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Maatschappelijke Stage - voor Scholen en Stagebieders 6 

Zet Projectbureau Maatschappelijke Stage ondersteunt u kosteloos bij de invoering van de MaS. De 

combinatie u + Zet kan verlichting geven. Aha, zo kan het dus ook!  

 

Zet kan u zowel inhoudelijk als procesmatig ondersteunen. Scholen en bovenlokale stagebieders 

kunnen individueel en groepsgewijs een adviestraject doorlopen. Zet fungeert vaak als vliegwiel 

om de samenwerking tussen de verschillende partijen op gang te brengen.  

 

Met deze digitale nieuwsbrief houden we u regelmatig op de hoogte van recente ontwikkelingen. 

Heeft u vragen? Kijk op de website, stuur een e-mail of bel met een van onze adviseurs: Robert 

Blom, Dymf van Dooren en Tea Keijl. Telefoon: (013) 544 14 40 
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Tot slot: het einde van Zet Projectbureau MaS nadert 

Helmondse zomerstages groot succes

In de vorige editie van deze nieuwsbrief hebben we een aantal mogelijkheden opgesomd voor 

stages in de zomer ‘Een maatschappelijke stage moet in onze visie zoveel mogelijk aansluiten op 

regulier vrijwilligerswerk. Juist in de zomer liggen daar mooie kansen,’ aldus Robert Blom van 

Projectbureau Maatschappelijke Stage. ‘Denk aan eenzame ouderen en zieken. Het netwerkje 

van die mensen is al klein en in de zomermaanden gaat dat ook nog op vakantie.’  

 

De afgelopen zomervakantie werd in Helmond volop stage gelopen en alle betrokken partijen 

zijn enthousiast. Beheerder Hans Smits van Speeltuin St. Leonardus is één van de stagebieders: 

‘Wij kunnen de maatschappelijke stagiaires niet meer missen. Zeker in de drukke 

zomermaanden krijgen we het met onze reguliere vrijwilligerspool niet rondgebreid.’ Voor 

stagiaire Nathalie Muffels (4 Havo, Carolus Borromeus College) heeft de zomerstage andere 

voordelen. ‘Tijdens de schoolweken heb ik het heel druk en in de vakantie heb ik juist tijd over. 

Ik werk ook nog in een supermarkt, maar daar heb ik twee weken vrij gevraagd voor de 

maatschappelijke stage.’ 

 

Continuïteit 

Stagemakelaar Judith Bach van de Vrijwilligerscentrale Helmond noemt de continuïteit voor de 

stagebieders als belangrijk pluspunt. ‘Dankzij de stages in de zomer hebben we een betere 

spreiding over het jaar.’ Bach, die eerder dit jaar de landelijke MaS-Award voor de beste 
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stagemakelaar ontving uit handen van staatsecretaris Marja van Bijsterveldt, vervolgt: ’Het 

organiseren van zomerstages verschilt volgens mij niet wezenlijk van stages in de rest van het 

jaar. De voorbereiding is essentieel. Wij starten al in maart met het werven en voorbereiden van 

de stagiaires.’  

 

Oplossing voor gesloten scholen‘ 

Verder is het heel belangrijk om goed contact te houden met de stagebieder, aldus Bach. ‘En dat 

kan in de rustige zomerperiode gemakkelijk, dus kunnen we nu onze meerwaarde nog eens 

onderstrepen. Die meerwaarde van de stagemakelaar is er voor de scholen ook heel duidelijk. 

Omdat de scholen gesloten zijn, fungeren wij als aanspreekpunt voor de stagebieders. We 

hebben natuurlijk wel de noodnummers van de scholen in onze kaartenbak.’ Behalve in de 

speeltuin waren er deze zomer in Helmond ook leerlingen aan de slag op een kinderboerderij, bij 

de dierenambulance en bij de senioren- en kindervakantieweken. 

 

top 

Scholingsdag invoeringsplan

Wij bieden u: de Scholingsdag voor het invoeringsplan maatschappelijke stage. Speciaal voor 

scholen die nog geen invoeringsplan hebben en voor scholen met een plan in de conceptfase. We 

voeren de druk flink op. In één dag is uw invoeringsplan voor het grootste deel klaar!  

 

De dag bestaat uit plenaire delen, afgewisseld met schrijfsessies, onder leiding van deskundige 

trainers. U scherpt uw visie op de maatschappelijke stage aan, u gaat aan de slag om de beste 

stagevorm voor uw school te bepalen en u maakt een taak- en budgetverdeling.  

 

Kant en klaar format 

U kunt gebruik maken van een beproefd format voor het plan en een speciaal voor deze 

Scholingsdag ontwikkelde rekenmodule. Anja van Gool, decaan op het Newmancollege in Breda, 

nam deel aan een eerdere editie: ‘Het voorwerk dat al gedaan was, dat was geweldig. Je krijgt 

een stick met van alles al uitgewerkt. Ontzettend handig. Dat rekenprogramma werkt heel 

makkelijk. Je kunt meteen aan de slag met je eigen plan. Ik was samen met een collega en dat 

was heel nuttig. Je kunt dan steeds even overleggen over je eigen schoolspecifieke situatie,’ 

aldus Van Gool.  

