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1. Inleiding

De verplichte maatschappelijke stage (MaS) is een feit. Vanaf het schooljaar 2011-2012 lopen 

alle leerlingen in het voortgezet onderwijs een maatschappelijke stage van dertig uur. Het 

langetermijndoel van MaS is maatschappelijke betrokkenheid te stimuleren. Door een sterker 

waarden- en normenbesef worden jongeren aangespoord tot actief burgerschap en blijvende 

betrokkenheid bij groepen in de samenleving die ondersteuning nodig hebben.

De afgelopen jaren hebben alle betrokkenen (scholen, leerlingen, stagebieders en maat-

schappelijk makelaars) ervaring opgedaan met het vormgeven en uitvoeren van stages. Ze 

zijn daarbij niet alleen tegen drempels en problemen aangelopen, maar ze hebben ook de 

opbrengsten van de inzet van jongeren in het vrijwilligerswerk ervaren. Het is een investe-

ring, maar dan heb je ook wat!

Diverse onderzoeken wijzen uit dat er voor alle partijen duidelijk opbrengsten verbonden 

zijn aan maatschappelijke stages. In het algemeen kunnen we stellen dat:

1. leerlingen sociale vaardigheden opdoen, bindingen aangaan, zelfvertrouwen krijgen en 

zicht krijgen op de (lokale) maatschappij en vrijwilligerswerk;

2. scholen eigen keuzen kunnen maken in de voorwaarden die zij aan de stages stellen en 

de doelen die zij met de stages willen realiseren;

3. stagebieders 17 procent van de jongeren terugzien, de buitenwereld naar binnen halen, 

extra handen hebben om taken uit te voeren, een vernieuwing van activiteiten zien, 

hun netwerk uitbreiden, en hun zichtbaarheid en imago verbeteren.  

Uit: Bekker e.a. 2010, Achterberg 2011, Duvekot, Hanekamp & Lebbink 2009). 

In deze brochure bekijken we hoe uit maatschappelijke stages een maximale opbrengst te 

behalen is voor zowel de jongeren, de school als de stagebieder. Daarbij besteden we extra 

aandacht aan themastages, omdat die werkvorm veel op kan leveren voor alle partijen. Dat 

we extra aandacht besteden aan themastages, betekent overigens niet dat we individuele 

stages en stages die niet aan een thema gebonden zijn hiervoor willen inruilen. We willen 

scholen en stagebieders wijzen op de mogelijkheden die er zijn, zodat ze een bewuste keuze 

kunnen maken voor een bepaalde vorm.

Om informatie te vinden voor deze brochure is een denktank georganiseerd met deskundi-

gen uit het veld en zijn bijeenkomsten gehouden met organisaties die stageplekken aanbie-

den, maatschappelijk makelaars en scholen. Daarnaast hebben we interviews gehouden met 

medewerkers van acht organisaties en scholen die ervaring hebben met themastages. 

Voor de leesbaarheid van de tekst verwijzen we naar leerlingen in de mannelijke vorm. 

Waar ‘hij’, ‘hem’ of ‘zijn’ staat, kan dan uiteraard ook ‘zij’ of ‘haar’ gelezen worden.
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2. Maximale MaS voor  
 leerlingen

De belangrijkste partij bij maatschappelijke stage zijn de leerlingen. Zij doen tijdens hun 

schooltijd ervaring op in het vrijwilligerswerk en leveren op die manier een onbetaalde 

bijdrage aan de maatschappij. Uit gesprekken met leerlingen blijkt dat de maatschap-

pelijke stage voor hen vooral leuk moet zijn. Leerlingen vinden het prettig als ze de sta-

geplek zelf mogen uitkiezen. Vaak kiezen ze dan iets waar ze zelf al bij betrokken zijn, 

of waar hun passie ligt. Verschillende leerlingen geven aan dat het plezier in de stage 

wordt vergroot als de school positief reageert op hun ervaringen en er op school tijd 

en gelegenheid is om erover te praten. Daarnaast horen we herhaaldelijk dat leerlingen 

verbaasd zijn dat het op de stageplek gewaardeerd wordt dat ze meehelpen. Ze hebben 

regelmatig complimentjes ontvangen, en dat doet hun goed.

Naast de individuele stages kiezen sommige scholen voor groepsstages of themastages. 

Hoewel leerlingen het liefst zelf een stageplaats uitkiezen, geven ze aan dat in groepen 

stage doen ook heel leuk kan zijn. Het doel moet dan wel duidelijk door de school zijn 

aangegeven. Door een stage op een plek die de leerlingen zelf niet direct zouden uit-

kiezen, kunnen ze zich bewust worden van hun vooroordelen, en ervaren dat die vaak 

niet kloppen. Een maatschappelijke stage in een zorginstelling met ouderen kan het 

toch heel gezellig zijn, en een dag klussen in het groen levert ook resultaat op.

