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woord vooraf
De maatschappelijke stage voorziet in een behoefte. Veel deelnemende
leerlingen zijn enthousiast. Het geeft hen een positieve ervaring wanneer ze
iets doen voor een ander die daar blij mee is. Ze merken dat je inzetten voor
een ander of bijvoorbeeld het milieu er toe doet. De maatschappelijke stage
geeft veel leerlingen meer sociale vaardigheden, respect voor een ander en
meer zelfvertrouwen. Voorwaarde is wel dat de maatschappelijke stage goed
is georganiseerd en er een goede introductie en reflectie met de leerlingen
plaatsvindt.
De implementatie van maatschappelijke stage verloopt voorspoedig: bijna
alle scholen in Nederland hebben er inmiddels in meer of mindere mate mee
geëxperimenteerd. Er is een praktische invulling voor gevonden. Scholen komen nu in een andere fase. Het wordt duidelijk dat de maatschappelijke stage
niet iets is wat los staat van de schoolorganisatie en het curriculum. Ze gaan
op zoek hoe maatschappelijke stage een goede plek kan krijgen. Het gaat
daarbij om de verankering binnen de school. Er is een aantal beslissingen dat
scholen moeten nemen, ijvoorbeeld over de plek van maatschappelijke stage
door de leerjaren heen, de vormgeving van een goede introductie en reflectie,
rollen en taken van betrokken docenten, aansluiting bij vakken en het werken
aan burgerschapscompetenties. Want maatschappelijke stage is een praktische
mogelijkheid om aan burgerschap te werken. Wanneer de maatschappelijke
stage goed georganiseerd wordt en er een goede introductie en reflectie
plaatsvindt, kan de school de leerresultaten van de maatschappelijke stage
vergroten en kan er ook een positief effect zijn op de andere leerresultaten.
Deze uitgave wil de scholen een handreiking en een theoretisch kader bieden
bij het vinden van een goede plek voor maatschappelijke stage binnen het
curriculum. De focus ligt daarmee niet op de organisatie van de maatschappelijke stage, de inzet van mensen en middelen en het verkrijgen van draagvlak
binnen de school. Ook de samenwerking met externe partners als de gemeente,
de vrijwilligersorganisaties, de vrijwilligerscentrales en de andere scholen
in de omgeving vallen buiten de focus van deze uitgave, hoewel deze zaken
onontbeerlijk zijn voor een goede (door)ontwikkeling van de maatschappelijke
stage. Handreikingen daarvoor staan onder andere in het Stappenplan maatschappelijke stage, te downloaden via de website
www.maatschappelijkestage.nl. of www.cps.nl.
Deze uitgave is voornamelijk gericht op directieleden en coördinatoren
maatschappelijke stage en kan daarnaast ook interessant zijn voor andere
bij de maatschappelijke stage betrokkenen binnen de school.
De opbouw is als volgt: het eerste hoofdstuk geeft de landelijke kaders rond
de maatschappelijke stage weer. Hoofdstuk 2 gaat in op de samenhangende
aspecten van het curriculum. Dit wordt uitgewerkt voor de maatschappelijke
stage met voorbeelden van keuzes die een school kan maken. Daarnaast
wordt in dit hoofdstuk aandacht besteed aan de organisatie en opzet van een
goede introductie en reflectie op de maatschappelijke stage. Deze versterken
de leeropbrengst voor de leerlingen. Hoofdstuk 3 focust op een mogelijke
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verbinding met vakken en de mogelijkheid van een aan de vakken gekoppelde
ideeënbank binnen de school. In het laatste hoofdstuk staan ideeën en mogelijkheden om een verbinding te maken met andere burgerschapsactiviteiten
centraal.
We wensen u veel leesplezier en veel goede ideeën om de maatschappelijke
stage een plek te geven binnen het curriculum van uw school.
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1.
Landelijke
kaders van de
maatschappelijke
stage
Dit hoofdstuk gaat over de landelijke kaders voor de
maatschappelijke stage. Eerst wordt ingegaan op wat
de maatschappelijke stage inhoudt en daarna komen
de richtlijnen aan bod.
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Maatschappelijke stage
Een maatschappelijke stage is een praktische leerervaring waarbij jongeren
tijdens hun schooltijd (verder) kennis maken met vrijwilligerswerk en een
onbetaalde bijdrage leveren aan de samenleving. Leerlingen verrichten buiten
en incidenteel ook binnen de school vrijwilligersactiviteiten en maken zo actief
kennis met verschillende aspecten van de samenleving. Ze kunnen bijvoorbeeld vrijwilligerswerk doen zoals: buurtactiviteiten organiseren, een rond
leiding maken voor een museum of een boodschappenservice opzetten voor
bejaarden in de wijk. De maatschappelijke stage is dus geen gewone stage
waarmee praktijkervaring in een beroep wordt opgedaan. Het is een stage die
leerlingen vooral doen voor een ander en waar ze zelf ook van leren.
Inmiddels is de maatschappelijke stage niet meer weg te denken uit het
onderwijs. Experimenteerden in 2003 nog slechts enkele tientallen scholen
met de maatschappelijke stage, in 2010 biedt 99 procent van alle scholen de
maatschappelijke stage aan (cijfers van Agentschap NL).

