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Welkom

Succesvoorwaarden

‘Nieuwe aanpak provincie Noord-Brabant is geslaagd’

Brigitte van Haaften

MaS in staccato

Bo en Dirk liepen stage

‘Borgen en verdiepen’

Projectbureau MaS en de feiten over Mas in Brabant 2008-2011

Wapenfeiten van Zet

‘Houd het dicht bij jezelf’

Stagebieder ZLTO over duidelijke taakverdeling - klein beginnen - koppeling 

makelaar - betrek de leerling

‘Let op: het is meer dan een potje sjoelen’ 

Stagebieder Zet over duidelijke taakverdeling - flexibele opstelling -

enthousiasme bij lokale afdelingen - neem de leerling serieus

‘Toon je waardering, ze zijn trots op het certificaat’

Stagebieder de Zonnebloem over kansen - voorwaarden - valkuilen -

leermomenten 

‘Als school heb je een ruim budget, er kan meer dan je denkt’ 

Een MaS-coördinator over draagvlak - betrokken MaS-coördinatoren -

compleet en gedragen invoeringsplan - begeleiding

MaS-Monitor

‘Zakelijk zijn is ook gewoon snel reageren op mailtjes’  

Een stagemakelaar over pro-actieve opstelling - zakelijkheid - blijven investeren 

in overlegstructuur -  MaS  als investering in de vrijwilliger van de toekomst 

‘Hoe minder regels, hoe groter de kans op succes’

Een wethouder en een stedelijk onderwijscoördinator MaS over duidelijke 

rolverdeling - MaS als kans voor koppeling onderwijs & welzijn 

‘Keep it simple’ 

Accountmanager MaS over draagvlak - uitgewerkt invoeringsplan - 

samenwerkingsproces - heldere taakverdeling - klein beginnen

Als je het alleen wilt doen

‘Laat de twee werelden bij elkaar komen’ 

Doorgewinterde MaS-professionals over samenwerking

Niet achterover leunen

Wie, wat, waar

Meer over MaS

Colofon

Uitgave

Zet, Centrum voor Maatschappelijke Ontwikkeling

Teksten

Tea Keijl, Tekstbureau Zonder H

Foto’s

Edwin Wiekens

Zonnebloem p. 20

Gemeente Breda p.32

Vormgeving

Harrie Remie

Druk

Zwaan Printmedia

Oplage

750 

Zet, Postbus 271, 5000 AG Tilburg

Telefoon 013-54 41 440

E-mail: info@zet-brabant.nl

Dit boekje kwam tot stand met financiële

steun van de provincie Noord-Brabant 

Merci!

Tijdens de looptijd van het Projectbureau 

Maatschappelijke Stage hebben we tien-

tallen enthousiaste MaS-professionals 

ontmoet. Hun gedrevenheid en doorzet-

tingsvermogen werkten als inspiratie-

bron voor dit boekje. Dank daarvoor. De 

ruggengraat van dit boekje wordt ge-

vormd door de interviews met een aantal 

van die professionals. Veel dank voor de 

bereidwilligheid en de openheid, ook als 

het ging over zaken die niet van een leien 

dakje verliepen. Juist die verhalen zijn 

heel waardevol voor anderen.

Een boekje maken over de maatschap-

pelijke stage kan niet zonder maatschap-

pelijke stagiaires. Voor de leerlingen van 

2College Wandelbos in Tilburg was het 

een kennismaking met het journalistieke 

proces. Dank voor de bijdragen. 

Dank natuurlijk ook aan de provincie 

Noord-Brabant, voor de financiële onder-

steuning.
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Eind �008 ging het Projectbureau Maatschappelijke Stage van Zet van 

start. Zetmedewerkers  Robert Blom, Dymf van Dooren en Tea Keijl gingen 

de provincie in om scholen en stagebieders te ondersteunen in de aanloop-

fase naar de verplichte invoering in �0��/�0��. Zij hebben in de voorbije 

jaren kennis gemaakt met tientallen maatschappelijke stage (MaS) projec-

ten en samenwerkingsverbanden. 

Uit al die voorbeelden viel een veelheid aan voorwaarden voor succes te destil-

leren. Die zijn verzameld en voorgelegd aan een aantal ervaren en gedreven 

professionals. Zij vertellen er hun verhaal bij. Niet om hun successen extra op te 

poetsen, maar om hun Brabantse collega’s te inspireren. Ze vertellen openhartig 

over de hobbels die ze tegen kwamen en hoe ze daar mee omgingen.

Zet biedt u dit boekje aan ter afsluiting van het Projectbureau Maatschappelijke 

Stage van Zet. Het is bestemd voor alle MaS-professionals in de provincie Noord-

Brabant. Of u nu MaS-coördinator bent op een school, stagebieder, stagemake-

laar of beleidsambtenaar bij een gemeente, blader dit boekje eens door. 

De verhalen van de ‘andere kant’

In de verhalen van uw collega’s vindt u vast herkenning. Maar lees vooral ook de 

verhalen van de ‘andere kant’. Bij de maatschappelijke stage komen verschillende 

werelden bij elkaar. Die van het onderwijs waarin wordt gepraat over roosters 

en PTA (Programma van Toetsing en Afsluiting). En die van het maatschappelijke 

veld waarin termen als cliëntenparticipatie en activiteitenprogramma’s centraal 

staan. Het risico bestaat dat er vanuit die twee verschillende werelden langs 

elkaar heen gepraat wordt. Pas als je van elkaar weet wat je werkwijze is, hoe je 

organisatie in elkaar steekt, kun je rekening houden met elkaar. En dan blijkt er 

veel mogelijk! 

Als u de verhalen van de andere kant leest, ziet u bovendien dat de succesfac-

toren daar veelal dezelfde zijn als in uw eigen situatie. En dat het lang niet altijd 

makkelijk is om die op orde te krijgen. Zelfs doorgewinterde MaS-professionals 

kunnen nog van elkaar leren. 

Ik dank iedereen die meegewerkt heeft dit project tot een succes te maken en 

hoop van harte dat u door dit boekje nog meer zin krijgt om iets moois van de 

MaS te maken.

Veel succes!

Jos van de Venn, directeur Zet
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•	 Neem	de	leerliNgeN	serieus,	goede	begeleidiNg

•	 Hou	Het	simpel

•	 laat	de	wereldeN	vaN	oNderwijs	eN	stagebieder	bij	elkaar	komeN

•	 voldoeNde	draagvlak	op	alle	Niveaus	eN	bij	alle	partijeN

•	 Compleet	eN	gedrageN	iNvoeriNgsplaN

•	 betrokkeN	mas-CoördiNator(eN)

•	 eNtHousiasme	bij	de	lokale	afdeliNgeN

•	 duidelijkHeid	over	je	eigeN	rol	als	proviNCiale	kartrekker

•	 duidelijkHeid	over	taakverdeliNg	tusseN	proviNCiale

	 kartrekker	eN	lokale	afdeliNgeN

•	 lokale	koppeliNg	tusseN	stagebieder	eN	stagemakelaar

•	 betrek	de	leerliNgeN	vroegtijdig,	zorg	dat	je	ze	keNt

•	 kleiN	begiNNeN	eN	daarNa	opsCHaleN/uitrolleN

•	 pro-aCtieve	opstelliNg	riCHtiNg	betrokkeN	partijeN,

	 waaroNder	zeker	ook	de	gemeeNte

•	 professioNaliteit,	zakelijkHeid

•	 beHoud	CoNtaCt	met	partijeN	die	Niet	willeN	sameNwerkeN

•	 beNut	kaNseN	voor	mas	als	iNvesteriNg	iN	de	vrijwilligers	vaN	de	toekomst

•	 duidelijkHeid	over	rolverdeliNg,	wie	is	veraNtwoordelijk	voor	wat?	

•	 beNut	kaNseN	voor	verbiNdiNgeN	tusseN	oNderwijs	eN	welzijN

•	 beNut	CommuNiCatiekaNseN;	profileriNg	eigeN	imago	

•	 iNvesteer	blijveNd	iN	overlegstruCtuur

•	 stel	je	flexibel	op,	durf	te	pioNiereN

•	 voldoeNde	fiNaNCiële	middeleN

•	 goed	digitaal	registratiesysteem
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Voor gedeputeerde Brigite van Haaften begon het dossier ‘maatschappelijke 

stages’ met de nulmeting begin �008. Daaruit bleek dat zo’n 9� procent van 

de Brabantse scholen beren op de weg zag bij het invoeren van maatschap-

pelijke stages. De provincie Noord-Brabant gaf Zet de opdracht om scholen en 

maatschappelijke organisaties tijdelijk bij te staan. Van Haaften: ‘We hebben 

bij de maatschappelijke stage een nieuwe werkwijze in de praktijk gebracht. 

Dat heeft goed uitgepakt.’

Van Haaften licht toe: ‘Er verandert van alles bij de provincie. We gaan in de toe-

komst onze rol op een andere manier invullen, waarbij we signaleren wat in de 

samenleving gaande is. Dat proberen we op de agenda te krijgen bij alle betrokken 

partijen om ze vervolgens met elkaar in verbinding te brengen. Na een eventueel 

duwtje in de rug, trekken we ons dan terug. Bij de maatschappelijke stage hebben 

we deze werkwijze eigenlijk al in de praktijk gebracht. Dat heeft goed uitgepakt, 

dat gaan we in de toekomst dus vaker doen.’

Jong geleerd is oud gedaan

De gedeputeerde is tevreden over het effect van de provinciale inspanningen. ‘Uit 

onderzoek blijkt dat het overgrote deel van de leerlingen, meer dan 90 procent, 

een maatschappelijke stage doet. Iedereen in onze samenleving kan bijdragen aan 

die samenleving. De maatschappelijke stage is een manier om jongeren betrokken 

te krijgen en te houden. Immers: jong geleerd is oud gedaan.’ 

Kracht van mensen versterken

Volgens Van Haaften is Noord-Brabant begin 2011, bij het einde van het projectbu-

reau, klaar voor de maatschappelijke stage. ‘De doelstelling van de provincie was 

om maatschappelijke stageplaatsen te genereren, en om scholen te ondersteunen 

bij het invoeren van de maatschappelijke stage. Uit het meest recente onderzoek 

blijkt dat we daar in geslaagd zijn. Ik denk dat we de scholen goed op weg hebben 

geholpen, en dat ze deze taak nu verder zelf op kunnen pakken. Dat is ook wat de 

provincie voorstaat: de kracht van mensen versterken, ze helpen bij het opstarten 

zodat ze daarna zelfstandig verder kunnen.’

Focus op de leerling

Desgevraagd heeft de gedeputeerde nog wel wat goede raad voor scholen, stagiai-

res, maatschappelijk makelaars en stagebieders. ‘Zorg voor stages die goed zijn af-

gestemd op wat de leerling wil en nodig heeft. Het doel is kennis te maken met de 

samenleving en met bepaalde groepen in deze samenleving, waar ze anders niet 

zo snel mee in contact komen. Focus daar ook op, want daar zijn er genoeg van.’

 

Van H
aaften w

as gedeputeerde in het College van G
edeputeerde Staten van �00� tot �0��.

Voor de periode �0��-�0�� is ze opnieuw
 benoem

d, m
et als portefeuille cultuur en sam

enleving

‘Nieuwe aanpak
provincie Noord-Brabant

is geslaagd’



‘Ik heb stage gelopen bij peuterspeelzaal Wandelbos in Tilburg. De 

peuters verschillen van nationaliteit. Er zijn veel allochtone kin-

deren, maar ook veel Nederlandse kinderen. We proberen om de 

allochtone kinderen zo goed mogelijk Nederlands te leren, zodat ze 

als ze naar de basisschool gaan goed Nederlands kunnen praten. Ik 

vond mijn stage best wel leuk, de mensen die daar werkten waren 

aardig en hebben mij goed geholpen.

Wat ik niet leuk vond was dat je bij de peuterspeelzaal elke dag het-

zelfde programma hebt, je doet elke dag hetzelfde. Ik ben er door 

deze stage achter gekomen dat werken in een peuterspeelzaal niks 

voor mij is. Ik vond het minder leuk dat ik helemaal in mijn eentje 

stage moest lopen. De volgende keer zou ik  met iemand samen 

willen gaan.’

‘Mijn taken waren heel gevarieerd, de ene dag moesten we tomaten 

in zakjes inpakken. De andere dag moesten we een gigantische 

lading tandpasta in kratten stapelen. Op een dag moest ik zelfs mee 

met de vrachtwagen. We gingen naar Eindhoven, om voedsel uit te 

wisselen.