Bij het Stadsarchief Amsterdam leren maatschappelijk stagairs over de geschiede-

nis van de stad door ouderen in verzorgingstehuizen te ontmoeten. Aan de hand 

van persoonlijke foto’s van de ouderen praten de jongeren met hen over hoe 

de stad er vroeger uitzag. Via het thema ‘geschiedenis van de stad’ wordt deze 

ontmoeting in een perspectief geplaatst, en dat zorgt voor verdieping van de 

ontmoeting. De ouderen in het verzorgingstehuis leren op hun beurt de jongeren 

van nu beter kennen. In een grote stad als Amsterdam zijn dat veel jongeren van 

bijvoorbeeld Turkse, Marokkaanse of Surinaamse herkomst. De jongeren leren de 

ouderen de mogelijkheden en voordelen van foto’s digitaliseren en publiceren op 

internet. Twee generaties leren van elkaar.

Generaties	leren	van	elkaar
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Een belangrijke overweging bij de keuze om de maatschappelijke stage verplicht in 

te voeren, is de verwachting dat jongeren zich na hun kennismaking met het vrijwil-

ligerswerk ook in latere fasen van hun leven als vrijwilliger zullen inzetten. Onderzoek 

heeft uitgewezen dat de kans daarop inderdaad beduidend groter is als jongeren op 

jonge leeftijd ervaring opdoen met vrijwilligerswerk (Steketee e.a. 2005). De maximale 

MaS voor de leerling wordt dus eigenlijk bereikt als de leerling de vrijwilliger van de 

toekomst wordt. Maar daar is de leerling zelf minder mee bezig. 

Positieve	(leer)ervaringen	van	leerlingen

Leerlingen leren veel van stages. We noemen hier vier soorten (leer)ervaringen:

1. Horizonverbreding 

Leerlingen krijgen inzicht in en maken kennis met verschillende culturen, bepaalde 

groepen mensen en de maatschappij, maken kennis met vrijwilligerswerk en beeldvor-

ming (vooroordelen) kan worden bijgesteld.

2. Verwerven van vaardigheden/competenties 

Leerlingen leren communiceren, samenwerken, verantwoording nemen, afspraken ma-

ken en nakomen, en problemen oplossen.

3. Opdoen van nieuwe persoonlijke ervaringen 

Leerlingen leren hun eigen talenten en interesses te ontdekken, en ervaren dat niet 

alles financieel gewin hoeft op te brengen. Ze merken hoe bevredigend het is om iets 

voor een ander te doen zonder dat daar een tegenprestatie tegenover staat.

4. Toename van gevoel van eigenwaarde 

Leerlingen voelen zich nuttig, hebben zelfvertrouwen, overwinnen angsten, voelen zich 

gewaardeerd, en hebben een positief zelfbeeld.

Uit een Amsterdamse enquête onder deelnemers aan een maatschappelijke stage (Duve-

kot, Hanekamp & Lebbink 2009) kwam als een van de belangrijkste leerervaringen naar 

voren dat ‘je je afspraken moet nakomen en op tijd aanwezig moet zijn’.

Door de juiste voorwaarden te scheppen, kunnen scholen bijdragen aan optimale leer- 

opbrengsten. Daarover meer in het volgende hoofdstuk.
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Ik dacht dat oude mensen saai waren.

Mij leek het werken met gehandicapte 

leerlingen eng, maar dat vind ik nu 

niet meer. 

Ik merkte dat als ik er een keer niet 

was, ik gemist werd.

De sfeer in de klas is veranderd 

doordat ze als groep een project 

gedaan hebben.

Op school is deze jongen gewoon 

dwars, maar tijdens zijn stage heeft 

hij het uitstekend gedaan en heeft hij 

zijn verantwoordelijkheid getoond.

Uitspraken	van	leerlingen

Uitspraken	van	docenten
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3. Maximale MaS voor  
 scholen
Aan de invulling van MaS zijn door de overheid weinig verplichtingen gesteld. De enige 

verplichting is dat de stageduur minimaal dertig uur is. Hoe, wanneer, binnen of buiten de 

schooluren, daarin laat de overheid de scholen vrij. We zien dan ook een grote diversiteit 

in de wijze waarop de maatschappelijke stages vorm krijgen. In gesprekken met medewer-

kers van scholen over de maximale MaS worden er wel degelijk kaders aangegeven. Veel 

scholen spreken van een maximale MaS als:

* er merkbare leeropbrengsten voor leerlingen zijn;

* de maatschappelijke stage deel uitmaakt van het curriculum;

* de school een visie heeft op en doelen stelt aan de MaS;

* er een verbinding wordt gelegd met (andere) vakken in de school;

* er een link wordt gelegd met actief burgerschap;

* er duidelijk aandacht is voor voorbereiding, begeleiding tijdens de uitvoering en  

reflectie achteraf;

* leerlingen enthousiast zijn over hun ervaringen;

* de leerlingen zelf een keuze kunnen maken voor een stageplek en tijdens de stage 

ruimte krijgen voor eigen initiatief.

Veel van deze punten hebben te maken met het scheppen van een zinvolle, leerzame 

context voor de leerling als stagiair. Als een school dit goed wil organiseren, vraagt dat de 

nodige inzet. Er moet binnen de school draagvlak voor zijn. Mentoren of (vak)docen-

ten moeten een duidelijke rol spelen in het begeleidingstraject. Tot slot moet er bij de 

begeleiding aandacht zijn voor de ervaringen van de leerlingen en de vaardigheden die 

zij hebben opgedaan. Zowel vooraf, tijdens, als aan het eind van de stageperiode is het 

belangrijk met de leerlingen te kijken naar verwachtingen, ervaringen en leermomenten. 