Doelen van de maatschappelijke stage
Met de maatschappelijke stage worden verschillende doelen nagestreefd.
Voor de samenleving:
- bevorderen van wederzijds begrip en respect
- mensen met elkaar in contact brengen die
anders langs elkaar heen zouden leven (waarbij
jongeren leren dat de samenleving is wat je er
met anderen van maakt)
Voor de leerlingen:
- leren en ervaren dat het voldoening geeft om iets
voor een ander te doen zonder er iets voor terug
te vragen
- nieuwe vaardigheden opdoen
- helpen bij studie- of beroepskeuze
- nieuwe talenten van zichzelf ontdekken en ontwikkelen
Uit onderzoek van Bekkers (2010) blijkt dat de
maatschappelijke stage een positief effect heeft
op leerlingen. De stage leidt tot een toename van
sociale vaardigheden en groei van de persoonlijke
ontwikkeling van leerlingen. Andere leereffecten
zijn: respect voor een ander, zelfvertrouwen,
bewustwording van de omgeving en waardering van
vrijwilligerswerk. Die positieve ontwikkeling kan
verder worden bevorderd door de leerling veel
zeggenschap over het proces van de maatschappelijke stage te geven en te zorgen voor een goede
voorbereiding, begeleiding en reflectie.
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Voor stagebieders:
- aanboren nieuwe doelgroep
- frisse blik van jongeren op de stage-organisatie
- mogelijkheid om activiteiten te organiseren die
anders niet zouden plaatsvinden
- vergroten van bekendheid onder jongeren
Hoewel het aantal mensen dat vrijwilligerswerk
doet de afgelopen jaren stabiel blijft, neemt het
aantal uur dat men vrijwillig actief is af
(Trendrapportage vrijwillige inzet, 2008). Steeds
minder jongeren zijn vrijwillig actief.
Maatschappelijke stages zijn een kans om jongeren
(weer) in contact te brengen met het vrijwilligerswerk. Het is onder andere de reden dat het ministerie
van VWS de maatschappelijke stage mede vormgeeft. Jongeren van nu zijn de vrijwilligers van
morgen.
Voor scholen:
- het ontwikkelen van burgerschapscompetenties
bij leerlingen
- het stimuleren van buitenschools leren en het
creëren van waardering hiervoor bij leerlingen
- uitbreiden van het netwerk door samenwerking
met andere scholen, stagemakelaars en stagebieders
- meer verbondenheid met de samenleving

Martijn en Abdullah hebben tijdens hun maatschappelijke stage bij de speeltuinvereniging op acht woensdagmiddagen een spelletjesmiddag begeleid. Ze hebben
hier veel van geleerd: leiding geven aan een groepje leerlingen, samenwerken,
plannen bedenken voor het programma van de middagen. Als je met hen praat,
gaat het in de eerste plaats over de kinderen die zo blij waren met de leuke
middagen. Deze kinderen woonden bijna allemaal in een flat en kunnen niet vaak
zo lekker buiten spelen. “Die kinderen waren echt blij met die spelletjes, we
hebben veel lol met ze gehad. Ze noemden ons soms meester.” De speeltuinvereniging is ook blij met deze helpende handen: “De jongens gingen leuk om
met de kinderen en konden verschillende spelletjes begeleiden. Ze hadden ook
leuke ideeën voor activiteiten en doordat we nu met meer begeleiders waren,
konden we bijvoorbeeld een leuke estafettemiddag organiseren. Voor de school
had deze stageplaats een mooi neveneffect: de naam van de school werd bij een
heel aantal basisschoolleerlingen en ouders op een positieve manier bekend.