Het belangrijkste dat ik heb geleerd, zijn de ervaringen die ik heb 

opgedaan met verschillende personen. Tijdens een uitdeelmiddag 

spreek je iemand hoogstens één minuut. Toch merk je al snel hoe 

iemand is. Door wat ze zeggen en doen en hoe ze zich gedragen 

tegenover jou.

Ik heb tijdens het organiseren van mijn maatschappelijke stage heel 

erg veel uitgesteld, waaronder het laten invullen van het stagecon-

tract. Als ik dit nogmaals moest doen, weet ik 100% zeker dat ik niet 

meer zo lang zou wachten.

De begeleiding was super, bijna alles was al gepland, zodat we 

altijd wisten wat er op welke dag gedaan moest worden. We waren 

daardoor steeds snel klaar met ons werk. Dat leverde af en toe een 

probleem op: we waren op sommige momenten gewoon werkloos!’

MaS in staccato

• Verplicht voor alle leerlingen die starten vanaf schooljaar 2011/2012

• Verplicht voor alle leerlingen uit het voortgezet onderwijs, van praktijkonderwijs tot en met VWO

• Jaarlijks stromen 195.000 leerlingen het voortgezet onderwijs in 

• Scholen krijgen middelen vanuit OCW

• Gemeenten krijgen middelen vanuit OCW en VWS

• De Arbo-wetgeving en Arbeidstijdenwet zijn van toepassing

• De school is verantwoordelijk voor de verzekering van de wettelijke aansprakelijkheid

Uitgebreide info op www.maatschappelijkestage.nl

De landelijke normen vanaf �0��-�0��

Alle leerlingen in het voortgezet onderwijs (praktijkonderwijs, vmbo, havo en vwo) zijn

verplicht om een maatschappelijke stage te doen. Leerlingen die in het schooljaar 2011-2012

starten in het voortgezet onderwijs, moeten een maatschappelijke stage doen van 30 uur. 

Bron: www.maatschappelijkestage.nl
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Op zoek naar een stagemakelaar bij u

in de buurt? movisie.nl/132256/def/

Freecards om de

MaS te promoten

9
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jonge 
kracht MaS	is	eeN	vorm	vaN	lereN	

waarbij	leerliNgeN	iN	Het	
voortgezet	oNderwijs	vaNuit	

de	sCHool	door	middel	vaN	Het	
doeN	vaN	vrijwilligerswerk	

keNNismakeN	met	eN	eeN
oNbetaalde	bijdrage	levereN	

aaN	de	sameNleviNg
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Van eind �008 tot begin �0�� was het Projectbureau Maatschappelijke Stage 

van Zet operationeel. In opdracht van de provincie Noord-Brabant trokken 

twee adviseurs en een meewerkend projectleider de provincie in om scholen 

en stagebieders te ondersteunen in de aanloopfase. Wat is er in die tijd in het 

Brabantse MaS-landschap veranderd? Projectleider Robert Blom blikt terug.  

‘Twee jaar geleden zaten veel scholen in de oriëntatiefase. Nu zijn ze praktisch 

allemaal aan de slag. Bij onze start was de angst voor te weinig stageplaat-

sen wijdverspreid. Tegenwoordig is er eerder sprake van een overschot aan 

plaatsen.’ 

De Brabantse infrastructuur staat stevig. En daar hebben de inspanningen van Zet 

duidelijk aan bijgedragen, aldus Blom. ‘Onze primaire doelgroep bestond uit de 

middelbare scholen. Daar draait het uiteindelijk om, zij zijn eindverantwoordelijk. 

Maar zonder voldoende stageplaatsen geen MaS, dus de focus lag ook op de doel-

groep stagebieders.’ 

Adviestrajecten scholen

De adviseurs van het projectbureau ondersteunden de scholen zowel individueel 

als groepsgewijs (zie pagina 11). ‘De individuele adviezen varieerden in intensiteit 

en lengte van het traject. Soms volstond één gesprek en konden we daarna con-

tacten per mail of telefoon onderhouden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het sturen 

van het format voor het plan van aanpak of contactgegevens van stagemakelaars. 

Bij uitgebreide adviezen hielden we meerdere face-to-face gesprekken en werk-

ten we naar een concreet eindresultaat. Bijvoorbeeld het maken van een plan van 

aanpak, het formuleren van een visie of het opstarten van een samenwerkingspro-

ces tussen school en stagemakelaar. Als we scholen groepsgewijs ondersteunden, 

was dat meestal door het geven van presentaties of workshops en deelname aan 

overleg met meerdere scholen.’ 

Ondersteuning stagebieders

Bij het ondersteunen van de stagebieders zaten de adviseurs aan tafel bij de 

provinciale kartrekkers (zie pagina 11). ‘Het doel was steeds dat hun lokale werk-

groepen of afdelingen stageplekken zouden gaan aanbieden. Hierbij stuurden 

we op samenwerking tussen deze werkgroepen en de lokale stagemakelaars. We 

probeerden dus met onze inspanningen op het bovenlokale niveau een multiplier 

effect te realiseren op het lokale niveau.’ Concrete aantallen stageplaatsen zijn 

lastig te noemen, aldus Blom. ‘De provinciale kartrekkers hebben niet altijd zicht 

op de activiteiten bij de lokale afdelingen. Dat is ook een plus, want zelfstandig-

heid wordt juist gestimuleerd. Indirect valt af te leiden dat het aantal stageplaatsen 

Projectbureau M
aS en de feiten over M

aatschappelijke
Stage in Brabant �008-�0�� 

‘Borgen en verdiepen’
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voldoende is toegenomen de afgelopen jaren. De jaarlijkse provinciale MaS-moni-

tor laat zien dat het knelpunt van te weinig stageplaatsen flink is afgenomen. En we 

horen de laatste tijd steeds meer stagemakelaars met een overvloed aan vacatures 

in hun bestand.’

Verjonging voor vergrijsde organisaties

Tijdens de ondersteuningstrajecten bleek bij herhaling dat er ook sprake was van 

een dieperliggende uitdaging. ‘Organisaties hadden vaak nog niet nagedacht over 

MaS en weinig of geen ervaring met jongeren. Gaandeweg werden deze organisa-

ties wel enthousiast, omdat ze in de MaS een antwoord zien op hun vergrijzende 

organisatie. Maar het vraagt om een cultuuromslag om te kunnen werken met 

jongeren en aantrekkelijk te zijn voor jongeren. Dan ben je er niet met een goed 

stageconcept alleen. Bij veel organisaties hebben we ook een bijdrage geleverd 

aan een proces van verjonging.’ 

Succesfactor: flexibele opstelling 

Naast het ondersteunen van het onderwijsveld en de stagebieders, heeft het pro-

jectbureau ook een aantal producten en communicatiemiddelen ontwikkeld (zie 

pagina 11). ‘Op onze website is het allemaal nog eens na te lezen. Onze producten 

kun je er gratis downloaden.’ De afgelopen jaren heeft Blom een veelheid aan pro-

jecten en samenwerkingsverbanden langs zien komen. Blom benoemt wat volgens 

hem de grootste succesfactor ís: ‘De maatschappelijke stage was en is nog steeds 

een nieuw fenomeen dat volop in ontwikkeling is. De wetgeving wordt bijgesteld, 

de economische realiteit en bezuinigingen dwingen partijen tot andere standpun-

ten. Knelpunten en ondersteuningsbehoeften van partijen veranderen. Pionieren 

en flexibiliteit in de concrete invulling van de activiteiten was en is de sleutel. Dat 

heeft Zet dan ook gedaan, samen met de gesprekspartners van de partijen die 

we ondersteunden. Je moet elkaar wederzijds ruimte geven, blijven betrekken en 

scherp houden.’

�0�� en verder

‘Na de fase van het opzetten van de MaS, komen we nu in de fase van het borgen 

en verdiepen’, aldus Blom. ‘Het is daarbij de kunst voor stagemakelaars om de ver-

binding tussen MaS en vrijwillige inzet te maken. Hoe behouden we de jongeren 

als vrijwilligers? Hoe kunnen MaS en reguliere vrijwillige inzet elkaar versterken?’ 

Ook de link tussen MaS, welzijn en actief burgerschap kan nog vaker gelegd 

worden, vindt Blom. ‘Gemeenten kunnen MaS bijvoorbeeld inzetten als middel om 

burgerparticipatie te stimuleren.  Waarom bieden gemeenten niet massaal stage-

plekken aan bij de stemlokalen of bij inspraakavonden?’

MaS-producten en -diensten

Gratis te downloaden of bestellen:

zet-brabant.nl/pagina/productenmas

• Format projectplan scholen

• Handreiking stagebieders

• Handleiding en stappenplan

 stagebieders

• Handleiding stagemakelaars

• Rekenmodel scholen

• Werkmodule voor taakverdeling

• Stellingen om visie aan te scherpen

• Stellingen met reacties

• Rapportage nulmeting 2008

• Monitor 2009

• Monitor 2010

• Monitor 2011

• Klussenkalender

• Flyer Maatschappelijke Stage

 Levensboeken 

• Freecards om de MaS te promoten

Plus

• Opleiding tot stagemakelaar

• Trainingen voor het begeleiden

 van jongeren

 Meer info: Mieke Mes

 mmes@zet-brabant.nl

Advies aan scholen

• Individuele trajecten met 65 scholen, oftewel 49% van de Brabantse scholen. 

Hiervan waren 22 uitgebreide trajecten

• Groepsgewijs zijn 95 scholen ondersteund, oftewel 71 % van het totaal

 aantal scholen

Ondersteuning aan stagebieders

• 34 Organisaties zijn ondersteund bij de ontwikkeling van stageplekken

• Ten minste 11 van deze organisaties hebben al stageplekken aangeboden

Communicatie

• 4 Gazet Specials, verstuurd naar 1500 relevante adressen 

• 8 digitale nieuwsbrieven, verstuurd aan scholen en provinciale stagebieders

 De Gazets en de digitale nieuwsbrieven zijn na te lezen op

 www.zet-brabant.nl/pagina/nieuwsbrievenmas

• 2 Freecards die provinciale organisaties en stagemakelaars bij hun achterban 

verspreiden. Gratis te bestellen bij Zet: 013-54 41 440.

NL DoetDoe mee aan de grootste vrijwilligersactie 
van Nederland. Elk jaar in maart organi-

seren het Oranje Fonds en MOVISIE deze 
grootscheepse actie. Ze doen dit samen met 

lokale intermediairs, bijvoorbeeld 
       de vrijwilligerscentrale              of de gemeente. 

Kijk voor meer info over alle acties en contactgegevens van samenwerkingspartners 

op www.zet-brabant.nl zoekterm ‘maatschappelijke stage’ 

PasenLeerlingen kunnen aan de slag op het revali-
datiecentrum, de dagbesteding voor gehan-
dicapten, een kinderdagverblijf... Denk aan 

eieren schilderen, paastakken maken of een 
palmpasenstok knutselen. Verder kunnen

 leerlingen een paassporttoernooi en/ofeen sponsorloop organiseren. 

KoninginnedagKoninginnedag: vrijmarkt!Maak de opbrengst van de vrijmarkt eens 
over aan een goed doel. Verkoop niet alleen 

je eigen afgedankte spullen, maar ook die van 
school, mensen uit de buurt, bedrijven etc.

Dag van de Vrolijkheid
Stichting de Vrolijkheid organiseert creatieve activiteiten voor 

kinderen en jongeren in asielzoekerscentra. Jaarlijks op één april 

zijn er op veel plaatsen ludieke acties om de vrolijkheid voor deze

          doelgroep te bevorderen.

BuitenklussenAls de tuin langzaam groen wordt, is het 
weer tijd voor de eerste tuinklussen. Bij 

zorgboerderijen, (biologische) boeren en 
in het groen van zorginstellingen groeit de 
hoeveelheid werk in deze tijd van het jaar naar een piek.

4 & 5 meiOrganiseer je eigen bevrijdingsfesti-
val op school. De opbrengst van het 
benefietconcert doneer je aan een 

lokaal goed doel. Grote kans dat de 
leerlingen vervolgens bij het goede 
doel in kwestie aan de slag kunnen met een vervolgklus.

Moeder- en Vaderdag
Veel eenzame, oudere vaders en moeders krijgen geen (klein)kinderen op 

visite. Een bezoekje van een maatschappelijke stagiaire kan dan extra welkom 

zijn. De stagiaires kunnen bij de bloemist of de bakker om de hoek een aardig-

heidje regelen om mee te nemen. 

Nationale ScoutingdagDe Nationale Scoutingdag vindt jaarlijks plaats in het weekend dat 
de zomertijd in gaat. De plaatselijke 

stagemakelaar kan school en scouting-groep aan elkaar koppelen. 

