ter extra ondersteuning van het personeel. En ze brengen nieuwe ideeën in voor activiteiten. Dat is erg 
leuk. Voor de bewoners is het ook leuk dat er jongeren rondlopen. Ouderen zijn vaak gecharmeerd van 
het contact met de leerlingen. 
 

'Je kunt niet bij alle vaste vrijwilligers een stagiair plaatsen.  

Sommigen kunnen daar niet mee om gaan' 

 
De investering in de stages is niet heel groot voor Blijstede. De begeleiding houdt niet veel in, zeggen 
ze zelf. De vrijwilligerscentrale doet het voortraject, wat enorm veel tijd scheelt. Het kost ongeveer een 
half uur begeleiding per leerling. Die dertig minuten bestaan uit een voorgesprek van tien minuten en 
een beoordeling achteraf. Professionele activiteitenbegeleiders en vaste vrijwilligers doen de begelei-
ding tijdens de activiteiten. Incidenteel gebeuren er schokkende dingen met een bewoner, waaraan 
men natuurlijk vervolgens extra aandacht besteed. 
 
Voor Blijstede zijn er verschillende succesfactoren rondom de stages. Ten eerste is het leuk dat er 
contact wordt gelegd tussen jong en oud. Daarnaast is het voor Blijstede belangrijk dat leerlingen zien 
wat er in een verzorgingshuis gebeurt. Dat leerlingen zien dat het niet een soort gesticht is, maar een 
fijne plek om te wonen en natuurlijk een plezierige werkplek. Want het zou wel heel mooi zijn als leer-
lingen een beroep in de zorg kiezen, omdat ze stage hebben gelopen in een verzorgingshuis. Daar-
naast hebben de leerlingen geen kennis nodig om stage te lopen. Iedereen is geschikt, mits gemoti-
veerd. 
 
Problemen waar Blijstede tegenaan loopt hebben te maken met de coördinatie van de stages. Het 
voortraject bij de vrijwilligerscentrale loopt goed. Maar als leerlingen eenmaal binnenkomen, is het de 
vraag of ze bij de opleidingsfunctionaris terecht moeten of bij de vrijwilligerscoördinator. Ook kan niet 
bij elke vaste vrijwilliger een leerling meelopen. Dat vinden ze niet allemaal leuk, en de vaste vrijwilli-
gers willen we wel behouden. Daarnaast zou het goed zijn als er meer afstemming komt met de scho-
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len. Dat ook zij weten dat stages altijd via de vrijwilligerscentrale lopen, zodat leerlingen niet steeds zelf 
bellen voor een plek. En natuurlijk zou het een vooruitgang zijn als de scholen onderling ook afstem-
men wanneer ze leerlingen stage laten lopen. Een beetje verspreid door het jaar zou handig zijn. 
 
Als er  in de toekomst meer leerlingen stage komen lopen, dan zou een stagiair ook bij de opleidings-
functionaris van het verzorgingshuis terecht moeten komen. Dan kunnen de leerlingen ook meehelpen 
verzorgen op de afdelingen. Dan leren de leerlingen écht iets. Maar dan moet de stage wel langer du-
ren, anders is de investering niet in verhouding met datgene wat de leerlingen opleveren. 
 
 