Wettelijke verplichting
Maatschappelijke stage is geen verplicht onderdeel
van het curriculum. Scholen kunnen er voor kiezen
de maatschappelijke stage een onderdeel van de
opleiding van de leerlingen te laten zijn en een
integraal onderdeel van het onderwijsprogramma.
Met (een) maatschappelijke stage(s) van in totaal
30 uur kan een leerling een vermelding op de cijferlijst bij het diploma behalen. De uitvoering van de
maatschappelijke stage valt onder de onderwijstijd
(maximaal 30 uur). Dat betekent echter niet dat de
stage onder schooltijd moet plaatsvinden.

en evaluatie liggen in handen van de school.
Ook bepaalt de school wat wel of niet geschikt is
als maatschappelijke stage. De school kent haar
leerlingen immers het beste en weet of de activiteiten passen binnen de doelstellingen en de
onderwijsvisie van de school. In samenspraak
met de diverse teams en/of secties zullen scholen
ook afspreken in welke leerjaren de maatschappelijke stage plaatsvindt en welke activiteiten
voor die leeftijd geschikt zijn. Samen met de
leerlingen maakt de school afspraken over de
uitvoering van de maatschappelijke stage, onder
andere over de begeleiding.

Richtlijnen maatschappelijke stage
Bij de invulling van de maatschappelijke stage is
veel ruimte gelaten voor de eigen invulling van
scholen en organisaties. Het ministerie van OCW
hanteert wel een aantal richtlijnen:

- Het doen van vrijwilligerswerk.
Vrijwilligerswerk vindt vooral plaats in de
non-profit sector: bij een vrijwilligersorganisatie,
vereniging, instelling of maatschappelijke organisatie. Soms vindt het buiten een georganiseerd
verband plaats, bijvoorbeeld door boodschappen
te doen voor een oude buurvrouw, een buurtfeest
te organiseren of een gezin te helpen dat tijdelijk
hulp nodig heeft. Bedrijven kunnen ook een rol
spelen. Denk aan maatschappelijk betrokken
ondernemen.
– De school voert de regie.
De school is verantwoordelijk voor de invoering
van de maatschappelijke stage. Voorbereiding
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- Ruimte voor initiatief leerlingen en scholen.
Een leerling is gemotiveerder als de maatschappelijke stage aansluit bij zijn interesses. De
maatschappelijke stage levert dan ook meer
op. Daarom is het stimuleren van eigen initiatief
belangrijk. Na een goede uitleg weten leerlingen
vaak al waar ze graag hun maatschappelijke
stage willen lopen. De leerling kan zelf een stage
bedenken en aan school vragen of die geschikt is
als een maatschappelijke stage. De maatschappelijke stage hoeft niet per se te worden uitgevoerd op een stageadres; een leerling of school
kan bijvoorbeeld ook een sponsoractie opzetten
voor een goed doel. Lukt het de leerling niet een
maatschappelijke stage te vinden, dan ondersteunt de school hem. Bijvoorbeeld met een
lijst met stageplaatsen waaruit de leerling kan
kiezen. Zo’n lijst kan tot stand komen in
samenwerking met de lokale vrijwilligerscentrale, gestimuleerd door de gemeente.

– Creativiteit voorop.
Alles is mogelijk, als het maar gaat om vrijwilligerswerk. Maatschappelijke stage vraagt om
creativiteit van leerlingen, scholen, stagebieders
en stagemakelaars. Naast de bestaande mogelijkheden binnen vrijwilligerswerk, kunnen ook
nieuwe vormen van vrijwilligerswerk ontwikkeld
worden die speciaal aantrekkelijk zijn voor
jongeren. Zo ontstaan maatschappelijke stages
op allerlei terreinen van vrijwilligerswerk.
Samengevat: bij de maatschappelijke stage gaat
het om vrijwilligerswerk. De school voert de regie,
maar er is ook ruimte voor initiatief van leerlingen.
Er zijn veel mogelijkheden om stageplekken te
creëren.

Maatschappelijke stage in het curriculum
Wanneer de maatschappelijke stage een integraal
onderdeel van het onderwijsprogramma wordt, is het
aan de school om de maatschappelijke stage een
goede plek in haar curriculum te geven. De school
staat voor een aantal beslissingen en keuzes; bijvoorbeeld de plek van de maatschappelijke stage door
de leerjaren heen, de vormgeving van een goede
introductie en reflectie, rollen en taken van betrokken docenten, aansluiting bij vakken en het werken
aan burgerschapscompetenties. De keuzes die de
school maakt, kunnen niet los staan van de visie
van de school en het bestaande curriculum. Aan
de andere kant moet de maatschappelijke stage
niet overgeorganiseerd worden, zodat er ruimte
blijft voor initiatief van de leerling en creativiteit.
Wanneer de maatschappelijke stage goed georganiseerd wordt en er een goede introductie en
reflectie plaatsvindt, kunnen de leerresultaten van
de maatschappelijke stage aanzienlijk vergroot
worden. Dit kan ook een positief effect hebben op
de andere leerresultaten van de leerlingen.