FestivalsDe zomer is ook de periode van tal van festivals en evenementen.Vaak komt daarbij een hele berg vrijwilligerswerk kijken. Maat-schappelijke stagiaires kunnenoveral hun steentje bijdragen.

Zomerstilte
Denk eens aan gehandicapten of chronisch zieken. In de tijd dat hun vertrouwde

wekelijkse activiteiten stilliggen, zijn bezoekjes of uitjes meer dan welkom.

WielerrondesVeel gemeenten kennen hun eigen wieler-
klassieker. Stagiaires kunnen aan de slag als 
promotor van de ronde om zoveel mogelijk 

publiek te werven, ze kunnen helpen bij het 
op- en afbouwen van het parcours en ze kun-

nen optreden als verkeersregelaar.

Week van de Smaak

Het jaarlijkse evenement over gezonde en eerlijke voeding. Duurzaam, authentiek en dichtbij. Organiseer 

een fietsroute met streekhapjes of een proeverij. Samenwerkingspartners zijn o.a. ZLTO en Fairtrade.

Dag van de mensenrechten
Amnesty International is misschien wel de 
bekendste voorvechter van de mensen-

rechten. Amnesty heeft ervaring met maat-
schappelijke stage en een speciale website. 

Deze dag is op 10 december.

WereldvoedseldagDe boodschap van de Verenigde Naties is 
duidelijk: er is ruim voldoende voedsel voor

alle wereldbewoners, als we maar eerlijk de-
len! Op 16 oktober worden op veel plaatsen 

Wereldmaaltijden georganiseerd. Samenwer-
kingspartners zijn de Wereldwinkel, COS,

of andere ontwikkelings- en  solidariteitsorga-nisaties. 

SinterklaasZwarte Pieten die tijdens de intocht van 
Sinterklaas een inzamelingsactie houden 

voor een goed doel. Een promotieteam voor 
duurzame chocoladeletters. Zwarte Pieten 

op de kinderafdeling van het ziekenhuis. Vul zelf verder maar aan.

SneeuwruimenDeze klus is natuurlijk niet te plan-nen. Maar je kunt wel voorbereidin-
gen treffen voor het geval dat… De 

stagemakelaar kan contactpersonen 
van scholen koppelen aan gemeente, 
zorginstelling of woningcorporatie. 

Serious request
Het Glazen Huis en Maatschappelijke Stage, dat is een één-tweetje. Kijk op de website van 3fm of 

het Rode Kruis voor inspiratie en het aanmelden van je eigen actie.

Carnaval Leerlingen kunnen zich opwerpen als organisator van een

carnavalsmiddag in het verzorgingshuis of als rolstoelhulp
bij het bezoeken van de optocht.

DierendagNaast de basisscholen, doen de laatste 
jaren steeds meer andere partijen mee. 

Denk aan buurtcentra, kinderboerderij-
en, dierenartsen en dierenasiels. Kansen 
te over, zeker in de sfeer van voorlich-
ting en leden- en fondsenwerfacties.

Valentijnsdag
Laat leerlingen een hartvormige lekkernij maken of regelen bij de plaatselijke bakker.

Ze kunnen aansluiten bij lopende huisbezoekprojecten. Vaak loopt er wel

iets bij organisaties als de Zonnebloem of de stagemakelaar/vrijwilligerscentrale. 

KerstStukjes maken bij de dagbesteding van 
het revalidatiecentrum, een kerstviering 

organiseren in het verpleeghuis, de speel-
tuin in de achterstandswijk versieren,

kerstbrood bakken en uitdelen via de voedselbank. Vul maar aan.

Dag van de MantelzorgOp de jaarlijkse Dag van de Mantelzorg (10 
november) staan de mantelzorgers in het zon-

netje. Mantelzorg is de zorg voor chronisch 
zieken, gehandicapten en hulpbehoevenden 

door naasten: familieleden, vrienden, kennis-sen en buren.

Suikerfeest
Na dertig dagen zonder eten en drinken overdag wordt de Ramadan afgesloten. Naast het gebrui-

kelijke zoete eten is er ook aandacht voor de ander. Het Suikerfeest wordt vaak aangegrepen voor 

interculturele kennismaking. De lokale Turkse of Marokkaanse gemeenschap biedt vaak activiteiten 

waar je als school of makelaar bij aan kunt sluiten. Maak eens een buffet met baklava en hutspot!

Open Monumentendag
In het tweede weekend van september vinden ieder jaar 

de Open Monumentendagen plaats. Monumenten zijn 

dan gratis toegankelijk. In elke gemeente is een comité 

verantwoordelijk voor het plaatselijke programma. Maat-

schappelijke stagiaires kunnen bezoekers ontvangen,

                  rondleidingen geven en stands bemannen.

ZomervakantieIn de zomervakantie ligt de  maatschappelijke 
stage op z’n gat? Hoeft helemaal niet, als je van te
voren maar plannen maakt. Bijvoorbeeld met het 

kindervakantiewerk. Daarbij zijn altijd handen nodig, 

zowel in de voorbereiding als bij de uitvoering.

2

Partijen bij elkaar brengen 
en de samenwerking
versterken is de missie van
Jump Koch

GaZet Maatschappelijke Stages  januari 2011 | 1

Speciale uitgave 
maatschappelijke 
stage

Januari 2011

De Provincie 
is geslaagd

3 6

De middenpagina
vol met tips voor
een nuttige stage

Chris van Haandel is coördinator maatschappelijke 
stage van het Fioretti College. ‘Wij wisten natuur-
lijk dat de maatschappelijke stage eraan kwam. 
Daarom hebben we de afgelopen jaren gebruikt 
om wat vingeroefeningen te doen.’ En zo kijkt hij 
ook naar de inzet van het Fioretti College bij het 
techevent. ‘We hebben er driftig misbruik van 
gemaakt. We konden op ons gemak bekijken of dit 
iets voor ons zou zijn binnen het kader van maat-
schappelijke stage. We hebben er veel van geleerd 
en bovendien is ons netwerk flink uitgebreid.’ Maar 
minsten zo belangrijk is de ervaring van de leer-
lingen. ‘Zij hebben het heel leuk gevonden en hun 
kijk op vrijwilligerswerk is daardoor veranderd.’
Isa, Aïcha en Nikéy beamen dit. ‘Wij dachten dat 
vrijwilligerswerk een beetje saai en suf was, kof-
fieschenken in het bejaardenhuis of zoiets. Maar 

dit was echt leuk om te doen’, vertellen ze. Nikéy 
is nog enthousiast als ze vertelt over de proef met 
gerecycled toiletpapier. ‘Op het techevent was een 
fabriek die handdoekjes en toiletpapier maakt van 
oud papier. Met een proefje kon je zien dat dat 
papier helemaal oploste in water.’ Het allerleukste 
was wel dat de meiden ook op bezoek zijn ge-
weest in de papierfabriek. ‘Die fabriek is koploper 
op het gebied van recycling. We hebben  uitleg 
gekregen over hoe het allemaal in z’n werk gaat. 
We weten nu zeker dat oud papier niet voor niks 
ingezameld wordt.’

Vingeroefening
Van Haandel heeft inmiddels nog meer vinger-
oefeningen gedaan met maatschappelijke stage. 
‘Leerlingen uit het eerste en tweede jaar begin-

Ieder jaar is er in Eindhoven een techevent. Leerlingen van groep 
8 kunnen daar kennis maken met techniek. ‘Ze kunnen dan allerlei 
proefjes doen en daar hebben wij bij geholpen’, vertellen Isa Polat, 
Aïcha Gribi en Nikéy van de Wetering van het Veghelse Fioretti Colle-
ge. Deze ervaring heeft hun kijk op vrijwilligerswerk flink veranderd. 
‘We dachten dat het suf en saai was, maar het was echt heel leuk.’

nen bij ons al met een interne stage, bijvoorbeeld 
het organiseren van een actiedag. De uren die ze 
daaraan besteden, tellen mee. Zo kunnen ze alvast 
wennen aan het idee van maatschappelijke stage.’ 
In het derde jaar zoeken leerlingen zelf voor de 
resterende 28 uren een stageplek buiten school. 
Dat kan bij ons via de website, maar ze mogen ook 
zelf met ideeën komen. ‘Bij ons hoeven de leerlin-
gen aan het einde van hun stage geen verslag te 
maken. Ze schrijven soms wel in de schoolkrant 
over hun ervaringen’, aldus Van Haandel. ‘We heb-
ben er allereerst voor gekozen om de maatschap-
pelijke stage goed georganiseerd te krijgen. Want 

dat is op zich al een hele klus. In een later stadium 
kunnen we altijd nog kijken of we iets aanpassen.’
Inmiddels heeft het Fioretti een duidelijke visie 
op maatschappelijks stages ontwikkeld. ‘Ons uit-
gangspunt is helder: Maatschappelijke stage doe 
je in je eigen tijd, voor een maatschappelijke doel-
groep en het is vrijwilligerswerk. Je doet het om 
niet, het enige dat je ervoor krijgt is waardering 
en een schouderklopje.’  Voor Isa, Aïcha en Nikéy 
is dat niets nieuws. Alle drie zijn ze al geruime tijd 
met veel plezier vrijwilliger bij hun sportclub. ‘Het 
is echt leuk en je leert een heleboel nieuwe men-
sen kennen.’

Onze ervaren onderzoekers zijn sterk in het peilen van meningen,
het inventariseren van behoeften, in het evalueren van

beleidstrajecten en het in kaart brengen van voorzieningen.
Wilt u weten wat wij weten? Bel of mail dan naar

Frank Kemper T 013-544 14 40, fkemper@zet-brabant.nl

(ingezonden mededeling)

€ 6000
voor 
Serious 
Request
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‘Houd
het dicht
bij je zelf’

Stagebieder ZLTO
 over duidelijke taakverdeling - klein beginnen

koppeling m
akelaar - betrek de leerling

Zet Projectbureau Maatschappelijke 

Stage heeft ZLTO ondersteund bij 

het uitzetten van de maatschappe-

lijke stage. Aandachtspunt was dat 

alleen niet-commerciële projecten 

in aanmerking komen. Met dit in ge-

dachten blijken er veel mooie ideeën 

voor stageplekken, zoals voedsel-

pakketten verzorgen of bloemen 

leveren aan een verzorgingstehuis.

In �009 verscheen het projectplan maatschappelijke stage van ZLTO. De ver-

eniging van agrarische ondernemers sprak daarin de ambitie uit om jaarlijks 

ten minste duizend MaS-plaatsen aan te bieden. Projectleider Margot Venner 

vertelt over de aanpak van ZLTO. ‘De maatschappelijke stage is van de lokale 

ondernemers. Ik faciliteer ze op inhoudelijk en organisatorisch vlak.’

Sinds december 2010 zetelt ZLTO in een imposant pand aan de Onderwijsbou-

levard in Den Bosch. De nieuwe buurman is de Hogere Agrarische School. De 

onderlinge band is goed, er wordt koffie gedronken in een gedeelde tussenruimte. 

De link tussen ZLTO en onderwijs krijgt ook gestalte in de maatschappelijke stage. 

Margot Venner is de kartrekker voor de provincie Noord-Brabant, Zeeland en een 

gedeelte van Gelderland. 

Houd het dicht bij jezelf

‘Ik ben ervan overtuigd dat de maatschappelijke stage alleen succesvol kan zijn als 

de betrokkenen dingen doen die dicht bij henzelf staan. We rollen de maatschap-

pelijke stage meteen in de hele provincie uit, maar we raden de lokale boeren en 

tuinders aan klein te beginnen. Hou het concreet, sluit aan bij een activiteit die al 

op de agenda staat. Als je leerlingen over de vloer hebt bij een project waar je zelf 

enthousiast over bent, dan is dat veel makkelijker over te brengen. Zo kunnen de 

boeren zelf relatief eenvoudig ontdekken hoe het is. Het gaat om die ervaring. Het 

ene voorbeeld kan zo het andere stimuleren.’ 

Keukentafelgesprek

ZLTO betrekt de leerlingen zelf bij het ontwikkelen van stageplaatsen. ‘In onze af-

delingen worden geregeld keukentafelgesprekken gehouden. Zet een paar boeren 

met een groepje leerlingen aan tafel. Laat de boeren vertellen over hun werk. Laat 

de leerlingen vertellen over wat ze leuk vinden en er ontstaan vanzelf ideeën.’ 

Venner is nog om een andere reden enthousiast over deze aanpak. ‘De afdeling 

zorgt er bij dit soort gelegenheden voor dat de school van de leerlingen op de 

hoogte is. Zo laat je zien dat je de leerlingen serieus neemt en dat is natuurlijk goed 

voor het vertrouwen. ’ Vergelijkbare bijeenkomsten worden ook met stagemake-

laars georganiseerd. ‘We halen op die manier wederzijds drempelvrees weg. We 

verkennen elkaars mogelijkheden en wensen.’

