MAATSCHAPPELIJKE STAGE
Hoewel de maatschappelijke stage (Mas) geen wettelijke verplichting meer is, vinden wij het
op Nehalennia, locatie Kruisweg, belangrijk dat leerlingen al vroeg ervaring opdoen met
vrijwilligerswerk. Op deze manier leren ze hun directe omgeving op een andere manier
kennen en leveren ze een actieve bijdrage aan de samenleving. Verder kan het op
verschillende manieren bijdragen aan de persoonlijke ontwikkeling van leerlingen zoals:
- Inzicht, kennis en begrip krijgen over ontwikkelingen in de samenleving;
- Leren dat je andere mensen kan helpen en iets voor hen kan betekenen;
- Begrip opbouwen voor anderen en voor diverse maatschappelijke taken in de samenleving;
- Eigen sociale en communicatieve vaardigheden versterken;
- In de klas geleerde vaardigheden aanvullen met ervaringen in de praktijk.
Wat we echter vooral hopen, is dat de leerlingen leren inzien hoe leuk vrijwilligerswerk kan
zijn!
Wat is maatschappelijke stage?
Maatschappelijke stage houdt in op Nehalennia dat leerlingen zich minimaal 25 uur inzetten
voor vrijwilligerswerk als onderdeel van hun schoolcarrière. De stage zal in Mavo 3 worden
aangeboden binnen het PTA (Programma van Toetsing en Afsluiting) van het vak
Maatschappijleer. Dit handelingsonderdeel dient met een voldoende beoordeling te worden
afgesloten.
Maatschappelijke stage gaat om het doen van vrijwilligerswerk. Dit vindt vooral plaats in de
non-profitsector bij een vrijwilligersorganisatie, vereniging, instelling of maatschappelijke
organisatie. Bedrijven kunnen ook een rol spelen op het gebied van maatschappelijk
betrokken ondernemen. De stage-uren vullen de leerlingen buiten de ingeroosterde lessen
in. Dit kan ook 's avonds, in het weekend of in vakanties zijn, afhankelijk van de wensen van
de organisatie en/of ouders en/of leerling zelf.

Richtlijnen stageplekken
Een leerling doet een maatschappelijke stage voor of binnen een vrijwilligersorganisatie, een
professionele non-profitorganisatie of bij een maatschappelijke activiteit van burgers.
Het kan dus ook gaan om landelijke organisaties als bijvoorbeeld Amnesty International,
Natuurmonumenten, Warchild of Jantje Beton. De inzet voor lokale instellingen zoals
verzorgingsinstellingen voor ouderen of gehandicapten, gemeentelijke diensten,
buurthuizen, sportclubs of een kinderboerderij, is ook een mogelijkheid.

Stages bij organisaties of bedrijven met een winstoogmerk zijn niet toegestaan, tenzij de
maatschappelijke stage plaatsvindt bij een maatschappelijk project van een bedrijf in het
kader van maatschappelijk betrokken ondernemen. Als de activiteit normaal gesproken door
een betaalde kracht zou worden gedaan, dan kan het niet tot een maatschappelijke stage
worden gerekend.
Een maatschappelijke stage doe je voor een ander. Leerlingen ontdekken dat ze anderen
kunnen helpen en dat mensen met wie ze normaal geen contact hebben, leuk, interessant
en aardig blijken te zijn. Denk aan zieke of oudere mensen, kinderen, gehandicapten of
asielzoekers. Deze stage is geen arbeidsoriëntatie of beroepsstage! Het is niet bedoeld om te
kijken welk beroep bij je past, maar het zou er natuurlijk wel aan bij kunnen dragen.
Binnen onze school is het voor de ACDMI- sport leerlingen verplicht om binnen de
sportsector een gerelateerde stage uit te voeren.

Hoe werkt het bij ons op school ?
1) Elke derde klas leerling ontvangt bij de start van het schooljaar uitleg van de mentor
over de Maatschappelijke stage.
2) De leerlingen zijn lid gemaakt van een digitaal ELO vak.
Hier zijn de stagedocumenten te vinden die ingevuld dienen te worden (stage
overeenkomst/ urenverantwoording).
3) De leerling gaat zelfstandig op zoek naar een stageplek. Vervolgens wordt er door de
docent de mentor gekeken of de stage voldoet aan de normen van een
maatschappelijke stage. Na goedkeuring worden de stagepapieren ingevuld,
ingeleverd via de ELO-vak ‘maatschappelijke stage ‘20-’21' en kan de stage beginnen!
Deadline voor het vinden van een stageplek en de papieren in te sturen is de week 41
(voor de herfstvakantie)
4) Wanneer de maatschappelijke stage is afgerond, geeft de leerling ook de
urenverantwoording aan zijn/ haar mentor.
5) De maatschappelijke stage zal worden afgesloten d.m.v. een presentatie. Er zal
worden gepresenteerd voor ongeveer 5 medeleerlingen uit dezelfde klas en voor de
mentor. Op het ELO vak zijn de eisen waar de presentatie aan moet voldoen terug te
vinden.
6) De leerling ontvangt voor de presentatie een cijfer dat meetelt als SE-cijfer voor het
vak Maatschappijleer (zie PTA).
7) Als de leerling de stage met een voldoende beoordeling heeft afgesloten ontvangt de
leerling hiervoor een certificaat.