 

Data 

Dit najaar vinden er drie Scholingsdag-dagen plaats:  

Maandag 1 november: Regio West 

Woensdag 10 november: Regio Oost 

Donderdag 11 november: Regio Midden 

 

top 

Glazen Huis in Eindhoven, kom in actie!

De donkere dagen voor Kerst worden ook dit jaar verlicht door Serious Request, het succesvolle 

multimedia-event van 3FM en het Rode Kruis. Drie DJ’s van Radio 3FM verblijven zes dagen lang 

(van 19 tot en met 24 december) zonder eten in het Glazen Huis op de markt in Eindhoven. 

 

Het thema van Serious Request in 2010 is: Kinderen en HIV. HIV/AIDS doodt jaarlijks twee 

miljoen mensen en heeft daarmee het hoogste sterftecijfer wereldwijd. Als gevolg van de ziekte 

verliezen veel kinderen hun ouders, zijn ouders niet in staat voor eigen kinderen te zorgen, 

raken kinderen besmet of belanden zij op straat. Na de dood van hun ouder(s) blijven kinderen 
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vaak alleen achter. 

 

Kom in actie! 

Het Rode Kruis vroeg Zet Projectbureau maatschappelijke stage mee te helpen bij de 

voorbereidingen. Dat doen we graag! Serious Request en Maatschappelijke Stage, dat is immers 

een naadloze combinatie. Hierbij roepen we alle stagebieders, -makelaars, MaS-coördinatoren 

en schooldirecties op, om zoveel mogelijk acties op touw te zetten. Noud van der Bas, specialist 

Jongeren van Het Rode Kruis in regio Zuid-Oost: ‘Serious Request is inmiddels zo groot 

geworden, het wordt geen Eindhovense aangelegenheid, het wordt echt een Brabants feestje.’  

 

Wat kun je doen? 

Zoek elkaar op! Samen met lokale bedrijven en media, met verenigingen, met de buurt kun je 

acties opzetten om geld in te zamelen. Stagemakelaars kunnen spin in het web zijn en aldus 

meeprofiteren van de goodwill en de persaandacht die het oplevert. Denk aan een feest, een 

condoomverkoopactie, een veiling, sponsorloop (of step/fiets/solex-variant), of een eigen versie 

van het Glazen Huis. Als de opbrengst binnen is, kunnen leerlingen het geld zelf naar het Glazen 

Huis brengen. Dan kunnen ze de DJ’s in actie zien, en komen ze misschien nog wel op de radio 

of televisie! 

 

Hoe pak je het aan? 

Heb je vragen over de manier waarop je dit aanpakt, wil je advies of een workshop? Mail Noud 

van der Bas van het Rode Kruis of bel hem op 06 51 53 23 29. Je kunt ook bellen met een van de 

adviseurs van Projectbureau Maatschappelijke Stage: Robert Blom, Dymf van Dooren of Tea 

Keijl: (013) 544 14 40 of mailen met maatschappelijkestage@zet-brabant.nl. 

 

Vanaf oktober is er een lespakket te downloaden via het Rode Kruis .  

Kijk op www.3fm.nl/komzelfinactie voor ideeën. En meld daar ook je eigen plannen, met een CC aan 

Dymf van Dooren.  

 

Bekijk het volgende filmpje. Gegarandeerd dat ook jij daarna in actie wilt komen! 

 

top 

Klussenkalender

Net als in de vorige edities, vindt u in deze nieuwsbrief een klussenkalender. Ieder najaar zijn er 

terugkerende aanknopingspunten voor zinnige en aantrekkelijke stageplaatsen. Klik hier voor 

inspiratie. 
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Opleiding maatschappelijk makelaar

Bij voldoende deelnemers (minimaal twaalf) start Zet in het najaar een nieuwe opleiding tot 

maatschappelijk makelaar. Deze opleiding duurt vijf dagen en wordt gegeven op de maandag. 

Heb je belangstelling geef dit dan door aan Marjolein Duif: (013) 544 14 40 of mail naar Marjolein 
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Zet heeft vacatures voor maatschappelijke stagiaires
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Twee maal per jaar ontvangt u de GaZet Special Maatschappelijke Stage, onze papieren krant 

over de MaS in Noord-Brabant. Begin 2011 verschijnt de laatste editie. Dat wordt een hele 

bijzondere, gemaakt door maatschappelijke stagiaires. Onder begeleiding van onze 

huisjournalist en vaste vormgever gaat een groep leerlingen zelf artikelen schrijven, foto’s 

maken en layouten. Kent u leerlingen die hiervoor geknipt zijn? Ze kunnen zich melden bij de 

stagemakelaars in Tilburg en de omliggende gemeenten. 

 

top 

Tot slot: het einde van Zet Projectbureau MaS nadert

De afgelopen twee jaar hebben de meerderheid van de scholen en ruim twintig provinciale 

stagebieders gebruik gemaakt van de expertise van Zet Projectbureau maatschappelijke stage. 

Dankzij middelen van de provincie Noord-Brabant kunnen scholen en bovenlokale stagebieders 

onze diensten nog tot het einde van 2010 kosteloos afnemen. Daarna verdwijnt de kennis en 

ervaring natuurlijk niet. U kunt dan nog steeds een beroep op ons doen. We leveren maatwerk 

voor een gepaste prijs. Meer info: Robert Blom 
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