De meerwaarde van de stagemakelaar

In een gesprek over de succesfactoren van de maatschappelijke stage kan de rol 

van de stagemakelaar niet ontbreken. ‘Ik ben aangenaam verrast over wat de make-

laars in huis hebben om stagebieders te ondersteunen. Ze staan open voor ideeën, 
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liNtstages	beNadereN	Het	beste	de	situatie	vaN
regulier	vrijwilligerswerk	

is er een aanspreekpunt, dat is de lokale bestuurder met PR in de portefeuille. Die 

lokale bestuurder kan zelf als stagebieder optreden, maar dat hoeft zeker niet. De 

lokale bestuurder is vaak ook degene die de contacten met de stagemakelaar en de 

scholen onderhoudt.’ 

De theorie en de praktijk

De vraag of het in de praktijk ook zo gesmeerd loopt als dat het klinkt, beantwoordt 

Venner lachend. ‘We moeten er in deze fase nog hard aan trekken om stageplaatsen 

van de grond te krijgen. Een voorbeeld: nu gaan we vanuit Den Bosch nog met een 

evenementenkalender bij de boeren langs om samen te kijken bij welke activiteiten 

ze aan kunnen sluiten. Op termijn zal dat initiatief in de afdelingen zelf genomen 

worden. We hopen dat het heel gewoon wordt dat de boeren zelf bedenken welke 

stageplekken ze wanneer aan kunnen bieden.’ Ook op het vlak van de communi-

catie is ZLTO nog niet daar waar ze wil zijn. ‘Onze website is zo ingericht dat de on-

dernemers hun stage-ervaringen er zelf op kunnen melden. Maar dat is helaas nog 

geen gewoonte. En de uitwisseling van ideeën tussen boeren en tuinders onderling  

is ook nog geen vanzelfsprekendheid, dat heeft tijd nodig. Die tijd hebben we heel 

bewust ingebouwd in ons projectplan. Venner neemt haar laatste slok koffie en 

stelt vast: ‘Je bent zo vier jaar verder voordat het is ingebed in de afdelingen, bij de 

ondernemers.’

Wij vinden het essentieel dat onze 

bijdrage nuttig is voor de stagebieders. 

Wij merken dat zij vaker lintstages 

aanbieden. Op die manier krijgen de 

leerlingen een reëel beeld van wat 

vrijwilligerswerk is. Onze inschatting is 

dat de leerlingen die een lintstage lopen 

vaker blijven hangen op de stageplek.

Dat kan wel zijn, maar hoe krijg ik dat 

georganiseerd voor ��00 leerlingen? 

Wij gieten de maatschappelijke stage 

in een blokvorm, in een projectweek. 

Vervolgens regelt de stagemakelaar het 

benodigde aantal plaatsen. Tot nu toe 

zijn de stagebieders positief over de 

bijdrage van onze stagiaires, dus ook 

op deze manier heeft het blijkbaar nut 

voor ze.

ze denken graag organisatorisch mee. De makelaars kennen  de scholen, hebben 

er goede contacten. En ze denken mee over hoe je je vacature aansprekend kunt 

verwoorden. Soms hebben ze ook een sturende rol, doordat ze bepaalde vacatures 

wat extra kunnen promoten bij de leerlingen. Ze hebben in sommige plaatsen nog 

wel een taak om ervoor te zorgen dat de vacaturebank goed werkt. Al met al zijn de 

stagemakelaars heel nuttig en vervullen ze een centrale rol.’ Als voorbeeld van een 

geslaagde koppeling tussen een lokale afdeling en stagemakelaar noemt Venner de 

afdeling Deurne. ‘Onze ZLTO-afdeling daar was zeer te spreken over de inzet van de 

makelaar. Binnen een paar telefoontjes waren er ruim twintig leerlingen gevonden. 

Die hebben tijdens Serious Request zij aan zij met een aantal boeren chocolademelk 

verkocht, 24 uur per dag, 7 dagen lang. Dezelfde leerlingen hebben ook een dag 

meegelopen op de boerderij. Als je zelf chocolademelk verkoopt, dan is het ineens 

heel interessant om te zien hoe de koeien gemolken worden.’

Taakverdeling provincie en lokale afdeling

ZLTO heeft duidelijke afspraken over de rolverdeling gemaakt. Venner vertelt: ‘Als je 

het over succesfactoren hebt, dan is dit ook een belangrijke. De maatschappelijke 

stage is van de lokale ondernemers. Vanuit het provinciale hoofdkwartier faciliteren 

we hen op inhoudelijk en organisatorisch vlak. Wij zorgen ervoor dat ze aan de slag 

kunnen. Door ze van up-to-date informatie te voorzien en door goede voorbeelden 

te verspreiden. We hebben een e-nieuwsbrief en op onze website is een MaS-dos-

sier ingericht, met onder meer goede voorbeelden en de adressen van stagema-

kelaars. Wij fungeren ook als provinciale vraagbaak en we organiseren regionaal 

workshops. Alles met het doel de lokale afdelingen enthousiast te krijgen en te hou-

den.’ De grenzen tussen de afdelingen komen goeddeels overeen met de gemeen-

tegrenzen. ‘In Noord-Brabant hebben we ongeveer zestig afdelingen. Per afdeling 

Leerlingen van het Heerbeeck College in Best
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In �009 draaide in Tilburg onder de noemer ‘Vertel eens even’ een bijzondere 

pilot. De pilot vond plaats onder auspiciën van Zet-adviseurs Dianne van den 

Berg en Nathalie Baas plus de Tilburgse stagemakelaar Hans Ebbing. Leer-

lingen van het Odulphus-lyceum tekenden de levensverhalen op van bewo-

ners van zorginstelling De Wever. Anno �0�� draait hetzelfde project in tien 

verschillende plaatsen door de hele provincie. Nathalie Baas: ‘Vanaf het begin 

hadden we een heldere taakverdeling. We hebben veel geïnvesteerd in het en-

thousiast krijgen van nieuwe deelnemers. En we namen de leerlingen serieus.’

Het project ‘Vertel eens even’ is even eenvoudig als doeltreffend van opzet. In 

samenspraak met de ontvangende instelling worden duo’s van leerlingen en 

bewoners aan elkaar gekoppeld. Vervolgens is er een instructiebijeenkomst voor 

de leerlingen, waarna de duo’s een vast aantal gespreksmomenten inplannen. De 

levensverhalen verschijnen in mooie boekjes, die tijdens een gezamenlijke slotbij-

eenkomst met naasten overhandigd worden. Ook de organisatie van het geheel 

is helder. Baas: ‘Vanaf het begin hebben we een duidelijke taakverdeling aange-

houden. Wij zijn als provinciale kartrekker verantwoordelijk voor het handboek, de 

instructie- en slotbijeenkomsten en we fungeren als helpdesk. De school levert de 

leerlingen en begeleidt ze vanuit school. De ontvangende instelling levert de ge-

sprekspartners, begeleidt de leerlingen ter plekke en stelt ruimtes ter beschikking. 

En de makelaar werft de leerlingen en verzorgt de matching.’

Overzichtelijke start

‘In het begin was het overzichtelijk,’ vertelt Baas. ‘We hadden het geluk dat we 

met zeer ervaren mensen te maken hadden. Stagemakelaar Hans Ebbing is ook 

vrijwilligerscoördinator bij De Wever. Het Odulphus was al jaren bezig met MaS. We 

konden gebruik maken van goede bestaande contacten. Het is een specialistische 

opdracht, dat trok alleen oudere de wat oudere leerlingen, die ook nog eens heel 

betrokken waren. De reacties van de leerlingen en geportretteerden  waren zo 

hartverwarmend, dat we als snel op zoek zijn gegaan naar uitbreidingsmogelijkhe-

den.’

Enthousiasme kweken

Het was nog niet zo eenvoudig om andere geïnteresseerden te vinden. ‘Bij een 

eerste informatieronde kregen we meteen veel positieve reacties. Maar in tweede 

instantie kwamen er slechts weinig geïnteresseerden echt over de brug. We heb-

ben er hard aan moeten trekken. We hebben aansprekende flyers gemaakt. Daarin 

hebben we de zaken heel concreet gemaakt, bijvoorbeeld door aan te geven wat 

het aan ureninvestering betekent. Dan zien geïnteresseerden dat het behapbaar 

‘Let op: het
is meer dan een

potje sjoelen’

Stagebieder Zet over duidelijke taakverdeling - flexibele opstelling
enthousiasm

e bij lokale afdelingen - neem
 de leerling serieus
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is. Dat heeft geholpen om mensen over de streep te trekken. In je persoonlijke 

contacten moet je de boodschap overtuigend weten te brengen. Het helpt  ook als 

je actief met de potentiële samenwerkingspartners meedenkt in hun oriëntatiefase. 

Dat betekent dat je een flexibele houding aan moet nemen, niet vast moet zitten in 

je eigen stramien.’

Loslaten

Het uitrollen over de provincie had best wat voeten in de aarde. ‘Het is toch een 

soort kindje dat je loslaat. Het kan heel waardevolle contacten opleveren, maar het 

kan ook erg verkeerd gaan.’ De angst daarvoor groeide in het geval van Breda. ‘De 

makelaar daar had bedacht dat het ook wel geschikt zou zijn voor dertien- of veer-

tienjarigen. Dat leek ons te jong. In ons handboek noemen we vijftien als minimale 

leeftijd. Eerlijk gezegd hield ik m’n hart vast.’  Toch was Baas aangenaam verrast 

toen ze de leerlingen opnieuw ontmoette tijdens de slotbijeenkomst. ‘Die leerlin-

gen waren zo betrokken geraakt bij hun gesprekspartner, ze waren zo zorgzaam. 

Zo zie je maar weer. Ik realiseerde me toen dat het om veel meer gaat dan het 

uiteindelijke boekje. Het gaat om het wezenlijke contact, om de honderd procent 

individuele aandacht voor elkaar. De jongere stapt in de wereld van de oudere en 

andersom.’

Eyeopener

Tijdens de uitrol werd ook de doelgroep van het project uitgebreid. Baas vertelt 

daarover: ‘In eerste instantie was de doelgroep licht-dementerenden. Vanuit een 

breder project voor die groep is het project ook ontstaan. De specifieke waarde  

voor hen en hun naasten is dat ze het nu nog kunnen vertellen, en straks niet meer. 

Toen we de zorg- en verpleeginstellingen benaderden met het project, kregen we 

de vraag of het ook bij andere doelgroepen ingezet mocht worden. Daarover zijn 

we ons nu aan het buigen. De waarde van de persoonlijke aandacht en de ontmoe-

ting tussen twee belevingswerelden heb je natuurlijk ook bij andere doelgroepen, 

dat was best een eyeopener.’ 

Twee werelden

Tot slot benadrukt Baas dat zorgvuldigheid heel belangrijk is: ‘Het gaat niet alleen 

om de interactie tussen de leerling en de gesprekspartner, je kunt ook de parallel 

trekken met de interactie tussen de wereld van de school en de stagebiedende in-

stelling. Als school moet je je goed realiseren waar je aan begint. Het is niet zomaar 

een potje sjoelen. Je hebt met heel kwetsbare mensen te maken, dat verdient een 

bijzondere persoonlijke toelichting. Je moet de leerlingen en de gesprekspartners 

dus serieus nemen . Ook de makelaar moet daar kien op zijn, die heeft er ook een 

taak in bij de werving en matching van de leerlingen.’

bestaaNd	vrijwilligerswerk	mag	Niet	meetelleN

‘Het gaat erom dat leerlingen hun 

horizon verbreden. Wij laten stages bij 

hun reguliere vrijwilligerswerk daarom 

alleen meetellen als de leerling extra 

opdrachten uitvoert op de stageplaats. 

Bijvoorbeeld niet alleen de f-jes trainen, 

maar ook eens een toernooi organise-

ren.’

‘Je moet leerlingen belonen voor hun 

eigen initiatief, dus ook het vrijwilligers-

werk dat ze altijd al deden, telt mee. Wij 

hebben wel een maximum aantal uren 

afgesproken dat meetelt, zodat er ook 

nog uren overblijven die op een ander 

manier ingevuld moeten worden.’
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‘Natuurlijk hopen we dat de leer-

lingen een positieve indruk krijgen 

van de Zonnebloem en dat ze, als 

ze volwassen zijn aan de slag gaan 

als vrijwilliger. De Zonnebloem is 

een maatschappelijk betrokken 

organisatie en ook om die reden zijn 

maatschappelijke stagiaires van harte 

welkom bij ons. Als ik onze ervarin-

gen moet samenvatten, dan kom ik 

tot de volgende opsomming.’ 

