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1 Inleiding 
Met ingang van het schooljaar 2015-2016 is de maatschappelijke stage die vanaf het schooljaar 2011-
2012 was ingevoerd in het onderwijs niet meer verplicht. Scholen mogen zelf kiezen of ze de 
leerlingen verplichten tot het volgen van een maatschappelijke stage. De uren die de leerlingen aan 
de maatschappelijke stage besteden gelden als onderwijstijd. De school bepaalt zelf de omvang en de 
aard van de maatschappelijke stage met dien verstande dat het moet gaan om vrijwilligerswerk in een 
niet industriële omgeving. 
 
Hoewel de verplichting tot het opnemen van een maatschappelijke stage als onderdeel van het 
onderwijsprogramma dus niet meer bestaat (en ook de financiële ondersteuning van het rijk voor wat 
betreft dit thema wegvalt) heeft het Dongemond college besloten om voor alle leerlingen een 
maatschappelijke stage van 24 uur verplicht te stellen. 
 
Doelen van de maatschappelijke stage zijn: 

− het ontdekken van de maatschappij;  
− het ontwikkelen van sociale en communicatieve vaardigheden; 
− het leren dragen van verantwoordelijkheden; 
− het ervaren van het nut en de noodzaak van vrijwilligerswerk; 
− ervaren dat bijdragen aan de hulp aan anderen een persoonlijke verrijking kan zijn; 
− nieuwe talenten ontdekken en ontwikkelen; 
− ervaringen opdoen die in de schoolbanken niet kunnen worden opgedaan; 
− bevorderen van wederzijds respect en begrip. 

 
Het uitvoeren van een maatschappelijke stage sluit uitstekend aan bij de beleidsuitgangspunten en de 
kernwaarden van het Dongemond college: het verbinden, het leveren van maatwerk, inspireren, 
verantwoordelijkheid geven, er echt toe willen doen. Bovendien past de maatschappelijke stage heel 
goed in de verplichting die scholen hebben om leerlingen te vormen tot volwaardige burgers met 
burgerschapszin. Dit zijn dan ook de redenen dat het Dongemond college de maatschappelijke stage 
behoudt in het onderwijscurriculum. 

2 Praktische uitvoering 
Het Dongemond college kiest ervoor om het grootste deel (16 uur) van de maatschappelijke stage in 
schoolverband uit te voeren. Dit betekent dat de leerlingen in klas- of leerjaarverband activiteiten 
ontplooien, georganiseerd door de school die passen in het doel van de maatschappelijke stage. Te 
denken valt hierbij aan een sponsorloop, een actiedag in het kader van een milieu activiteit of andere 
vrijwillige hulpverlening. 
 
Daarnaast vervult de leerling op eigen initiatief een deel van de maatschappelijke stage (8 uur) te 
denken valt aan hulp bij een sporttoernooi bij de eigen club, assistentie bij de training in de eigen 
sportclub, hulp in het bejaardenhuis etc. De school krijgt hiervan een verklaring (zie bijlage 1), maar er 
is geen sprake van een contract of andersoortige voorbereiding door de stagecoördinator van de 
school. De school of gemeente bemiddelt ook niet voor de werkzaamheden voor deze acht uur. Dit is 
de verantwoordelijkheid van de leerling zelf. 

3 Uitgangspunten 
Het Dongemond college heeft, vanuit zijn visie en doelen, een onderwijskundig belang bij de 
uitvoering van de maatschappelijke stage, die aan de volgende uitgangspunten voldoet: 

− De maatschappelijke stage betreft onbetaald vrijwilligerswerk; 
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− Een maatschappelijke stage is een verplicht onderdeel van het onderwijsaanbod. De stage 
kan worden meegerekend bij de onderwijstijd; 

− Een maatschappelijke stage mag de beroepsstage niet verdringen; 
− Om die reden wordt de MaS dag voor de VMBO-leerlingen bij voorkeur gepland in leerjaar 1 

en/of 2; 
− Leerlingen regelen zelf de laatste 8 uur van hun maatschappelijke stage; de school motiveert 

leerlingen om zelf stageplaatsen te zoeken. (Werkvelden waarbinnen de maatschappelijke 
stage kan plaatsvinden, zijn o.a.: groen, natuur en milieu, sport, wijken, integratie, zorg, 
kinderen, kunst en cultuur, techniek, ICT, kerken en de school zelf). De stage-coördinator 
accordeert de stageplaats; 

− De maatschappelijke stage wordt geregistreerd in Magister; 
− De leerlingen overleggen na afloop van hun individuele stage van 8 uur een bewijs dat ze de 

stage volbracht hebben; 
− Leerlingen krijgen na afloop van hun maatschappelijke stage een certificaat ( zie bijlage 2) 

uitgereikt. 
 
Binnen de bovenstaande kaders kunnen de units zelf het beleid rondom de maatschappelijke stage 
vormgeven. Iedere unit heeft een stagecoördinator. De stagecoördinator neemt het voortouw bij het 
organiseren van de klas- dan wel leerjaaractiviteit en verzorgt de administratieve coördinatie van het 
inleveren van de verklaringen van de leerlingen over de verantwoording van de 8 uur individuele 
maatschappelijke stage. 
 
Omdat de verplichting van de gemeente om een rol te spelen bij de maatschappelijke stage ook 
vervallen is, wil het Dongemond college de maatschappelijke stage zodanig opzetten dat deze ook 
doorgang kan vinden als de gemeente haar activiteiten in dit kader zou stopzetten. 
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Bewijs verrichting Maatschappelijke Stage minimaal 8 uur    
 
Contactgegevens: 
 
Naam leerling: ______________________________________________ 
Klas ______________________________________________ 
School: ______________________________________________ 
Naam organisatie: ______________________________________________ 
Contactpersoon: ______________________________________________ 
Adres: ______________________________________________ 
Postcode en plaats: ______________________________________________ 
Telefoonnummer: ______________________________________________ 
E-mailadres: ______________________________________________ 
Website: ______________________________________________ 
 
Afspraken: 
 
De leerling heeft ten behoeve van de organisatie voor bepaalde tijd werkzaamheden verricht. De 
werkzaamheden bestonden uit: 
 
 
 
Periode:_________________________ tot en met___________________________ 
 
 

Dagen - maand Begintijd Eindtijd Aantal uren 
        
        
        
        
        
        
        
  Totaal aantal uren   

Ondertekening  
 
Namens de  
organisatie De leerling De school De ouders/verzorgers 
(naam) (naam) (naam) (naam) 
 
___________ _____________ ____________ __________________ 
Handtekening Handtekening Handtekening Handtekening 
 
 
 
___________ _____________ ____________ __________________ 
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CERTIFICAAT MAATSCHAPPELIJKE STAGE 
 
 
 
Contactgegevens: 
 
Naam leerling: ______________________________________________ 
Klas ______________________________________________ 
School: ______________________________________________ 
 
 
 
 
De leerling heeft met goed gevolg de twee onderdelen van de maatschappelijke stage afgesloten: 
 
 
 

 Akkoord 
Schoolgebonden stage (16 uur)  
Individuele stage (8 uur)   

 
 
 
 
 
Ondertekening 
 
 
___________  
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