Hoe beter vooraf de doelen zijn gesteld en ingeschat, hoe groter het (leer)rendement zal 

zijn. Bovendien willen leerlingen graag dat er naar hun ervaringen geluisterd wordt, en 

dat de school belangstelling en waardering toont voor wat zij hebben gedaan. 

De onderzoeken naar de maatschappelijke stage door Bekkers e.a. (2010) en Bridges Karr 

& Bekkers (2008) benadrukken dat reflectie heel belangrijk is. Bridges Karr & Bekkers 

(2008) geven onder meer de volgende aanbevelingen:

* De evaluatie van de doelen van de maatschappelijke stage moet een vast programma-

onderdeel zijn, zowel op het niveau van de individuele leerling als op schoolniveau.

* De verschillende actoren (docenten, coördinatoren, bemiddelaars, begeleiders) moeten weten 

wanneer zij in de loop van het programma feedback kunnen geven op het stageproces.  
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Tijdens de voorbereidings-, uitvoerings- en evaluatiefases moet er aandacht zijn voor 

reflectie.

* Reflectie door docenten, coördinatoren, begeleiders en/of bemiddelaars moet een vast 

onderdeel zijn van maatschappelijke stages. Concrete materialen, hulpmiddelen en onder-

steuning zijn nodig om reflectieprocessen bij de maatschappelijke stage in te bouwen.

De Gereformeerde Scholengemeenschap Randstad (GSR) koppelt de maatschap-

pelijke stage aan de maatschappelijke thema’s uit haar onderwijsvisie, zoals 

armoede in Nederland, segregatie, duurzaamheid, vergrijzing en jonge kinde-

ren in de stadswijk. Levenslessen die zij haar leerlingen wil meegeven, worden 

zo gerelateerd aan de stage. Rondom een thema wordt een projectweek met 

maatschappelijke stages georganiseerd, en in lessen als wiskunde, economie en 

maatschappijleer is er aandacht voor het thema.

MaS	als	levensles

Voor een maximale MaS is een voorwaarde dat de school met een open blik naar de wereld 

buiten de school kijkt. De school moet bereid zijn om de ‘buitenwereld’ naar binnen te halen. 

We vroegen docenten en coördinatoren wat leerlingen zouden moeten leren van een 

maatschappelijke stage, en wat naar hun idee een maximale MaS-ervaring is. Bij de 

antwoorden die zij gaven, lichtten ze ook toe hoe de scholen deze opbrengsten zouden 

kunnen bevorderen. Een van de mogelijkheden die daarbij aan bod kwamen, waren de 

groepsstages, soms gekoppeld aan een thema. Juist met groepsstages is een goede verbin-

ding te leggen met het lesprogramma. Veel scholen kiezen dan ook voor groepsstages in 

de onderbouw en individuele stages in de bovenbouw.

Ingrediënten	voor	een	maximale	MaS

Hoe kunnen scholen bijdragen aan maximalisering van de beoogde leeropbrengsten van 

leerlingen? Docenten en coördinatoren noemden verschillende activiteiten die scholen 

kunnen ondernemen voor, tijdens of na de stage. We geven ze hieronder weer. 

Voor	de	stage
Voorafgaand aan de stage kan de school de leerlingen voorbereiden door: 

* aan de leerlingen voorlichting te geven over vrijwilligerswerk

* helder uit te leggen wat de doelen en de verwachtingen van de school zijn

* de opbouw te laten zien van de stages door de leerjaren heen 
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* een relatie te leggen met mentorlessen en vakgebieden

* de leerlingen te stimuleren en motiveren

* stage-ervaringen van andere leerlingen onder de aandacht te brengen

* een stagemarkt te organiseren met stagebieders

* voorlichting te geven aan ouders

* leerling (niveau, interesse) en stageplek te matchen

* kennismakingsgesprek te voeren met de stagebieder

* duidelijk te maken welke taken de leerling tegemoet kan zien, en welke verwachtingen er zijn

* met de leerlingen te oefenen in contact maken en gesprekken voeren

* met de leerling te bespreken wat hij denkt te gaan leren

* een inhoudelijk context te schetsen als er een relatie is tussen de stage en schoolvakken 

* hulpmiddelen voor de leerling aan te bieden, zoals een stageboekje, portfolio, logboek 

en vacaturebank

* keuzeruimte te bieden voor de leerling

* stagebieders te informeren over de visie van de school.

Tijdens	de	stage	
Tijdens de stage kan de school een bijdrage leveren door:

* leerlingen goed te instrueren en verantwoordelijkheid te geven

* leerlingen zinvolle activiteiten te laten verrichten

* toe te zien op inzet stagebieder/begeleider

* toe te zien op inzet en interesse van de mentor

* toe te zien op steun/interesse van ouders

* een evaluatie uit te voeren tijdens de stage

* leerlingen iets nieuws te laten doen

* feedback te geven

* hulpmiddelen te laten gebruiken zoals een logboek of een stageboek. 

Na	de	stage
Belangrijk is om ook na de stage de aandacht vast te houden, zodat de stage-ervaring 

wordt geborgd. Dat doet de school onder meer door:

* een evaluatie uit te voeren

* leerlingen te laten reflecteren (wat heb je gedaan, hoe heb je dat gedaan, wat vond 

je ervan, wat vonden anderen ervan, wat heb je geleerd en gevoeld, hoe past dit bij 

de leer- en actievoornemens die we voor de stage hebben opgesteld, wat zou je een 

volgende keer anders doen?)