	 De	Zonnebloem	ziet	de	volgende	kansen	voor	stagebieders:

• Ervaring opdoen met jongeren

• Profileren van de organisatie bij jongeren

• Verfrissende blik op de activiteiten en de organisatie

• Nieuwe samenwerkingspartners, MaS is goed voor het netwerk

• Mogelijk vrijwilligers voor de toekomst

	 Voorwaarden	voor	succes	volgens	de	Zonnebloem:

• Enthousiasme en echte betrokkenheid bij de vrijwilligers 

• Begeleiders die het leuk vinden om met jongeren te werken

• Inspelen op de motivatie en betrokkenheid van de jongeren

• Klussen die passen bij de jongeren

• Openstaan voor de jongeren en erop vertrouwen dat ze veel kunnen

• Goede communicatie met behulp van moderne communicatiemiddelen

• Goede planning en duidelijke taakverdeling

	 Valkuilen	die	soms	niet	te	omzeilen	zijn:

• Vertraging  in het proces en  administratieve rompslomp door allerlei 

tussenorganisaties op plaatselijk en regionaal niveau   

• Autonome houding van sommige scholen (met eigen formulieren) 

• Gemis aan duidelijkheid voor zowel jongeren als de organisatie (door de 

twee punten hierboven) 

	 De	leermomenten	voor	de	Zonnebloem:

• Jongeren hebben vaak een verkeerd beeld van de stagebieder. Een goede 

introductie is dus heel belangrijk

• Leerlingen kunnen veel meer dan je denkt

• Laat ze los en kijk over de schouder mee

• Probeer een stagiaire HBO te krijgen voor de begeleiding

• Projectmatig laten werken geniet de voorkeur

• Evalueer kort na afloop van de activiteit

• Er komt geen extra werk voor de vrijwilliger bij, het is juist minder werk

• Toon je waardering, de jongeren zijn trots op het certificaat

• Een regionale opzet werkt goed als je iemand kunt vinden die dat wil 

organiseren. Je hoeft dan als afdeling niet meer ‘het wiel uit te vinden’

• Het betrekken van allochtone jongeren vraagt extra inspanning

• Kiezen voor een activiteit die vanuit of door de school georganiseerd wordt, 

biedt ook perspectieven
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heeft met goed gevolg de stage uitgevoerd 

van    tot    bij de afdeling  

van Nationale Vereniging de Zonnebloem

Plaats / datum:

 /

Handtekening

Marijke van Eck
directeur Zonnebloem

De Zonnebloem zet zich in voor mensen met een lichamelijke handicap of 

chronische ziekte.  Met ruim �0.000 paar handen is het een van de grootste 

vrijwilligersorganisaties van ons land. Omdat de Zonnebloem in bijna elke 

wijk actief is, is voor leerlingen altijd een stageplaats in hun eigen woonom-

geving te vinden. Op een provinciale bijeenkomst vertelde regionaal coördi-

nator maatschappelijke stage Piet Vromans over de ervaringen. 
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Een M
aS-coördinator over draagvlak - betrokken M

aS-coördinatoren
com

pleet en gedragen invoeringsplan - begeleiding

‘Als school
heb je een

ruim budget,
er kan meer
dan je denkt’

Peter Melissen heeft verschillende petten. Zijn basis is de Nassau Scholenge-

meenschap in Breda. Daar werkt hij ruim �� jaar als docent. Sinds �00� is hij

er ook MaS-coördinator. De tweede pet draagt hij als hij in functie is als stede-

lijk onderwijscoördinator MaS (pagina ��). Een gedreven professional, typisch 

zo iemand die de vakantie gebruikt om mooie plannen voor het nieuwe jaar 

op papier te zetten. In zijn ruime werkkamer op de Nassau vertelt hij wat 

volgens hem de succesfactoren zijn. ‘Goed zicht op je financiële mogelijkhe-

den, een compleet invoeringsplan en draagvlak op alle fronten, dan ben je als 

Mas-coördinator al een heel eind.’ 

‘Je kunt niet zonder een gedegen invoeringsplan. Al was het alleen maar voor jezelf 

als kartrekker op een school. Het zorgt ervoor dat je alles goed op een rijtje krijgt.’ 

Het gaat Melissen meer om het ontwikkelproces dan om het uiteindelijke plan. ‘Dat 

is maar papier. Je moet er in de schrijffase al voor zorgen dat het gedragen wordt. 

Stem dus geregeld af. Met je directie, maar ook met degenen die het straks moeten 

gaan uitvoeren.’ 

Beheer zelf de MaS-gelden

Over de financiële kant van het verhaal is Melissen heel helder. ‘Zorg er als MaS-

coördinator voor dat je weet wat er binnenkomt. We hebben samen met Zet een 

rekenmodule ontwikkeld. Die staat online en kun je gratis downloaden.* Je kunt 

daarmee heel gemakkelijk uitrekenen hoeveel je als school ontvangt en daarna kun 

je je uitgaven eenvoudig begroten. De meeste posten staan voorgedrukt, zoals de 

coördinatie-uren, die van de mentoren en de kosten van de makelaar. En het grap-

pige is dat steeds weer blijkt dat er ruim budget is en dat er meer kan dan je denkt.’ 

Goed zicht op de financiën is ook nuttig om het gesprek met je directie aan te 

gaan. ‘Bij ons op school beheer ik de MaS-gelden zelf. Dat wil zeggen: ik maak met 

de rekenmodule een begrotingsvoorstel en leg dat voor aan de directie. Omdat het 

een compleet en helder plaatje is, levert dat tot nog toe moeiteloos goedkeuring 

op.’  

Draagvlak, draagvlak, draagvlak

Tijdens het gesprek herhaalt hij een paar keer: ‘ Draagvlak is enorm belangrijk, ik 

kan het niet vaak genoeg zeggen. Het is een breed begrip, het gaat om de team-

leden, de directie, de ouders en natuurlijk de leerlingen. Het is belangrijk op alle 

fronten de succeservaringen te delen. Om een voorbeeld te noemen: wij laten de 

leerlingen niet schriftelijk reflecteren, maar mondeling. In groepjes, zodat ze van 

*www.zet-brabant.nl/pagina/productenmas
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elkaar horen wat er allemaal mogelijk is. We willen dat leerlingen uit hun comfort-

zone komen. We zien in die gevallen meer succes, meer positieve verrassingen. 

Voorwaarde is ook dat de leerling genoeg te doen heeft. Kijk maar naar jezelf: ik 

krijg ook een kick als ik net iets extra’s doe.’

De koffiekamer

Om het draagvlak onder de teamleden op orde te krijgen, is Melissen niet over een 

nacht ijs gegaan. ‘Ik heb bijvoorbeeld een MaS-teamdag georganiseerd. We zijn 

met z’n allen naar een zorgboerderij gegaan en hebben daar een dag meegehol-

pen, inclusief stallen mesten.’ Ook de informatievoorziening moet goed geregeld 

zijn. ‘Ik benut de formele en de informele kanalen. Op onze website kan ik MaS-

nieuwsberichten plaatsen. Bij onze leerling-van-de-maand-verkiezing worden vaak 

leerlingen voorgedragen die een bijzondere maatschappelijke stage hebben gelo-

pen. Ik zet MaS regelmatig op de agenda van het afdelingsoverleg.’ Melissen voegt 

daar nog een advies aan toe:  ‘Laat je directeur het woord voeren. Dat is effectiever, 

heeft net wat extra impact.’ De koffiekamer is een goede plek voor de informele 

kanalen en om de afstand tot de directie te verkleinen. ‘Schuif eens aan naast je 

directeur. Een mooie kans om te vertellen over een geslaagde stage.’

De hobbel van de begeleiding

‘Ik durf te zeggen dat het bij ons op school goed geregeld is. Maar het loopt nog 

niet perfect. Wij hebben hier een flinke hobbel genomen om de begeleiding op 

orde te krijgen. Ik wilde bij aanvang al dat de mentoren een belangrijke rol zouden 

spelen. Maar dat kreeg ik er niet door. We hebben vervolgens op verschillende ma-

nieren geëxperimenteerd, zoals met begeleiding door ouders. Of met collega’s die 

nog wat uren oningevuld hadden. Toen bleek dat dat niet het gewenste resultaat 

opleverde, heb ik het uiteindelijk toch voor elkaar gekregen dat de mentoren het 

doen. Dus: als je aangetoond hebt dat een bepaalde optie nog de enige mogelijk-

heid is, dan overtuig je de betrokkenen vanzelf. Nu wordt de helft van alle mentor-

uren besteed aan maatschappelijke stage.’
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Stand van zaken Vrijwel alle
scholen hebben anno 2011 ervaring 
met maatschappelijke stage (96%). 
Door 72% is een invoeringsplan 
gemaakt, waar dat in 2007 25% was. 
Uit andere cijfers blijkt dat het uren-
aantal gemiddeld genomen op het 
verplichte niveau van 30 uur ligt.

positief neutraal negatief

De ervaring van scholen In 2011 
geeft 85% van de scholen aan 
positieve ervaringen te hebben met 
maatschappelijke stage. Dit is een 
stijging ten opzichte van de voor-
gaande jaren. Geen enkele school 
geeft bij de laatste meting aan 
negatieve ervaringen te hebben.

Wie vindt de stageplaatsen? In 
2011 wordt op 95% van de scholen 
(ook) gezocht door leerlingen. Ook 
stagemakelaars zoeken steeds vaker 
stageplekken (78% in 2011). Deze 
beide zoekmethoden hebben de 
grootste groei doorgemaakt sinds 
2007.

Behoefte aan ondersteuning? 
Vanaf 2007 is de behoefte aan 
ondersteuning fors teruggelopen. 
In 2007 had 73% van de scholen 
behoefte aan ondersteuning en in 
2011 is dat nog 44%.

Knelpunten in procenten 0� 09 �0 ��

Gebrek aanbod 60 51 27 28

Samenwerking met gemeente 23 14 15

Weinig zicht op aanbod 35 35 27 13

Samenwerking met makelaar 22 18 12

Samenwerking met stagebieder 25 11 7

Samenwerking met  scholen 15 8 6

Gebrek aan kennis 11 9 7 2

��

Zien de scholen nog knelpunten? 
Op alle knelpunten is een forse da-
ling te zien ten opzichte van 2007.
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December �0�0 kreeg het regionaal vrijwilligerssteunpunt in het Land van 

Cuijk de nieuwe naam Actieradius. Het was het sluitstuk van een traject van 

ruim drie jaar, waarin vijf afzonderlijke steunpunten samengevoegd werden. 

Tijdens dit traject is de keuze gemaakt voor het aanstellen van een stagema-

kelaar voor de gehele regio. Makelaar Marijke Muller vertelt over het belang 

van een pro-actieve opstelling. ‘Je moet iedereen er steeds bij betrekken.’

Muller steekt meteen van wal: ‘Je moet als stagemakelaar echt een pro-actieve 

instelling hebben. In het begin was het zoeken, voor alle partijen. ’ We spreken over 

2007 en de verplichte invoering van de maatschappelijke stage was nog ver weg. 

‘Daardoor was de nodige overtuigingskracht nodig. Er zijn in de regio drie grote 

scholengemeenschappen en de MaS had daar zeker nog geen prioriteit. We heb-

ben hen ook in de beginfase consequent maandelijks uitgenodigd. Door samen 

plannen te maken en een visie te vormen en door voorbeelden en mogelijkheden 

aan te reiken konden de scholen toch de concrete vertaling maken.’

Aan het werk

Die eerste bijeenkomsten leverden een schat aan informatie. ‘Er kwam inzicht waar-

over het eigenlijk ging, hoeveel leerlingen moeten een MaS doen en wanneer? Die 

helderheid was prettig. Tegelijkertijd werd duidelijk dat er in no-time een vacature-

bank moest worden gevuld. Onder aanvoering van de projectleider vanuit Radius 

en met steun van het projectbureau MaS van Zet werd een call-centre ingericht. 

Twee belrondes later hadden we de eerste 80 MaS-vacatures in het Land van Cuijk 

te pakken. Ook collectieve regionale informatie-werkavonden met onder andere de 

Zonnebloem, IVN en het Rode Kruis leverden snel vacatures op. Dit gaf ons, maar 

zeker ook de scholen moed; het gaat ons lukken.’ 

Ruggespraak

Soms bleek het lastig vast te houden aan afgesproken deadlines. ‘We spraken 

elkaar er op aan als het nodig was. Wat het ingewikkeld maakte, was dat het geheel 

over veel schijven ging. De deelnemers van de projectgroep moesten steeds rug-

gespraak houden met hun directies. Dat kost tijd, maar dat kun je niet voorkomen. 