Bronnen bij dit hoofdstuk
Bekkers, R., Spenkelink,
S., Ooms, M. & Immerzeel,
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Maatschappelijke Stage en
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Utrecht.
Kuperus, M., Rat, K.,
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nl/?q=pub/lokaal-onder-deloep-trendrapport-vrijwilli
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2.
Maatschappelijke
stage en het
curriculum
Dit hoofdstuk gaat over de manier waarop de
maatschappelijke stage gekoppeld kan worden aan
het curriculum met behulp van het curriculaire
spinnenweb. In dit deel wordt eerst gekeken wat het
spinnenweb is. Daarna komt aan bod hoe het
spinnenweb gebruikt kan worden bij de ontwikkeling
van de maatschappelijke stage in de school. De derde
paragraaf gaat over vormen van samenwerken en de
laatste paragraaf bied een verdere uitwerking van
begeleidingsgesprekken.
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Het curriculaire spinnenweb
De komst van de maatschappelijke stage raakt de hele schoolorganisatie.
Hoe kan een school daarmee omgaan en wat speelt daarbij een rol?
Een hulpmiddel om die vragen te beantwoorden is het curriculaire spinnenweb.
(Van den Akker, 2003)

figuur 1: Het curriculaire spinnenweb (2003)

Wat is het curriculaire spinnenweb?
Het curriculaire spinnenweb verbeeldt de samenhang in het curriculum. De kern en de negen draden
van het spinnenweb verwijzen naar tien componenten van het curriculum, die uitdagen tot essentiële
vragen over het (plannen van) leren voor de
maatschappelijke stage.
In het spinnenweb fungeert het onderdeel ‘visie’
als centrale, verbindende component; de overige
componenten zijn verbonden met die visie.
Veranderingen aan de ene kant van het spinnenweb
hebben gevolgen voor de andere componenten.
De metafoor van het spinnenweb onderstreept het
kwetsbare karakter van een leerplan.
Spinnenwebben zijn weliswaar enigszins flexibel,
maar dreigen toch te scheuren als er te hard en
eenzijdig aan bepaalde draden getrokken wordt
zonder dat de andere draden meebewegen. Voor
een curriculum geldt dan ook: elke keten is zo
sterk als de zwakste schakel. Een toelichting op
het spinnenweb vindt u in tabel 1.
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Tabel 1. Curriculumcomponenten in vraagvorm

COMPONENT

KERNVRAAG

1.

Visie

Waartoe leren leerlingen?
Welke plaats krijgt de maatschappelijke stage in het totale curriculum? Staat het op
zichzelf of is er afstemming met andere onderdelen van het curriculum? Hoe hangt de
visie op de maatschappelijke stage samen met de visie en/of missie van de school?
Wat is de relatie met de visie op burgerschap?

2.

Doelen

Waarheen leren leerlingen?
Op welke manier worden de landelijke doelen van de maatschappelijke stage gecom
bineerd met de onderwijsdoelen van de school en van de leerling? Welke doelen wil
de school bereiken met de maatschappelijke stage en welke doelen wil de leerling
bereiken? Hoe zijn deze doelen te combineren? Hoe hangen de doelen van de maatschappelijke stage samen met andere onderdelen in het curriculum?

3.

Inhoud

Wat leren leerlingen?
Welke mogelijkheden zijn er om de gestelde doelen uit te werken? Hoe worden de
doelen omgezet naar leerstof? Hoe wordt de omgeving van de school (stagebieders)
betrokken bij het vormgeven van de inhoud? Welke leeractiviteiten worden gekoppeld
aan welke vakken? Welke andere leerstof wordt gekoppeld aan de leerinhouden van
de maatschappelijke stage?

4.

Leeractiviteiten

Hoe leren leerlingen?
Wie bepaalt de leeractiviteiten, de leerling of de docent? Welke rol speelt de stage
bieder bij het bepalen van de leeractiviteiten? Worden de leeractiviteiten gekoppeld
aan verschillende vakken? Welke andere activiteiten passen juist goed bij de maatschappelijke stage?

5.