* hulpmiddelen te gebruiken zoals genoemd bij de voorbereiding 

* leerlingen presentaties te laten houden, bijvoorbeeld in de vorm van fotocollages of 

filmopnamen

* een relatie te leggen met burgerschap (bijvoorbeeld actieve participatie)

* stage-ervaringen te verbinden aan schoolvakken. 
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4. Maximale MaS voor  
 stagebieders

De opbrengsten van MaS voor jongeren en voor scholen zijn duidelijk. Maar wat zijn nu 

de opbrengsten voor de stagebiedende organisaties? Wat winnen zij bij het creëren van 

maatschappelijke stageplaatsen, en wat kunnen ze doen om er het maximale uit te halen?

Stagebieders geven in gesprekken aan dat er in onderzoeken en informatie over het 

onderwerp wel eens te gemakkelijk heen wordt gestapt over de investering die zij moeten 

doen. En het is waar. Waar de ene organisatie de stage vrij gemakkelijk een plek weet te 

geven, duurt het voor de andere een aantal jaar voordat de stage goed draait en de op-

brengsten zichtbaar worden. Het is voor organisaties dus wel zaak om goed te bedenken 

waarom ze die investering zouden willen doen. 

Stagebieders noemen met name twee redenen waarom zij maatschappelijke stageplekken 

willen creëren. In de eerste plaats willen zij graag een verandering van het vrijwilligers-

bestand. Door de maatschappelijke stage hopen ze de jongeren blijvend te interesseren 

voor vrijwilligerswerk in hun organisatie, en bijvoorbeeld ook hun ouders te bereiken. 

In de tweede plaats willen de organisaties een bijdrage leveren aan de maatschappelijke 

vorming van jongeren, onder andere door hun wereld groter te maken, simpelweg door 

te laten zien wat de organisatie doet (Achterberg 2011).

Opvallend is dat dit voor organisaties weliswaar de belangrijkste motieven zijn om met 

MaS starten, maar dat ze verder aangeven tevreden te zijn over de MaS wanneer de 

jongere een leuke tijd en stage heeft gehad. En dat, hoewel ze graag willen dat jongeren 

terugkeren, 72 procent van de organisaties dit niet aan de jongere vraagt (Bekkers et al. 

2010)! Hier valt dus nog een wereld te winnen voor de stagebieders. Wanneer organisa-

ties bewuster omgaan met de doelen die ze zelf met de stage voor ogen hebben, kunnen 

de opbrengsten wellicht groter worden.

Positieve	effecten	MaS

MaS lijkt als een vliegwiel te werken voor het verjongen van de organisatie. Stagebieders 

ervaren uiteenlopende positieve effecten:

* vernieuwing van activiteiten

* de buitenwereld komt naar binnen

* extra handen om taken uit te voeren

* werving van nieuwe vrijwilligers (ook ouders/kennissen van stagiairs)
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* verbreding van het netwerk

* grotere zichtbaarheid (in de wijk) 

* beter imago

* diversifiëring van het vrijwilligersbestand

* beïnvloeding van beeldvorming over bepaalde groepen mensen

* aanreiken van kennis over een nieuw onderwerp

* frisse wind en zelfreflectie in de organisatie (creativiteit, spiegel)

* aanvoer van nieuwe ideeën, communicatie en kennismaking met nieuwe media

* enthousiasme bij de vrijwilligers over werken met jongeren. 

In de week van het OORD-festival in Emmeloord leren leerlingen van de Bonifa-

tius Mavo over de maakbaarheid en de ontstaansgeschiedenis van het polder-

landschap in hun eigen omgeving. Aan de hand van dit thema maken de maat-

schappelijke stagiairs tekeningen en maquettes van het maakbare landschap, en 

decormaterialen die in het park gebruikt worden tijdens het OORD-festival. Op 

deze manier worden de leerlingen gedwongen om eens verder te kijken dan hun 

eigen vertrouwde wereld en wordt de buitenwereld naar binnen gehaald.

De	buitenwereld	naar	binnen	gehaald

MaS	bewust	inzetten

Stagebieders doen blijkbaar uit zichzelf de dingen goed en gaan goed om met de stages 

en stagiairs, waardoor ze meer opbrengsten ervaren dan ze van tevoren verwachtten. 

Hoe kunnen stagebieders de opbrengsten van de MaS verbeteren en hun verwachtingen 

verhogen? Een belangrijke stap die organisaties kunnen zetten, is bewustwording van de 

mogelijkheden die er zijn.



Maximale MaS  15  * * * 

Het begint allemaal met bewustwording van wat de organisatie doet of gaat doen. In de 

figuur hieronder zien we dat het proces uit vier stappen bestaat.

JONGEREN
PARTICIPATIE

C.	Uitvoering

D.		Duurzame		
	inbedding

B.	Organiseren

A.		Visie		
ontwikkelen

* evaluatie

* inbedding

* verzilvering

* uitvoeren

* voorbereiden

* begeleiden

* intern draagvlak

* samenwerking 

partners

* middelen

* activiteiten of  

projecten organiseren

* keuze MaS

* visie en 

planontwikkeling
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In een ideale situatie begint een organisatie met het ontwikkelen van een visie en be-

noemt ze de doelen die ze met de MaS wil bereiken. In de praktijk gaat het vaak anders. 