Juist dan is het belangrijk dat je helderheid en structuur hebt.’ 

Muller vindt die krachtige opstelling belangrijk naar alle partijen, zeker ook richting 

de gemeenten. ‘In ons geval zijn dat er vijf. We hebben een overlegstructuur waarin 

alle gemeenten participeren en waarbij één gemeente de kartrekker is. Die struc-

tuur staat, maar ook daarbinnen kun je je als makelaar actief opstellen . Als het 

nodig is, dienen we zelf agendapunten in. En we zorgen er voor dat de betrokken 

ambtenaren goed geïnformeerd blijven.’ 

‘Zakelijk zijn
is ook gewoon
snel reageren
op mailtjes’

Een stagem
akelaar over pro-actieve opstelling – zakelijkheid – blijven investeren

in overlegstructuur -  M
aS als investering in de vrijw

illiger van de toekom
st
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Etalage

‘We zetten onszelf als vrijwilligerssteunpunt en stagemakelaar continu in de eta-

lage. We bouwen gericht aan goede persrelaties. Het is belangrijk dat de vacatu-

res goed zichtbaar in de huis-aan-huisbladen en de dagbladen staan. We maken 

persberichten bij bijzondere activiteiten. Bij gastlessen nodigen we af en toe pers 

uit. Zo laat je zien dat je stevig aan de weg timmert.’ 

De stagemakelaar werkt voor het Land van Cuijk als geheel, maar dat betekent niet 

dat het een uniform gebied is. ‘Binnen het gebied maken we strategische keuzen. 

Bijvoorbeeld over de locatie van bijzondere activiteiten. Als je daar steeds dezelfde 

plek voor kiest, dan is dat niet goed voor de betrokkenheid van de andere gemeen-

ten in het gebied.’

Zakelijkheid heeft vele kanten

Behalve pro-actief moet je als makelaar ook zakelijk zijn, zo is de overtuiging van 

Muller. ‘Wij hebben een contract gesloten met de drie scholengemeenschappen. 

Dat is heel goed om de afspraken met de scholen helder vast te leggen. De over-

eenkomst is behoorlijk gedetailleerd uitgewerkt. Toch gaan we bepaalde punten 

volgend jaar nog verder aanscherpen. Bijvoorbeeld het artikel waarin staat dat de 

stagemakelaar voldoende stageplaatsen werft, dat kunnen we nog concreter om-

schrijven.’ Bij een zakelijke houding hoort verder dat je de financiën op orde hebt. 

‘Wij hebben onze inkomsten gespreid. We zijn niet alleen afhankelijk van gemeen-

ten of alleen van de scholen, we hebben dat ongeveer gemiddeld.’  Zakelijkheid 

zit hem ook in kleine dingen, ervaart de stagemakelaar. ‘Ik reageer altijd snel op 

vragen, laat mensen geen weken wachten. En onze formulieren, zoals stageover-

eenkomsten, zitten goed in elkaar.’

Blijven praten

In het Land van Cuijk bevinden zich naast de drie genoemde scholengemeen-

schappen ook een school voor visueel gehandicapten en een praktijkschool. ‘Met 

de praktijkschool hebben we gesprekken gevoerd , maar ze willen niet deelnemen 

aan het samenwerkingsverband. Dat is jammer. Zeker voor de stagebieders, die 

nu met verschillende werkwijzen geconfronteerd worden. We hebben de praktijk-

school wel kunnen adviseren, we hebben ze bepaalde minimale kwaliteitseisen 

voorgesteld. En we hebben ook afgesproken dat we elkaar wederzijds op de 

hoogte houden.’ Het ideaalplaatje waarin alle partijen dezelfde manier van werken 

aanhouden, blijkt ook om een andere reden niet realistisch. ‘Dat komt doordat 

er leerlingen van scholen van buiten ons gebied bij stagebieders binnen onze gren-

zen stage lopen. Dat is voor stagebieders wel eens ingewikkeld, die begrijpen niet 

waarom zo’n stage niet volgens onze regels verloopt. Blijven praten en uitleggen is 

dan zo belangrijk. We hebben gelukkig afspraken kunnen maken met de stagema-

kelaars in de omliggende gemeenten. Zo wisselen we vacatures uit die interessant 

kunnen zijn voor de ander. We hebben regelmatig afstemmingsoverleg in de regio. 

En tegen stagebieders en scholen zeggen we altijd dat ze contact op moeten ne-

men met de makelaar als er problemen of vragen over grensoverschrijdend verkeer 

zijn. Op die manier kunnen we het als makelaars onderling oplossen.’ 

Vrijwilliger van de toekomst

De opdracht die stagemakelaars krijgen vanuit de gemeente gaat vaak breder dan 

de maatschappelijke stage. Meestal gaat het om de ondersteuning van het vrijwil-

ligerswerk in het algemeen. ‘Wij maken de koppeling met het reguliere vrijwil-

ligerswerk nadrukkelijk. We kijken actief of er reguliere vacatures zijn die ingevuld 

kunnen worden door maatschappelijke stagiairs. Aan stagebieders geven we het 

advies om de leerlingen actief te vragen of ze willen blijven. Soms durven leerlin-

gen dat zelf niet aan te geven.’ Over het individuele effect van de stage is op korte 

termijn lastig iets te zeggen, aldus de stagemakelaar. ‘Dat wordt pas na een aantal 

jaar echt duidelijk, als de leerling volwassen is en dan wel of geen vrijwilligerswerk 

doet. Op de korte termijn is er al een hoop leuke voorbeelden van stagiaires die 

zijn blijven hangen, zoals redacteur bij een jongerenwebsite, helpen bij de vrijwil-

lige brandweer of jureren tijdens de carnavalsoptocht. Ook proberen we in het 

reflectieprogramma van de scholen de directe gevolgen zichtbaar te krijgen. Dat 

doen we door de leerlingen de beelden en ervaringen voor en na de stage te laten 

benoemen.’ Samenvattend sluit Muller af: ‘Goed overleg is zo belangrijk, je moet 

iedereen er continu bij betrekken. Dan ontstaan er hele bijzondere projecten.’

maatsCHappelijke	stage	kaN	Niet	iN	Het	weekeNd	of	vakaNties

‘Wij vinden het heel belangrijk dat er 

iemand van de school bereikbaar is 

tijdens stages. Als school hebben we 

tenslotte de eindverantwoordelijkheid 

voor de leerlingen. Maar in de vakanties 

is er natuurlijk niemand bereikbaar.’

‘Er zijn in de weekenden, en zeker in de 

vakanties geweldige stages. Denk aan 

culturele festivals, sportevenementen 

en kindervakantieweken. Wij hebben 

met onze stagemakelaar kunnen rege-

len dat die de bereikbaarheidsdienst 

van ons overneemt in vakanties.’ 
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De gemeente Breda neemt de maatschappelijke stage serieus. Breda ziet de 

MaS niet als een losstaand fenomeen, maar als een kans voor koppelingen 

tussen onderwijs en vrijwilligerswerk. Wethouder Saskia Boelema licht toe: 

‘We hopen dat jongeren zo enthousiast worden van hun maatschappelijke 

stage, dat ze ook daarna vrijwilligerswerk gaan doen.’ 

Uniek in Nederland is de functie van Stedelijk Onderwijscoördinator MaS, die 

uitgevoerd wordt door Peter Melissen. ‘Je kunt het bestaan van deze functie 

wel noteren als een van de succesfactoren in Breda.’

Saskia Boelema stelt om te beginnen dat ze het belangrijk vindt dat scholen zich 

op hun kerntaken kunnen richten. ‘De maatschappelijke stage behoort niet tot die 

kerntaken. De extra belasting die de maatschappelijke stage oplevert is groot. Als 

gemeente hebben we daarom onze schouders eronder gezet om te zorgen dat er 

voldoende stageplaatsen zijn, die ook nog iets toevoegen. In onze nieuwe vrijwil-

ligersnota staat dat jongeren enthousiast moeten worden voor vrijwilligerswerk. 

Jongeren moeten de maatschappelijke stage niet meer als iets verplichts zien, maar 

als iets waar ze zelf ook inspiratie vandaan halen.’

Evenementen en sportclubs

Boelema heeft een duidelijk idee over hoe dat werkelijkheid kan worden. ‘We moe-

ten aansluiting zoeken bij de belevingswereld van de jongere. We willen matches 

maken die vanuit hun belevingswereld aantrekkelijk zijn. Denk maar aan evene-

menten, sportclubs. Daar zijn altijd projecten, daar zijn altijd handjes nodig in de 

voorbereiding en de uitvoering. Daarin schuilt de kracht van de maatschappelijke 

stage, daar levert het wat op voor de jongeren én de stagebiedende organisaties. 

Het gaat maar om een beperkt aantal uren, dus in die beperkte tijd moeten de 

leerlingen er een goed gevoel van krijgen. Dat is nog niet zo eenvoudig.’

Beperk de regelgeving

Als D66-wethouder wil Boelema graag benadrukken dat de maatschappelijke 

stage een fenomeen is dat met zo min mogelijk regels aangekleed moet worden. 

‘Hoe minder beperkingen en regelgeving, hoe groter de kans op succes. In ons 

jeugd- en onderwijsbeleid denken we vanuit de kracht van het individu, het kind. 

Dat is best een beleidsomkering, een nieuwe manier van kijken. We willen jongeren 

actief aanzetten tot nadenken over wat ze zelf willen. We willen dat de jongere zijn 

eigen droom waar kan maken. Alleen op die manier ervaren ze het zinvolle van de 

verplichte stage.’ 

Terugkomend op de belasting van de scholen sluit Boelema af: ‘Wij willen de ballast 

zoveel mogelijk weghalen bij de scholen. We zagen dat er bij vrijwilligerscentrale 

‘Hoe minder
regels, hoe

groter de kans
op succes’
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Breda Actief veel expertise is als het gaat om de stagebieders, dus was het logisch 

dat zij stagemakelaar werden. En we zagen ook dat de Nassau al veel MaS-ervaring 

had. We wilden die expertise graag ter beschikking stellen aan de andere scholen, 

zodat zij niet allemaal opnieuw het wiel hoeven uit te vinden. Vanuit die gedachte 

is de functie van Stedelijk Onderwijscoördinator MaS ontstaan, en ook het feit dat 

Peter Melissen die functie nu uitvoert.’  

Werkgroep en platform

De gemeente is initiatiefnemer voor de Bredase organisatiestructuur. ‘Er is een 

kleine werkgroep, bestaande uit de stagemakelaar, de beleidsambtenaar en 

ikzelf. Wij komen eens per zes weken bij elkaar. Daarnaast is er een platform, met 

afgevaardigden van de scholen en diverse stagebieders. Het platform komt twee 

keer per jaar bij elkaar.’ Niet alle scholen nemen deel aan het platform. ‘Dat is spijtig,’ 

erkent Melissen. ‘We hebben er lang aan getrokken om alle scholen bij elkaar te 

krijgen. We hebben er best mee geworsteld, maar op een gegeven moment heb-

ben we gesteld: heel jammer als je als school niet mee wil doen, want dan mis je 

wel de voordelen van de samenwerking.’   

MaS als gemeentelijke kans

Naast de stedelijk onderwijscoördinator, de heldere rolverdeling en het initiatief 

voor de structuur noemt Melissen nog een vierde succesfactor. ‘Het herkennen 

van de maatschappelijke stage als kans voor gemeentelijke beleidsinnovatie. De 

maatschappelijke stage biedt mogelijkheden om de terreinen onderwijs en welzijn 

aan elkaar te knopen. Onze wethouder ondersteunt dit van harte. We hebben nog 

een wereld te winnen. Denk aan het koppelen van massers aan combinatiefunctio-

narissen bij het oppimpen van sport en cultuur. Of aan Brede Scholen die massers 

inschakelen bij de naschoolse activiteiten.’ Melissen heeft ideeën genoeg. Gelukkig 

is de zomervakantie al in beeld, dan heeft hij alle tijd om de plannen uit te werken.

maatsCHappelijke	stage	kaN	ook	iN	Het	buiteNlaNd

‘Een van onze leerlingen kwam terecht 

in een mobieltjesfabriek in Tsjechië. De 

confrontatie met de werkomstandighe-

den daar vond ik al voldoende eyeope-

ner voor een maatschappelijke stage. En 

projecten die expliciet een maatschap-

pelijk doel dienen, zijn wat mij betreft 

helemaal boven de discussie verheven.’

‘Maatschappelijke stages in het buiten-

land mogen niet meetellen, het gaat om 

de medemens in je eigen leefomgeving. 

Daar moeten leerlingen zich voor inzet-

ten. Dat beklijft ook beter op de langere 

termijn.’