Rol docent

Wat is rol van de docent bij het leren?
Hoe wordt de leerling begeleid en door wie? Wat is de rol van de docent buiten de
school? Wat is de rol van de vakleerkracht en de mentor van de leerling? Wie is
waarvoor verantwoordelijk? Welke rol heeft de stagebegeleider?

6.

Leerbronnen/
materialen

Waarmee leren leerlingen?
Welke lesmaterialen zijn er? Welke stageplaatsen zijn er? Welke combinatie is er te
maken met lesmaterialen van vakken gekoppeld aan lesmaterialen van de maatschappelijke stage?

7.

Groeperingsvorm

Met wie leren leerlingen?
Worden de activiteiten van de maatschappelijke stage zelfstandig uitgevoerd of in
groeps- of klassenverband? Wie bepaalt de groeperingsvorm? Heeft de groeperingsvorm relatie met de lesinhouden die gekoppeld worden aan de maatschappelijke stage?

8.

Leeromgeving

Waar leren leerlingen?
Welke stageplaatsen zijn beschikbaar? Welke stageplaatsen worden gecreëerd?
In welk leerjaar kunnen leerlingen buiten de school stagelopen? Wat is de relatie
tussen binnenschools en buitenschools leren?

9.

Tijd

Wanneer leren leerlingen? Hoelang leren leerlingen?
Hoeveel tijd kan de leerling besteden aan de maatschappelijke stage? Hoe wordt
deze tijd ingezet, onder of buiten schooltijd? Is er lestijd uit de vakken beschikbaar
voor de maatschappelijke stage? Welke tijd is er voor instructie over en reflectie op
de maatschappelijke stage?

10.

Toetsing

Hoe wordt het leren van leerlingen getoetst?
Hoe wordt teruggekeken op de geformuleerde doelen? Wat wordt getoetst en op
welke manier? Hoe wordt de maatschappelijke stage gewaardeerd door de leerling,
de school en de stagebieders, de maatschappelijke omgeving?
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Bij het zoeken naar de samenhang tussen het
curriculum en de maatschappelijke stage kan bij
elke vraag in de bovenstaande tabel worden
begonnen. Bij de maatschappelijke stage staat de
leeromgeving en de rol van de begeleiding tijdens
de stage meer centraal dan de toetsing en de tijd.
Alle componenten van het spinnenweb moeten aan
de orde komen, maar de relevantie van elk onderdeel is verschillend.

Vormgeving van de maatschappelijke stage
volgens het spinnenweb
De vormgeving van de maatschappelijke stage op
de scholen is divers. Uit het spinnenweb blijkt dat
keuze voor de ene component gevolgen heeft voor
de andere. Dat geldt zeker bij de vormgeving van de
maatschappelijke stage. Hieronder worden de
onderdelen van het spinnenweb nader uitgewerkt.
Daarbij komen de verschillende keuzes die de
school kan maken aan bod.

gebaseerd op heldere argumenten en passend bij
de visie van de school. Zodat de maatschappelijke
stage een plaats krijgt in het totale curriculum van
de school. Een belangrijk aspect waar scholen ook
rekening mee kunnen houden is burgerschap. Hoe
is de relatie met de visie op burgerschap?
De visie op de maatschappelijke stage bepaalt hoe
de vormgeving van de maatschappelijke stage eruit
komt te zien.
De visie is vaak benoemd in het schoolplan van de
school. Verbinding met de schoolmissie/visie
versterkt het draagvlak in de school. En draagvlak
is onmisbaar voor een goede implementatie van de
maatschappelijke stage. Het is daarom ook
belangrijk om met elkaar tot een duidelijke keuze
te komen.

1. Visie
Waartoe leren leerlingen?
In de visie op de maatschappelijke stage staat hoe
een school invulling denkt te geven aan de maatschappelijke stage. Idealiter zijn schoolvisie en de
visie op de maatschappelijke stage met elkaar
verbonden, zodat er sprake is van consistentie en
samenhang. De schoolvisie geeft het kader aan
waarbinnen de maatschappelijke stages worden
uitgevoerd. Dat kunnen pedagogische of didactische waarden zijn die de school belangrijk vindt.
Tal van groepen, zoals stagebieders, hebben ieder
vanuit de eigen invalshoek belang om na te denken
over de inhoud van de maatschappelijke stage. Voor
de school is het van belang om in de visie op de
maatschappelijke stage haar zienswijze naar voren
te brengen. Niet alles wat de school wenst, is ook
mogelijk en uitvoerbaar. Het gaat om keuzes