Organisaties beginnen meestal met het organiseren en uitvoeren van activiteiten voor 

leerlingen (stap B en C). Vaak is er een enthousiaste vrijwilligerscoördinator of vrijwil-

liger die het leuk vindt om met jongeren te werken en nieuwe projecten te starten. Dat 

is in principe een prima begin. Op deze wijze doen stagebieders ervaring op, proeven 

ze aan de effecten en merken ze vanzelf tegen welke problemen ze aan lopen. Maar na 

verloop van tijd wordt het voor de organisaties zaak om in kaart te brengen wat ze eruit 

willen halen. En dan wordt het tijd voor de stappen D en A. Aan de hand van een eerste 

evaluatie kan duidelijk worden welke richting de organisatie op wil. Het laat zien welke 

investering er gedaan is en wat de opbrengsten zijn. Er wordt duidelijk hoeveel leerlingen 

de organisatie kan plaatsen, welke activiteiten zij kunnen doen en hoeveel begeleiding 

daarvoor nodig is. De organisatie krijgt ook steeds meer zicht op de informatie die ze 

nodig heeft van de stagemakelaar en/of de school. 

Om meer te halen uit MaS, zullen stagebieders bewust moeten bedenken welke doelen ze 

met de stage voor ogen hebben en hoe ze die willen bereiken. En dat betekent aandacht 

besteden aan stap A. Als doel en werkwijze duidelijk zijn, kunnen daar vervolgens de sta-

geactiviteiten aan worden verbonden. Die verbinding van activiteiten aan het doel dat de 

organisatie voor ogen heeft (naast de uitvoering van de stage zelf) en een goede evalu-

atie achteraf, levert voor de organisatie uiteindelijk het meeste op. 

De	opbrengsten	van	bewuste	inzet	van	MaS	

Een visie opstellen en plannen wat de organisatie met MaS wil bereiken, kost tijd. En tijd 

is kostbaar in het vrijwilligerswerk. Maar voor een organisatie die verder wil komen dan 

‘tevreden zijn wanneer jongeren een leuke stage hebben gehad’, is het de extra tijd toch 

wel waard. Door doelen expliciet te maken en daar plannen voor de uitvoering aan te 

verbinden, worden resultaten zichtbaar en meetbaar. De organisatie kan beargumenteren 

waarom zij iets doet en dit in communicatie-uitingen makkelijker aan derden vertellen. 

Het maakt de opbrengsten zichtbaar en de organisatie kan trots zijn op wat er bereikt 

wordt. Bovendien kan de organisatie leren van haar ervaringen en kan ze verschillende 

strategieën uitproberen om haar doelen te bereiken. De organisatie kan MaS structureel 

gaan benutten (duurzame inbedding), MaS wordt een middel om andere doelen te berei-

ken, in plaats van een doel op zich.
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Ingrediënten	voor	maximale	MaS

Wat zijn nu de ingrediënten voor een maximale MaS voor stagebieders? Stagebieders 

blijken de MaS het beste als project te kunnen benaderen en de activiteiten die ze willen 

aanbieden onder te verdelen in drie fasen: de voorbereiding, de uitvoering en de nazorg. 

Door van tevoren stil te staan bij alle activiteiten in de verschillende fasen, heeft de or-

ganisatie beter zicht op het geheel, en kan zij bewust sturen naar de doelstelling van de 

organisatie.

Voor	de	stage
Waarom wil de organisatie maatschappelijke stageplaatsen aanbieden en wat wil zij 

ermee bereiken? Voor stagebieders begint het allemaal met de vraag: waarom willen we 

met jongeren werken? Organisaties die oprecht geïnteresseerd zijn in de meerwaarde die 

jongeren kunnen bieden, blijken een grotere kans op succes te hebben. We noemen hier 

enkele tips van organisaties die ervaring hebben met MaS:

* Ga de uitdaging van MaS aan!

* Begin alleen aan MaS als uw organisatie het contact met jongeren leuk vindt.

* Bedenk welke activiteiten het beste passen bij de doelstellingen die uw organisatie 

heeft met de MaS.

* Bedenk wie er in de organisatie graag met jongeren willen werken en maak een van die 

personen tot een vast aanspreekpunt. Voor deze taak kunnen er natuurlijk ook nieuwe 

vrijwilligers geworven worden.

Wanneer er ook aandacht is voor de context van de maatschappelijke stage (dus als er meer 

bekend is over wat de organisatie precies doet, en hoe dat in verhouding staat tot maatschap-

pelijke thema’s), zorgt dat voor meer draagvlak. De stage-ervaring blijft dan langer hangen 

bij zowel de leerling als de overige betrokkenen. Enkele tips om dat te bereiken: 

* Probeer een verhaal te maken: wat wilt u dat de jongere ’s avonds aan tafel vertelt? 

Welke informatie over de organisatie wilt u overbrengen? Waar draagt de jongere  

aan bij? 

* Het gaat niet om een lang en ingewikkeld verhaal, maar het is wel belangrijk van 

tevoren goed te bedenken hoe de organisatie en de rol van de stagiair gepresenteerd 

worden.