Stedelijk
onderwijscoördinator
aan het woord

Peter Melissen vervult de functie van Stedelijk Onderwijscoördinator Maat-

schappelijke Stage voor een dag per week, naast zijn werk als MaS-coördina-

tor op een school. De stedelijk onderwijscoördinator werkt ten dienste van 

alle scholen in Breda.

Melissen zorgt ervoor dat de scholen goed geïnformeerd blijven, via nieuwsbrieven 

en één-op-één. Hij organiseert nascholingsdagen en treedt op als sparringpartner 

voor MaS-coördinatoren. ‘Op deze manier zorgt de gemeente ervoor dat de scho-

len samenwerken, en elkaar niet beconcurreren.’

Heldere rolverdeling

De grootste Haagse geldstromen voor de maatschappelijke stage gaan richting de 

scholen, en niet naar de gemeente. ‘Daar is de gemeente zich van bewust, maar 

we hebben daar geen moeite mee. Breda heeft de lijn gekozen om het gehele 

MaS-bedrag daadwerkelijk aan te wenden voor de maatschappelijke stage. Op 

basis daarvan wil de gemeente dat ook de scholen dat doen. Tegelijkertijd staat 

de autonomie van de scholen voorop. In Breda zijn de rollen helder verdeeld. De 

gemeente is regisseur op de achtergrond en stuurt op samenwerking, elkaar niet 

in de wielen rijden. De gemeente faciliteert ook de ondersteuning van de stage-

bieders, via stagemakelaar Breda Actief. En zet vervolgens in op minimale eisen ten 

aanzien van de begeleiding op de stageplek. De gemeente geeft overigens zelf ook 

het goede voorbeeld als stagebieder. Op verschillende afdelingen zijn geregeld 

stagiaires te vinden.’
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Jump Koch werkt al jaren als onderwijsadviseur bij CPS. Het afgelopen jaar 

was hij namens OCW accountmanager MaS. Koch deelt z’n kennis graag en 

laat zijn licht schijnen over de succesfactoren voor de maatschappelijke stage. 

‘Er ontstaan overal mooie pareltjes. Die moet je koesteren en verspreiden.’ 

Kochs enthousiasme doet het acuut wat zonniger lijken.

Als accountmanager heeft Koch veel te maken met stagemakelaars en stagebie-

ders, maar het onderwijs is zijn eigenlijke domein. Daar zoomt hij dan ook als eerste 

op in. ‘Succesfactor nummer één voor een MaS-coördinator is steun van boven en 

draagvlak van beneden. Dat moet je hebben. Draagvlak van beneden is meestal 

wel te organiseren, steun van boven is soms lastig. Een directie ligt over het alge-

meen niet wakker van de maatschappelijke stage, die stoeit met andere thema’s. 

Bedenk hoe je MaS in andere vakken kunt gebruiken. Laat de reflectieverslagen 

bijvoorbeeld onderdeel zijn van het programma bij Nederlands. Zorg ervoor dat je 

MaS-plannen passen binnen het bredere schoolontwikkelingsplan. Dan wordt het 

interessant voor de directie, dan krijg je ze mee.’

Uitgewerkt invoeringsplan

Een goed uitgewerkt invoeringplan is een vertrekpunt, geen aankomsthalte. 

‘Je moet ervoor zorgen dat het bovenop de stapel blijft liggen en niet in de kast 

belandt. Je kunt het steeds gebruiken als uitgangspunt voor de vertaling naar prak-

tische tools, bijvoorbeeld een draaiboek voor de introductielessen.’ Koch is groot 

voorstander van aansluiten bij hetgeen al bestaat. ‘Kijk op maatschappelijkestage.

nl. Sluit aan bij de manier van werken op je school. Laat het onderdeel zijn van je 

mentorlessen. Kortom: Keep it simple. Het gaat om de daadwerkelijke uitvoering, 

om de ervaring van de leerlingen. Het talent en de kracht van de leerling staan cen-

traal. Hou alles eromheen aan voorbereiding en administratie zo simpel mogelijk.’

Verdieping in de samenwerking

Als vanzelf komt Koch te spreken over de succesfactoren in het samenwerkingspro-

ces. ‘Je zal het echt samen moeten doen. Als school lijk je misschien een heel eind 

te komen als je het op eigen houtje doet, maar vroeg of laat loop je echt vast.’ Koch 

signaleert dat de samenwerking in verschillende regio’s in Brabant nog effectiever 

kan. ‘Het punt is dat de betrokken partijen vaak meteen naar het praktische kijken 

en dat ze elkaar praktische vragen stellen. Daardoor blijf je aan de oppervlakte. Je 

moet ook eens dieper durven gaan en elkaar de achterliggende vragen stellen. 

Bijvoorbeeld over wat je nou eigenlijk vindt dat de leerlingen echt moeten leren. 

Als je goed naar elkaar luistert, echt interesse toont, dan blijkt vaak dat je gemeen-

schappelijke doelen ziet voor de leerlingen.’

‘Keep it simple’
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Spontane pareltjes

Koch heeft een heldere visie op de taakverdeling tussen de provinciale kartrekkers 

en de lokale afdelingen bij stagebieders. ‘Vaak wordt er top-down gewerkt. Dan 

wordt geprobeerd een pareltje te ontwikkelen. Maar je moet niet geforceerd zitten 

trekken en duwen. Laat het gewoon gebeuren, laat een betrokken iemand het 

organiseren. Die houdt het klein, knullig voor mijn part. Op die manier ontstaan de 

echte pareltjes, die moet je vervolgens koesteren en verspreiden.’ 

De makelaar als procesbegeleider op afstand

Waar enkele jaren geleden nog grote angst was voor een tekort aan stageplaatsen, 

kampen  stagemakelaars tegenwoordig juist met een overschot. ‘Daardoor kan de 

rol van de makelaar  verschuiven. Ik verwacht dat in de toekomst de makelaar een 

stagebieder eerder koppelt aan een school, waarna hij zich wat terugtrekt naar de 

achtergrond. De stagemakelaar zal nieuwe projecten initiëren. Hij zal breder kijken 

dan alleen naar de maatschappelijke stage. Hij zal meer investeren in de vrijwilliger 

van de toekomst, bijvoorbeeld met een vacaturebank voor ‘de jonge vrijwilliger’, die 

ook gebruikt wordt door bijvoorbeeld hbo-studenten. Als je als makelaar minder 

focust op aantallen stageplaatsen en meer op het sturen van het proces, dan weet 

je zeker dat je over tien jaar nog bestaat.’

leerliNgeN	moeteN	ook	iN	eeN	seCtor	die	ze	Niet	zelf	
gekozeN	HebbeN,	stagelopeN

‘Een van de belangrijkste doelen van de 

maatschappelijke stage is dat leerlingen 

in aanraking komen met nieuwe situ-

aties en doelgroepen. In onze project-

weken bepalen wij als school waar de 

leerlingen stagelopen. En vaak blijkt dat 

er een wereld voor ze open gaat.’

‘Voor ons geldt juist dat de eigen keuze 

van de leerlingen voorop staat. Als we 

willen dat ze het naar hun zin hebben, 

moeten we ze vooral niet gedwongen 

stage laten lopen in een sector waar ze 

niets mee hebben.’

Jump Koch schreef samen met CPS-

collega Sander van Veldhuizen Het 

Grote Inspiratieboek voor Maatschap-

pelijke Stage. Het boek is een collage 

van mooie stagevoorbeelden, prakti-

sche tools en handige verwijzingen. 

In dit boekje pleiten velen voor een goed georganiseerd samenwerkingsver-

band, het liefst met alle scholen erbij. Toch kiest een aantal scholen bewust 

voor zelfstandigheid. Waarom doen ze dat? 

Brigitte Senden, ROC West-Brabant: ‘Wij hebben als uitgangspunt dat we in 

een doorgaande leerlijn, dus met een verticale aanpak, synergie kunnen berei-

ken. Vanuit die visie organiseren en begeleiden onze vierdejaars mbo-studenten 

maatschappelijke stageprojecten voor onze vmbo-leerlingen. Bij deze opzet snijdt 

het mes aan twee kanten. De mbo-leerlingen leren hoe ze zelfstandig werk kunnen 

voorbereiden en  hoe ze vmbo-ers kunnen motiveren en stimuleren. De vmbo-

leerlingen kunnen via een maatschappelijke stage kennismaken met een beroeps-

sector.’

Senden vervolgt: ‘Door de regionale spreiding van de vmbo-scholen die onder be-

stuurlijk gezag van ROC  West-Brabant vallen, hebben we te maken met een groot 

aantal vrijwilligerscentrales. Maar de vrijwilligerscentrales hebben geen uniform 

beleid wat betreft doelgroep,  dienstenaanbod en prijsstelling. Dat is voor ons niet 

werkbaar.’

Eddie Snoeren, De Rooi Pannen Tilburg: ‘Ook wij nemen de maatschappelijke 

stage heel serieus. Maar we willen alleen zaken in gang zetten die op de langere 

termijn meerwaarde hebben voor onze school én voor onze leerlingen. Wij zien 

niet de noodzaak gebruik te gaan maken van de diensten van de stagemakelaar. 

We krijgen dan te maken met te veel regels en voorwaarden die soms knellen. Een 

voorbeeld is het verstrekken van een vergoeding aan de stagebieder, dat past niet 

in ons plaatje. Bovendien behouden we graag onze zelfstandigheid. We zoeken 

zelf naar projecten die bij ons passen. Daarmee kunnen we maatschappelijke stage 

beter inbedden in onze school.’
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Op een maandag in maart vulde de kantine van Zet zich met een select gezel-

schap. Een groep doorgewinterde MaS-coördinatoren, stagebieders, stage-

makelaars en een stagiaire aten samen een broodje. Ondertussen bespraken 

ze de actuele thema’s binnen de maatschappelijke stage. En zelfs in deze 

groep van louter deskundigen bleek men nog van elkaar te kunnen leren. ‘Wij 

worstelen met de vraag welk leerjaar het meest geschikt is. Wat is voor jullie 

als stagebieder de meest gunstige leeftijd?’

Keuzevrijheid	voor	de	leerlingen	

LeyLa	‘Voor mij is keuzevrijheid heel belangrijk. Ik kon bijvoorbeeld kiezen of ik 

in m’n eentje of met een klasgenootje stage zou gaan lopen. In m’n eentje werkt 

veel beter, anders wordt het te gezellig.’	Janine	‘Wij vinden de keuzevrijheid 

belangrijk. Het is een voordeel voor de leerlingen. Ze waarderen het. Hoe groter 

de keuzevrijheid, hoe eerder het gemopper ophoudt.’	Hans ‘Voor de stagebie-

ders is de keuzevrijheid qua 

tijd een groot voordeel. Veel 

stagebieders hebben gewoon 

geen klussen overdag. Heel de 

sport- en kunstsector vallen dan 

eigenlijk weg.’	ingeborg	‘Kom 

als school alsjeblieft niet aan met 

een blokstage met een thema. 

Daar kunnen wij helemaal niks 

mee.’	Piet	‘Onze leerlingen 

moeten eerst voor zichzelf hel-

der krijgen wat ze willen doen. 

Stagemakelaar Judith Bach Vrijwilligerscentrale Helmond

Stagemakelaar Hans Ebbing Contour Tilburg

Vrijwilligerscoördinator Jenny van Gool Thebe, woonzorgcentrum Elisabeth in Goirle

Teamleider Piet de Jong 3 Havo Beatrix College Tilburg

Maatschappelijke stagiaire Leyla Khadraoui Contour Tilburg

Manager welzijn Ellen Mennens De Wever, zorgcentrum Den Herdgang in Tilburg

Stagecoördinator Janine Roeffen Sint-Odulphuslyceum Tilburg

Teamleider Ingeborg Schrama Stichting Welzijn Helmond

Projectmedewerker Nel Verbunt De Wever, locatie Jozefzorg en Koningsvoorde in Tilburg

MaS-coördinator Yvonne Verdonschot Jan van Brabantcollege Helmond

Hoofd keuken Marc Vriens La Poubelle, sociaal eethuis De Pollepel in Tilburg

‘Laat de twee 
werelden bij 

elkaar komen’
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En pas daarna gaan ze kijken of het in de vacaturebank staat. Wij stimuleren eigen 

stages.’	JuDitH ‘Maar eigen stages zijn voor ons veel intensiever. Wij nemen con-

tact op met de stagebieder in kwestie om te bepalen of het kwalitatief voldoende 

is, we moeten de stagebieder voorbereiden en begeleiden.’