‘Het Carmel College Salland wil middenin de maatschappij staan en actief vorm
geven aan verbondenheid met leerlingen, medewerkers, de streek en de stad.
De leerlingen worden gestimuleerd hun talenten te ontdekken en verder te
ontwikkelen. Er is zowel aandacht voor kennis als voor vaardigheden en
competenties en karakter. De school zet zich in om een bijdrage te leveren aan
de profilering van de regio Salland. Het is noodzakelijk dat de school naar buiten
treedt en de samenleving naar binnen haalt.’
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Uit beleidsplan Maatschappelijke Stage Carmel College Salland

De visie op de maatschappelijke stage houdt
rekening met de ontwikkeling van de leerling.
Uit het rapport Beweging in de onderbouw.
Hoofdrapport Taakgroep Vernieuwing Basisvorming
(2005) staat de volgende passage over onderbouwleerlingen. Deze is ook van toepassing voor de
andere leerlingen in de school.
‘Deze fase vraagt om een consistent pedagogisch
concept. Belangrijke kenmerken daarvan zijn de
persoonlijke aandacht van volwassen begeleiders,
een goede mix van individueel ontdekken en leren,
en het samenwerken en leren met leeftijdgenoten,
van structuur en veiligheid, met daarnaast ruimte
om actief te experimenteren. Het vraagt om situaties
waarin jongeren de gelegenheid krijgen zich een
eigen mening te vormen en tegelijkertijd respect te
ontwikkelen voor anderen, waarin zij zich breed kunnen oriënteren op de wereld en ruimte krijgen om
voor het ontwikkelen van eigen interesses te kiezen.
Daarbij gaat het steeds om een soort dubbele agenda: sturen en loslaten; alleen en in de groep werken;
een eigen mening en die van de ander; regels en
ruimte; laten zien en zelf ontdekken.’
2. Doelen
Waarheen leren leerlingen?
Samengevat zijn de doelen voor een
maatschappelijke stage:
-	Jongeren kennis laten maken met de maatschappij.
-	Jongeren een bijdrage aan de maatschappij laten
leveren.
- De maatschappelijke betrokkenheid van jongeren
bij de maatschappij vergroten.
-	Jongere contact laten leggen met nieuwe groepen.
-	Jongeren vaardigheden buiten school laten leren.
De school is vrij in het vormgeven van de maatschappelijke stage, maar zal haar specifieke doelen
ontlenen aan haar visie. Het is belangrijk voor de
school om deze doelen helder te formuleren. Zo
wordt duidelijk wat de school met de maatschappelijke stage wil bereiken. Er zijn verschillende doelen
te stellen bij de verschillende draden van het
spinnenweb. Het aantal te stellen doelen kan
variëren. Het is aan te raden om met een aantal
verifieerbare doelen te beginnen.
Een paar voorbeelden:
-	Elk vak heeft een bijdrage geleverd voor de maatschappelijke stage die aansluit bij de visie op de
maatschappelijke stage.
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-	Elk leergebied in de onderbouw levert een thema
aan dat aansluit bij de visie op de maatschappelijke stage.
- De reflectieve vaardigheden van leerlingen zijn
toegenomen na afsluiting onderbouw.
- De maatschappelijke stage wordt afgerond als
de leerling een voldoende heeft gehaald op de
gestelde eisen.
3. Inhoud
Wat leren leerlingen?
De maatschappelijke stage is vooral doen. Maar dat
doen kan wel worden ondersteund door inhoud.
Basaal is natuurlijk de informatie over vrijwilligerswerk. Deze informatie kan tijdens maatschappijleer
of een mentoruur aangeboden worden. Het kan ook
een gastles zijn van een maatschappelijk makelaar
van een vrijwilligerscentrale. Ook stagebieders
kunnen gastlessen geven. Het geheel kan worden
ingebed in een lessenserie rond burgerschap.
In hoofdstuk 3 van dit boekje wordt nader ingegaan
op deze koppeling. Ten slotte kunnen ook andere
vakken een inhoudelijk deel verzorgen van de
maatschappelijke stage of kan de inhoud van de
vakken ondersteunen bij de uitvoering van de
maatschappelijke stage.
Er zijn scholen die de leerling een presentatie laten
verzorgen over de maatschappelijke stage als onderdeel van het vak Nederlands of als afsluiting van het
vak Maatschappijleer. Ook kan de maatschappelijke
stage versterkend werken naar de LOB. De stage
kan dienen als een grote praktische opdracht of een
handelingsdeel.
Vaak zal de maatschappelijke stage worden opgenomen in het Plan van Toetsing en Afsluiting (PTA).
Afhankelijk van de keuze die de school maakt zal
men kiezen voor een passende verslaggeving.
Dit kan bijvoorbeeld een stagewerkboek, een
presentatie of een fotoreportage zijn.
De regie voor de maatschappelijke stage ligt bij de
school. Dat betekent ook dat de school met de
leerling bepaalt waar de nadruk zal liggen als het
gaat om het leren. Veel scholen kiezen ervoor om
dat vast te leggen. Ook dit heeft weer te maken met
de keuzes die de school maakt, gekoppeld aan visie
en doelen. In de praktijk spreken we vaak van
competenties of vaardigheden. Deze zijn in verband
te brengen met burgerschapscompetenties.
In de praktijk spreekt een school (mentor of docent)
af met de leerling welke competenties aandacht