* Betrek en informeer de ouders bij de stage. Bied bijvoorbeeld een informatiepakket aan 

als kennismaking met de organisatie. Als ouders weten wat de stage en de organisatie 

inhouden, zullen zij meer betrokken zijn bij de stage van hun kind.

Tijdens	de	stage	
Hoe benadert uw organisatie de jongeren en welke rol krijgen zij in de organisatie?

* Een goede begeleiding door de juiste persoon is een voorwaarde voor het slagen van  

de stage.
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* Begin veilig. Als de vrijwilligers die in de organisatie werken afwijzend staan tegenover 

MaS, laat de begeleiding dan eerst door een beroepskracht doen en pas later door een 

van de vrijwilligers.

* Durf jongeren de ruimte te geven om initiatief te tonen.

* Geef jongeren verantwoordelijkheid. Ook vmbo-leerlingen kunnen veel. Ga niet mee in 

de ‘stigmatisering’ van vmbo’ers.

* Maak de stagiairs ambassadeur. Als zij op school betrokken vertellen over de stage, kan 

dat enthousiasme zich als een olievlek verspreiden. De stageplaats wordt daarmee ge-

borgd in de school. Door te werken met ‘estafettestages’, waarbij de volgende stagiair 

het stokje overneemt van de vorige, wordt de stageplek verankerd in de organisatie.

* Investeer in jonge maatschappelijk stagiairs. De begeleiding van jonge maatschappelijk 

stagiairs kost misschien meer tijd en energie, maar het effect op hun beeldvorming over 

bepaalde mensen is ook groot. Vooroordelen over bijvoorbeeld ouderen of gehandicap-

ten worden vaak bijgesteld wanneer een leerling zelf te maken krijgt met een bepaalde 

groep mensen waar hij een vooroordeel over heeft. Dat is de moeite waard. Investeer 

daarom in jonge leerlingen.

* Laat jongeren ook de minder leuke klussen opknappen die bij de activiteit horen. De 

balans moet natuurlijk wel positief blijven, maar opruimen hoort er ook bij.

* Kies begeleiders die zich in de jongere kunnen verplaatsen, maak heldere afspraken en 

geef ook de grenzen vooraf goed aan.

Na	de	stage
Besteed na de uitvoering van de activiteit aandacht aan wat de stage heeft opgeleverd. Zo 

zorgt u voor een breder verhaal, waarvan de opbrengsten voor iedereen duidelijk zijn. In-

houdelijke reflectie is in principe de taak van school, maar een evaluatie met de jongeren 

kan ook voor de organisatie belangrijke informatie opleveren. Wat kunt u doen: 

* Evalueer met jongeren op inhoud (is het verhaal van de organisatie goed overgekomen, 

is de bijdrage van de jongere aan het grotere verhaal duidelijk?) en op organisatie (wat 

vindt de jongere van de begeleiding, de taken, de geboden informatie?).

* Plan, bijvoorbeeld twee keer per jaar, tijd in om de evaluaties van de jongeren te analy-

seren, de samenwerking met school/scholen te evalueren en eventueel aanpassingen te 

doen. Koppel ervaringen terug in de organisatie en naar school.

* Blijf in contact met leerlingen: een goede manier is bijvoorbeeld om jongeren een 

beeldverslag te laten maken dat de organisatie op haar website plaatst. Na de stage 

laat de organisatie aan de jongeren weten dat de foto’s online zijn, dat is een goede 

aanleiding om weer contact te zoeken met de leerling

* Vraag leerlingen of ze terug willen komen, zowel voor direct beschikbare activiteiten 

als voor toekomstige activiteiten. Vraag of de leerlingen later nog eens benaderd mo-

gen worden.
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5. Themastages

Maatschappelijke stages zijn op vele manieren vorm te geven. Een vorm waar veel goede 

ervaringen mee zijn opgedaan door zowel scholen, leerlingen als stagebieders, zijn 

de themastages. Themastages zijn in te zetten om van de maatschappelijke stage ‘een 

verhaal’ te maken. In dit hoofdstuk lichten we toe wat een themastage precies is, hoe die 

georganiseerd wordt en wat het oplevert voor de leerling, de school en de organisatie. 

De informatie uit dit hoofdstuk is gebaseerd op acht interviews met medewerkers van 

scholen en stagebieders die ervaring hebben met themastages. 

Maatschappelijk	thema

Bij een themastage staat een specifiek maatschappelijk thema centraal. Bijvoorbeeld na-

tuurbehoud, eenzaamheid bij ouderen, duurzaamheid of armoede. Een themastage wordt 

meestal als project georganiseerd, en kan een week, maar ook een jaar duren, waarbij 

verschillende groepjes leerlingen in verschillende fasen worden ingezet. De school werkt 

samen met een of meer organisaties of bedrijven. Het thema wordt vooraf besproken met 

de leerlingen, zodat zij kennis hebben van het thema voordat ze daadwerkelijk aan de 

slag gaan op de stageplek. 

Vanwege hun opzet lenen themastages zich met name voor groepsstages met jongere 

leerlingen. Er is over het algemeen iets minder keuzevrijheid en er wordt een veilige om-

geving gecreëerd waar jonge leerlingen ervaring kunnen opdoen voordat ze op individu-

ele stage gaan. In het ideale geval kunnen leerlingen uit de bovenbouw ook individueel 

kiezen of ze een bijdrage willen leveren aan de themastage.

