MaS – Maatschappelijke Stage
In ons onderwijs maakt de MaS al een aantal jaren deel uit van ons programma.
1
Wat is een maatschappelijke stage ?
De maatschappelijke stage is een onbetaalde stage van in totaal 30 uur die verdeeld over meerdere
schooljaren gelopen wordt om kennis te maken met vrijwilligerswerk en maatschappelijke
verantwoordelijkheid. De leerling leert hoe leuk het is om iets voor een ander te doen die dat over het
algemeen ook erg kan waarderen.
In klas 1 en 2 wordt enkele uren stage gelopen via projecten op school.
In klas 3 krijgen de leerlingen te maken met een groepsstage en met individuele stage uren. Voor de
individuele uren zoekt de leerling een stageplaats die hem of haar aanspreekt.

2
Aan welke voorwaarden moet een maatschappelijke stage voldoen?
De maatschappelijke stage moet worden gelopen bij een instelling die ook door de school is
goedgekeurd.
Een stage telt dan vervolgens pas mee als er een contract is opgesteld dat is getekend door de
stagebieder, de ouders en de school en dat op school is ingeleverd.
De stage wordt met een voldoende afgerond als de leerling het bijbehorende verslag kwalitatief
voldoende heeft ingevuld en de stagebieder heeft aangegeven dat de leerling de stage naar behoren
heeft gelopen.
3
Wat is het doel van de maatschappelijke stage?
Het doel van de maatschappelijke stage is het ontwikkelen van
> maatschappelijke waarden, zoals bijvoorbeeld respect en empathie.
> burgerschapsvaardigheden zoals bijvoorbeeld gespreksvaardigheden en sociale vaardigheden en
> burgerschapsgedrag zoals bijvoorbeeld de bereidheid ook in de toekomst vrijwilligerswerk te gaan
doen en politieke participatie.
4
Waar en wanneer kun je een maatschappelijke stage lopen?
De leerlingen mogen voor hun individuele stage-uren in klas drie zelf bepalen waar zij stage willen
gaan lopen. Om enig idee te hebben waaraan je kunt denken ontvangen alle leerlingen een
informatieboekje waarin al heel veel voorbeelden genoemd staan. Verder kan de leerling zelf ook
kijken wat de plaatselijke vrijwilligerscentrale voor vacatures heeft uitstaan. Zo kom je vaak ook nog op
andere ideeën.
Het zelf initiatief nemen en zelf keuzes maken zien wij als belangrijke te ontwikkelen vaardigheden.
De individuele uren die de leerling in klas drie stage loopt moeten plaatsvinden na schooltijd.
Dat betekent bijvoorbeeld na schooltijd of in het weekend of in de vakantie.

5

Hoe ontvangt de leerling informatie over de stage en waar is die informatie nog eens na te
lezen?
De leerlingen in klas één en twee lopen projecten op school die volledig door school begeleidt worden.
De leerlingen in klas drie krijgen tijdens een les op school informatie over wat een maatschappelijke
stage is, wat er van hen wordt verwacht en wanneer en hoe alles geregeld moet worden.
Ook ontvangt elke leerling een informatieboekje waarin hij elk aspect van de stage nog eens kan
nalezen. Het informatieboekje en nog extra informatiemateriaal is ook terug te vinden in magister in de
ELO.
6
Krijgen maatschappelijke stageleerlingen een financiële tegemoetkoming?
Leerlingen krijgen geen vergoeding voor de onkosten die zij maken. Het is immers vrijwilligerswerk.
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7
Wie beoordeelt de stage?
Bij het goed doorlopen van de projecten in klas één en twee zijn de betreffende stage-uren voldoende.
In klas drie worden de groepsstages en de individuele stage-uren beoordeeld door de
stagecoördinatoren
8
Waar kun je als ouder / leerling terecht als je vragen hebt over de maatschappelijke stage?
Leerlingen kunnen de stagecoördinator mailen door een berichtje te sturen via de mail in magister.
Ouders kunnen ook contact opnemen met de stagecoördinatoren door een mail te sturen naar:
Leerlingen uit klas 3Mb,3Hb en 3Va
Leerlingen uit klas 3Ma, 3Ha, 3Ht en 3Va

vallen onder Dhr Braas
vallen onder Mw Schraal

BRC@willemblaeu.nl
SRL@willemblaeu.nl

9
Welke wettelijke regels gelden er voor minderjarigen die stage lopen?
De Arbeidstijdenwet (ATW) en de ARBO-regelgeving stellen duidelijke eisen aan de
werkzaamheden die jongeren mogen verrichten en hoeveel tijd die werkzaamheden
in beslag mogen nemen. Werkzaamheden die verricht worden door jongeren in het kader
van een stage vallen zowel onder de Arbeidstijdenregelgeving als de ARBO-regelgeving.
In de Arbeidsomstandighedenwet (Arbo-wet) is een jeugdige werknemer elke werknemer
jonger dan 18 jaar. Voor jongeren onder de 16 jaar is bij vrijwilligerswerk de ATW van
toepassing.
10

Op welke manier kunnen potentiële stagebieders contact opnemen met het O.S.G. Willem
Blaeu.

U kunt uw mail sturen naar Mw Schraal, stagecoördinator van de maatschappelijke stages,
bereikbaar via het mailadres SRL@willemblaeu.nl
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