zullen krijgen bij de uitvoering van de maatschappelijke stage.
Vanaf de start van de maatschappelijke stage heeft CPS
(2004) een aantal voorbeelden van competenties geformuleerd die kunnen worden gebruikt bij de maatschappelijke
stages. Het gaat om de volgende competenties >

De praktijk heeft geleerd dat het niet handig is om
op alle competenties te letten, maar dat aandacht
voor één of twee competenties voldoende is.
Bij de reflectie kijkt de leerling terug of de stage
effect heeft gehad en/of de leerling ‘competenter’
is geworden.
Een andere benadering van wat er geleerd wordt
kan de lijst met vaardigheden zijn die veel worden
gebruikt in de vrijwilligerswereld. Ook hiervoor
geldt dat de afspraak vooraf met de leerling is dat
er op een of twee van de vaardigheden gefocust zal
worden. Deze lijst is beschreven in het artikel
‘Weet je wat je leert’ en beschikbaar via Kennisnet:
http://zoeken.kennisnet.nl. En ook hierbij geldt
weer dat de reflectie achteraf met de leerling het
leerresultaat bevordert. Het is mogelijk deze
vaardigheden op de volgende manier om te zetten
naar leerlingendoelen, zie volgende pagina.

Samenwerken
Werk verdelen, luisteren, samen plan maken,
ruzies oplossen, afspraken
nakomen en respect voor
anderen hebben.
Opkomen voor jezelf
Eigen mening durven geven, nee durven zeggen en
vragen durven stellen.
Werken in een rol
Weten wat er van je
verwacht wordt, verantwoordelijkheid nemen,
afspraken nakomen, met
regels omgaan en iemand
vertegenwoordigen.
Verantwoordelijkheid
nemen
Inzicht hebben in je eigen
kunnen, feedback kunnen
ontvangen en uitleggen
waarom je dingen doet.
Andere mensen helpen
Begrip hebben voor een
andere mening, doen wat je
belooft, het werk zien en je
kunnen verplaatsen in een
ander.
Zorgen voor de
leefomgeving
Jezelf verzorgen, rommel
opruimen en zorgen voor
dieren en planten.
Iets organiseren
De weg weten, initiatief
nemen en idee in de praktijk
uitvoeren.
Reflecteren
Terug kijken op je eigen handelen, kijken naar je eigen
(on)mogelijkheden en jezelf
beoordelen.
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In dit voorbeeld een uitwerking van de vaardigheden naar leerdoelen voor leerlingen.
Deze worden gebruikt bij de Scholingsboulevard in Enschede.