Het initiatief voor de themastage kan liggen bij de school of bij de stagebiedende or-

ganisatie. De school kan vanuit haar onderwijsvisie een keuze maken voor een of meer 

thema’s waar ze de maatschappelijke stage aan wil verbinden, en daar organisaties bij 

zoeken. Maar ook een organisatie kan een thema centraal stellen in de maatschappelijke 

stage die ze aanbiedt, en aansluiting zoeken bij scholen.
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Het project Klasse!Actie van Day for Change biedt leerlingen in het voortgezet 

onderwijs de kans om zich vrijwillig in te zetten voor een ander. De leerlingen 

starten met dit project een eigen bedrijf met een microkrediet van Day for 

Change. Het geld dat de leerlingen verdienen gebruikt Day for Change om micro-

financieringsprojecten te steunen in ontwikkelingslanden. Day for Change werkt 

daarbij samen met organisaties als Rabobank Foundation, Cordaid Microkrediet 

en OikoCredit. De leerlingen ontvangen per groepje een microkrediet van € 5,- 

tot € 50,- waarmee ze bijvoorbeeld een bingoactiviteit in een verzorgingstehuis 

organiseren. Hiermee doen ze ook nog eens iets goeds voor ouderen uit hun 

eigen buurt. Terwijl zij creativiteit en ondernemerschap in praktijk brengen, leren 

ze over microkrediet, wereldburgerschap en de (relatieve) waarde van geld. De 

leerlingen worden geprikkeld om na te denken over hun eigen rol in de samen-

leving. Daardoor verschilt deze themastage wezenlijk van een klus waarbij geld 

wordt opgehaald voor een goed doel.

Ondernemerschap	en	microkrediet	

Voor	de	stage
Bij een themastage is er een duidelijke keuze gemaakt voor één maatschappelijk thema. 

Voordat de leerlingen aan de slag gaan met de maatschappelijke stage krijgen zij inzicht 

in het thema. Dat gebeurt bij voorkeur in een les op school (bijvoorbeeld aardrijkskunde, 

maatschappijleer of economie), zodat de leerlingen vooraf al kunnen nadenken over de 

stage die ze gaan doen en die in een breder perspectief kunnen plaatsen. De toelichting 

op het thema kan eventueel ook plaatsvinden bij de organisatie, of een vrijwilliger van 

de organisatie kan een toelichting geven op het thema in de les op school. Een andere 

mogelijkheid is dat de organisatie een lespakket voor de school maakt.

Tijdens	de	stage
Tijdens de uitvoering van de stage is het belangrijk dat de leerling ziet wat zijn werk-

zaamheden met het thema te maken hebben en wat hij daarin voor een ander bete-

kent. Wanneer de stage is ingebed in een groter verhaal, begrijpt de leerling waarom 

het belangrijk is wat hij doet. Het zorgt ervoor dat de leerlingen echt betrokken zijn bij 

het maatschappelijke thema.

Na	de	stage
Om het grote verhaal compleet te maken, is een terugblik op de stage en het thema op 

school of bij de organisatie heel belangrijk. De leerling kijkt dan terug en ziet waarom 

het maatschappelijke thema belangrijk is, en wat hij daar zelf aan heeft bijgedragen. Het 

verhaal wordt dan afgerond en blijft daardoor langer in het geheugen van de leerling.
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Bij de themastage over duurzaamheid van het Wereld Natuur Fonds krijgen de 

maatschappelijke stagiairs vooraf een uitgebreide toelichting op wat duurzaam-

heid is en wat dat betekent voor henzelf en voor bedrijven. De leerlingen inter-

viewen bedrijven over de manier waarop zij al duurzaam zijn. Zo leren ze niet 

alleen wat duurzaamheid is, maar beseffen ze ook dat zij daar zelf aan kunnen 

bijdragen en vertonen daarna meer duurzaam gedrag. Bijvoorbeeld door thuis de 

pc en tv uit te doen en niet op stand-by te zetten, of door korter te douchen. De 

leerlingen onderzoeken de bedrijven kritisch op de aspecten ‘people’, ‘planet’ en 

‘profit’ en geven tijdens de eindpresentatie pluimen en verbeterpunten aan. Door 

de reflectie achteraf krijgen de leerlingen een totaalbeeld van het thema en zien 

ze wat hun bijdrage heeft opgeleverd. De bedrijven hebben aangegeven aan met 

de adviezen aan de slag te gaan.

Duurzaamheid

Voordelen	en	gevolgen	op	een	rij

Wat zijn nu precies de voordelen van een themastage voor alle betrokkenen? En zijn er 

nog andere gevolgen? Per betrokken groep zetten we hier de belangrijkste punten op 

een rij.

Leerling

* Ontmoetingen met andere groepen in de samenleving (bijvoorbeeld ouderen) worden 

in een bredere context geplaatst.

* De leerling leert iets over het maatschappelijke thema.

* Thema’s bieden handvatten om de context van de activiteiten duidelijk te maken. Door 

die verbreding en verdieping heeft de stage-ervaring een grotere impact.

* Voor leerlingen die een studie willen gaan doen in de richting van het thema, is de 

stage een mooie kennismaking en aanvulling.