Financiële	middelen

Piet	‘Wat we zeker ook moeten noemen als succesfactor zijn de middelen.’	
JuDitH ‘Zonder geld krijgen scholen en makelaars het echt niet meer rond.’	eL-
Len	‘Ook wij krijgen het dan heel moeilijk.’	Hans	‘De Tilburgse rectoren hebben 

afgesproken dat er per stageplaats 35 euro van de middelen uit Den Haag wordt 

doorgesluisd naar de stagebieder. Sommige kleine stagebieders schaffen er hun 

materialen mee aan.’	neL	‘Ik word er van betaald als vrijwilligerscoördinator.’	Piet	
‘En investeren jullie ook in ontwikkeling, bijvoorbeeld in scholing en coaching van 

de begeleiders?’	eLLen	‘Ja, we besteden het aan voorbereiding en instructie van 

zowel medewerkers als de vaste vrijwilligers, het komt ten goede aan de werkbege-

leiding.’ 

goed	digitaal	registratiesysteem

neL	‘Dankzij ons registratiesysteem kunnen we lang vooruit plannen. We zetten er 

verschillende vacatures op en kunnen de komst van de leerlingen op die manier 

spreiden.’	neL	‘Eén communicatiemiddel, dat is dé succesfactor.’	Hans	‘We zijn in 

schooljaar 2009/2010 gestart met Stage-Etalage. Belangrijk voordeel hiervan is de 

grote gebruiksvriendelijkheid. Zo gaat er na het geven van een goedkeuring auto-

matisch een mailtje naar de betrokkenen. En je kunt ook makkelijk bijlagen, zoals 

het contract meesturen.’	JuDitH	‘Wij werken met Experience. Maar alle systemen 

zijn natuurlijk in ontwikkeling. Onderwijsadviseur CPS heeft een kieswijzer. Die kun 

je als samenwerkingspartners invullen en dan rolt het meest geschikte systeem 

eruit.’ 

neem	de	leerlingen	serieus	

eLLen	‘Zoek steeds het aanknopingspunt bij de leerling in kwestie. Soms is dat 

bijvoorbeeld de sport. Dan zet ik ze in bij de bewegingsactiviteiten. Daar zien ze 

dat ouderen ook heel fanatiek zijn en dan zijn ze om.’	Piet	‘MaS is een prachtige 

kans voor docenten om eens los te komen van hun eigen waarheid. Laat de leerling 

maar eens los.’	eLLen	‘Wij kijken goed wat de stagiaire aan kan.’	neL	‘Dat is ook 

wel een beetje door schade en schande. We zetten ze nu niet meer op de verpleeg-

afdelingen in.’	Marc	‘Wij zorgen ervoor dat ze goed ontvangen worden. Ze krijgen 

bij ons een officieel naamplaatje, zodat ze herkenbaar zijn voor de gasten in het 

restaurant. We geven ze veel verschillende taken. We passen zelfs onze planning er 

op aan, in de zin dat we minder reguliere vrijwilligers inzetten als we massers heb-

ben. En op die momenten roosteren we al helemaal geen taakgestraften in. Dat is 

geen gelukkige combinatie.’

stagebieder,	blijf	bij	jezelf

Als stagebieder moet je de balans vinden tussen vasthouden aan je eigen program-

ma en aanpassingen maken voor de stagiaire.	JuDitH	‘Veel organisaties kunnen 

niet zo flexibel zijn. Dat is een worsteling, een puzzel. Zeker als een school aangeeft 

dat de stage tussen negen en vier moet zijn.’	ingeborg	‘Wij hebben daar inder-

daad lang mee gestoeid, het is een spanningsveld. We willen graag leerlingen over 

de vloer, maar we vinden het ook belangrijk dat de jongeren een binding met ons 

krijgen. Wij kiezen er nu voor een stage niet door te laten gaan als wij een geschikte 

activiteit hebben op bijvoorbeeld de donderdag en de school wil het beslist op 

dinsdag.’

Mas	als	kans	voor	investering	in	de	vrijwilliger	van	de	toekomst

eLLen	‘Sommige leerlingen zijn zo enthousiast dat ze blijven hangen. Of ze heb-

ben nu een weekendbaantje in ons restaurant.’	JuDitH	‘En vraag je ze ook actief? 

Wij raden de stagebieders aan de leerlingen expliciet te vragen of ze willen blijven. 

Vaak werkt dat heel goed, als ze direct benaderd worden. Soms durven ze het zelf 

niet te vragen, of hadden ze er niet aan gedacht, maar vinden ze het wel heel leuk.’	
Hans	‘Bij ons in Tilburg hebben we het voorbeeld van poppodium 013. Dat is zo 

populair, daar blijven ze allemaal hangen en nu is het dichtgeslibd.’

breng	de	wereld	van	onderwijs	en	stagebieder	bij	elkaar

Hans	‘Zet ze samen aan tafel. Laat de wereld van onderwijs en de wereld van het 

vrijwilligerswerk bij elkaar komen. Laat ze begrip voor elkaar krijgen.’	ingeborg	
‘Er is ontzettend veel geïnvesteerd in de wederzijdse dialoog, dat betaalt zich uit. 

We zien echt een ontwikkeling dat de scholen nu beter begrijpen hoe het werkt 

bij ons.’	neL	‘Wij begrijpen de school nu ook beter. We snappen dat een school 

soms een blokstage verkiest. We zijn een grote organisatie, we hebben twaalf 

vrijwilligerscoördinatoren. En dus blijkt een combinatie van blokstage en lintstage 

mogelijk bij ons.’	JuDitH	‘Je moet de knelpunten open gooien, je moet het in ieder 
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Hans Ebbing en Judith Bach waren allebei stagemakelaar van het jaar, respec-

tievelijk in �009 en �0�0. Ze waren de winnaars van een landelijke verkiezing 

die werd uitgeschreven door het ministerie van OCW. Dat betekent echter niet 

dat ze nu achterover leunen. Hoe blijven ze zich ontwikkelen en hoe zien ze de 

rol van stagemakelaar over vijf jaar?

Judith Bach: ‘Als makelaar moet je in goed contact staan met het veld; scholen, 

stagebieders en leerlingen. Je bent als makelaar voor alle partijen een belangrijke 

communicatiepartner en adviseur die de ontwikkelingen volgt en signaleert wat 

er leeft. Ik vertaal alles wat ik zie en hoor altijd zo concreet mogelijk, zodat de sa-

menwerkingspartners ermee verder kunnen. Ik blijf me ontwikkelen door continu 

informatie te vergaren. En ik ben altijd op naar nieuwe innovatieve mogelijkheden.’ 

Hans Ebbing: ‘Kort en goed: ik houd mezelf scherp door goed te luisteren naar 

mensen uit het veld. En de praktijkervaringen verwerk ik consequent in de metho-

dieken.’

Judith Bach: ‘De rol van de makelaar blijft van groot belang, vooral om de rust 

in de markt van de stagebiedende organisaties te bewaren. Dankzij de makelaar  

raken stagebieders niet overbelast. De makelaar heeft de belangen van zowel 

scholen als stagebieders goed in beeld en houdt daar rekening mee. Ook in de 

toekomst is het belangrijk dat scholen en stagebieders met elkaar in gesprek 

blijven. De makelaar arrangeert dat en zorgt er zo voor dat beide partijen elkaars 

aandachtspunten en knelpunten kennen.’

Hans Ebbing: ‘Ik ben er altijd vanuit gegaan dat ik mezelf als makelaar overbodig 

zou maken door de scholen goed op weg te helpen, maar inmiddels is de MaS zo 

omvangrijk geworden dat er altijd een centrale figuur moet zijn. Het netwerk van 

stagebieders moet een duidelijk aanspreekpunt hebben. Dat is ook een must voor 

het behouden van kwalitatief goede stageplaatsen.’

geval op tafel leggen. En: wij deden mee aan een landelijke pilot. Bij ons werkte het 

heel goed dat we naar een duidelijk gezamenlijk doel toe werkten. We zagen ook 

dat scholen elkaar gingen opvoeden.’ 

goede	begeleiding

eLLen	‘Hoe bereiden jullie je leerlingen voor? Sommige leerlingen komen zomaar 

aanwaaien zonder een afspraak. Of ze melden zich helemaal niet, terwijl de af-

spraak is dat ze contact opnemen voor een kennismakingsgesprek.’	Piet	‘Wij bege-

leiden leerlingen op maat. De ene leerling is nu eenmaal wat verder dan de andere. 

We zoeken voortdurend de balans tussen aan het handje nemen en zelfstandig-

heid geven. Ook de startfase van de stage is een leerproces voor de leerlingen. Bij 

het maken van die afspraken sturen we ze van week tot week aan.’	ingeborg	
‘Ook de manier waarop school er mee omgaat, is hierbij belangrijk. Als de school 

betrokkenheid toont, bijvoorbeeld door als mentor af en toe langs te komen.’	eL-
Len	‘Het is maatwerk, dus de individuele begeleiding is belangrijk. Wij koppelen de 

stagiaires aan bestaande vrijwilligers, die als het ware over ze moederen.’

Hamvraag:	geschikte	leeftijd?

Piet	‘Wij worstelen met de vraag welk leerjaar het meest geschikt is. Wat is voor 

jullie als stagebieder de meest gunstige leeftijd?’	neL	‘Bij ons zijn ze minstens 

vijftien.’	Marc	‘Het hangt ook van de opleiding af. Ik merk dat de VWO-ers dingen 

sneller oppakken. Bij ons werken ze in de horeca. Daar zijn de sociale vaardighe-

den heel belangrijk. En dan zie je dat VWO-ers daar toch vaak al verder mee zijn.’	
yVonne	‘Wij zien dat verschil niet zo. Je hebt vaak heel praktische klussen. Dat 

sluit meer aan bij de vmbo-ers, dat zijn toch de echte doeners.’

maatsCHappelijke	stage	kaN	Niet	oNder	de	roostertijdeN,
daarvoor	is	Het	lesprogramma	te	vol

‘Ook al zou ik het als MaS-coördinator 

willen, ik krijg dat simpelweg niet voor 

elkaar op school. Mijn collega’s zien me 

al aankomen. Nee, als ik draagvlak wil 

voor de maatschappelijke stage, dan 

moet ik niet aan de lessen van mijn col-

lega’s komen.’

‘Wij hebben het zo geregeld dat leer-

lingen via hun mentor toestemming 

krijgen voor het verzuim van andere 

lessen. Dat gaat uiteraard in overleg met 

de betrokken vakdocent. En als ze door 

de stage een toets missen, mogen ze die 

op een ander moment inhalen.’
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MaS op internet

Laat Google het nieuws voor je bij houden via Google Alerts.

Discussies over MaS

Ga naar de groep maatschappelijke stage op LinkedIn.

Training ‘Omgaan met jongeren’ 

Volg de training omgaan met jongeren via Zet. Mieke Mes: mmes@zet-brabant.nl

Gecertificeerd maatschappelijk makelaar worden

Volg de opleiding bij Zet. Mieke Mes: mmes@zet-brabant.nl
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als	sCHool	kuN	je	Niet	vaN	je	leerliNgeN	verlaNgeN	dat	ze	
buiteN	sCHooltijd	stage	lopeN	

 ‘Leerlingen hebben tegenwoordig echt 

een volle agenda hoor. Wij vragen al 

veel van ze in de sfeer van opdrachten 

en ander huiswerk. En dan nog de sport- 

en muziekclubs. Als we willen dat ze de 

maatschappelijke stage een beetje leuk 

vinden, dan moeten we er voor zorgen 

dat het onder schooltijd kan. ‘

‘Wij vinden dat je wél van je leerlin-

gen mag verlangen dat ze zich buiten 

schooltijd inzetten voor de medemens. 

Veel regulier vrijwilligerswerk speelt 

zich immers  later op de middag of in de 

avond af.’
Meer over MaS
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Vanaf schooljaar 2011/2012 lopen alle middelbare 

scholieren een maatschappelijke stage. De provincie 

Noord-Brabant hecht veel waarde aan dit vrijwilligers-

werk door jongeren en financierde in de aanlooptijd de 

ondersteuning van scholen en stagebieders. Van 2008 

tot eind 2010 was het Projectbureau Maatschappelijke 

Stage van Zet operationeel. 

Voorjaar 2011: Noord-Brabant is startklaar voor de 

Maatschappelijke Stage. Met deze publicatie sluit het 

Projectbureau haar werk af. Het is een collage van 

interviews met gedreven professionals, feiten en cijfers 

en handige tools. Een bladerboekje met als rode draad 

de succesfactoren voor  geslaagde stageprojecten en 

samenwerkingsverbanden.

Het boekje is bedoeld voor MaS-coördinatoren, school-

leiders, stagebieders, stagemakelaars en beleids-

ambtenaren in de hele provincie. Want ook al ben je 

klaar voor de start, de ervaringen van anderen blijven 

inspireren.