* Themastages bieden gemakkelijk aanknopingspunten om vaardigheden op te doen: 

leerlingen kunnen specifieke vaardigheden oefenen, zoals een presentatie houden over 

het thema.

* Leerlingen beseffen dat ze zelf kunnen bijdragen aan een betere wereld.

* Door de maatschappelijke stage aan een thema te koppelen komen leerlingen eerder in 

aanraking met zaken die ze anders niet tegengekomen zouden zijn. Ze komen uit hun 

eigen ‘comfort zone’.



* * *    22  Maximale MaS

School

* Door verbinding aan het thema is de stage doelgericht en concreet. 

* De inleiding en reflectie op het thema kosten de school meer inzet (tijd, middelen), 

maar doordat er veel leerlingen meedoen kunnen voorbereiding en reflectie goed en 

efficiënt worden georganiseerd. 

* Themastages bieden mogelijkheden voor buitenschools leren. Er is een connectie met 

het onderwijs en de lessen. De stages worden geïntegreerd in het curriculum zijn daar-

door zichtbaar in school.

* De themastage is een middel om inhoudelijke invulling te geven aan de MaS.

* De stage kan terugkomen in meerdere vakken.

* De school kan themastages gebruiken om zich te positioneren en er pr-activiteiten aan 

verbinden.

* Met een themastage kan de school heel praktisch vorm geven aan een projectperiode.

* Met een themastage kan de school leerlingen uitdagen om iets anders dan anders te 

doen.
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* Een nadeel kan zijn dat de stage niet individueel ervaren wordt doordat die in (grote of 

kleine) groepen wordt uitgevoerd.

* Door een thema te koppelen aan de stage, hebben de leerlingen minder eigen keuze, 

tenzij ze uit meerdere thema’s of activiteiten kunnen kiezen.

* Een aandachtspunt is ervoor te zorgen dat de stage een beroep doet op de verantwoor-

delijkheid van de leerlingen en een uitdaging voor hen inhoudt.

Stagebieder

* Jongeren maken op een intensieve manier kennis met de organisatie.

* De ervaring blijft langer hangen, waardoor de organisatie bekend blijft.

* De inleiding en reflectie op het thema kan de organisatie meer begeleiding kosten

* Door te werken met een thema zijn veel jongeren tegelijk te bereiken. Als zij zich inte-

resseren voor het thema, willen ze mogelijk ook in de toekomst de organisatie steunen.

* Organisaties kunnen zich aan de hand van een thema helder profileren, waardoor de 

maatschappelijke bijdrage van de organisatie makkelijker zichtbaar wordt.

* Verbinding aan een maatschappelijk thema is goed voor het imago van de organisatie.

CSG Dingstede in Meppel organiseert sinds een aantal jaren samen met Stichting 

Dorcas schoolbreed het project Dingstede Duurzaam voor leerlingen in klas 2 van 

de mavo-, havo- en vwo-afdeling. Het project draait gedurende een aantal weken 

in de lessen natuurkunde en biologie. Vanuit beide vakken wordt inhoudelijk op 

het thema duurzaamheid ingegaan. Als toets krijgen leerlingen de opdracht om in 

groepjes van drie of vier een kraampje in te richten voor een markt. De opbrengst 

van de kraam is bestemd voor een project van de Stichting Dorcas in een derdewe-

reldland. Zo zamelden leerlingen o.a. geld in voor zonnepanelen op een kraam-

kliniek in Ethiopië. De energie werd ingezet voor verlichting in de verloskamer en 

voor het steriliseren van materialen in de operatiekamer. 

De inrichting van de kraam, de te verkopen producten en het totale proces -  

inclusief het opruimen - worden door de betrokken docenten op een groot aantal 

aspecten met een cijfer beoordeeld. Duurzaamheid is daarbij één van de sleutel-

begrippen. Een gestructureerde opdracht dus voor groepjes leerlingen, met een 

grote verantwoordelijkheid en ruimte voor het maken van eigen keuzes. Hierdoor 

voelen leerlingen zich serieus genomen. Er is sprake van samenwerking binnen de 

school, maar ook met een externe partner. De Stichting Dorcas verzorgt bijvoor-

beeld ook gastlessen en verkoopt de niet-verkochte producten van de markt in 

een kringloopwinkel in de regio.

Samenwerking	met	hulporganisatie
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6. Geraadpleegde bronnen

De inhoud van deze publicatie is onder andere gebaseerd bijeenkomsten met stagebie-

ders, maatschappelijk makelaars en scholen, en interviews met medewerkers van organisa-

ties en scholen die ervaring hebben met themastages.
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De afgelopen jaren hebben alle betrokkenen (scholen, leerlingen, stagebieders 

en maatschappelijk makelaars) ervaring opgedaan met maatschappelijke stage. 

Ze zijn daarbij niet alleen tegen drempels en problemen aangelopen, maar ze 

hebben ook de opbrengsten van de inzet van jongeren in het vrijwilligerswerk 

ervaren. Op basis van alle opgedane ervaringen, is de publicatie ‘Maximale MaS’ 

geschreven. In deze publicatie laten MOVISIE en CPS zien hoe u het maximale 

kunt halen uit MaS. Voor zowel de jongeren en de school, als voor  

de stagebieder.
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