Persoonlijke leerdoelen
Leerdoelen over organiseren:
-	Ik wil leren om mijn afspraken na te komen en te doen wat ik beloof.
-	Ik wil leren om me te houden aan de regels die gelden bij het bedrijf van de
maatschappelijke stage.
-	Ik wil leren om zelf voorstellen te doen om iets te veranderen.
-	Ik wil leren om bepaalde taken zelfstandig uit te voeren.
-	Ik wil leren om oplossingen te bedenken.
-	Ik wil leren om iets te organiseren voor anderen.
-	Ik wil leren om zelf het initiatief te nemen of uit mezelf iets te doen tijdens
de stage.
-	Ik wil leren om het werk zo goed mogelijk te verdelen over de tijd.
Sociale leerdoelen:
-	Ik wil leren om een gesprek te beginnen.
-	Ik wil leren om te luisteren naar anderen.
-	Ik wil leren om begrip te hebben voor de mening van een ander.
-	Ik wil leren om complimenten te geven en te ontvangen.
-	Ik wil leren om kritiek te geven en te ontvangen.
-	Ik wil leren om met verschillende mensen samen te werken.
-	Ik wil leren om op tijd om hulp te vragen.
-	Ik wil leren om leiding van anderen te accepteren.
-	Ik wil leren om mijn eigen mening te geven.
-	Ik wil leren om me te verplaatsen in een ander.
-	Ik wil leren om verbaal en non-verbaal gedrag te onderscheiden.
-	Ik wil leren om verbaal en non-verbaal gedrag in te schatten.
-	Ik wil leren om ruzies op te lossen.
Leerdoelen over specifieke talenten:
-	Ik wil leren zorgen voor mensen.
-	Ik wil leren zorgen voor dieren.
-	Ik wil leren zorgen voor planten.
-	Ik wil leren zorgen voor de omgeving en deze netjes maken.
-	Ik wil leren om eten en drinken te maken.
-	Ik wil leren om m’n fantasie te gebruiken.
-	Ik wil anderen leren om met de computer te werken.
-	Ik wil anderen leren om met apparaten en/of gereedschappen te werken.
-	Ik wil anderen leren om iets met muziek of muziekinstrumenten te doen.
-	Ik wil anderen leren om iets te doen met tekenen en schilderen
-	Ik wil anderen leren om foto’s en/of video’s te maken en/of te bewerken.
Leerdoelen over het inzicht over jezelf:
-	Ik wil leren om terug te kijken op de taken die ik heb uitgevoerd en uitleggen hoe
het is gegaan.
-	Ik wil leren om terug te kijken op de gesprekken die ik heb gevoerd en uitleggen
hoe het is gegaan.
-	Ik wil leren om terug te kijken op mijn werkhouding tijdens de stage en uitleggen
hoe het is gegaan.
-	Ik wil leren om mezelf te beoordelen.

18

Begeleidingsgesprekken
Naast het werken aan de competenties of vaardigheden is het belangrijk om een gesprekscyclus in te
bouwen. Dit zorgt ervoor dat de inhoud beter kan
beklijven. Vooraf kan met de leerling een afspraak
worden gemaakt over de te stellen doelen en de
verwachtingen. Tijdens de stage is het belangrijk de
voortgang te bewaken. Dit kan met een voortgangsgesprek. En wil de maatschappelijke stage effect
sorteren dan is een reflectiegesprek van groot
belang.
Afhankelijk van de keuze van de school kan deze
gesprekscyclus individueel, met kleine groepjes of
klassikaal plaatsvinden. Dit hangt samen met de
schoolcultuur, maar ook met de manier van leren
van leerlingen en docenten. De verworven competenties of vaardigheden kunnen worden opgenomen
in een leerling-portfolio. Meer informatie over de
reflectiegesprekken rondom de maatschappelijke
stage staat in paragraaf 2.4.

4. Leeractiviteiten
Hoe leren leerlingen?
Bij de maatschappelijke stage is de leerling zelf
aan zet. Het effect van de maatschappelijke stage is
het grootst als de leerling zelf een stageplaats mag
kiezen. Als een leerling niet zelf mag of kan kiezen
is het in ieder geval belangrijk dat de stage
betekenisvol is en dat de leerling ervaart dat het
belangrijk is wat hij doet. Belangrijk voor de
leerling zelf en belangrijk voor de maatschappij.
Dat betekent ook dat het effect groter is als de
leerling zijn talent kan inzetten en zelf een
bepaalde verantwoordelijkheid draagt voor de
stage. Dus niet alleen een tuintje wieden, maar
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verantwoordelijk zijn voor de klus en zelf kunnen
bepalen wanneer wieden zinvol is. Het nut kan in
voortgangsgesprekken worden meegenomen en
bij de reflectie aandachtspunt zijn.
Als het gaat om de vraag welke kennis en vaardigheden van belang zijn bij de maatschappelijke
stage en wie de leeractiviteit bepaalt, is een
antwoord moeilijk te geven. De leerlingen hebben
allemaal een verschillende leerhouding, verschillende capaciteiten en verschillen in kennis en
vaardigheden. De uitdaging is dus de stageplaatsen activiteit te zoeken die past bij de leerling.
Als het gaat om projecten zal de keuze vaker door
de school worden bepaald. In sommige gevallen
kan er dan een koppeling zijn aan een vak(gebied),
een beroepsrichting of een keuzeprofiel.
Het is belangrijk de stagebieder een duidelijke rol
te geven bij de activiteit die de leerling uitoefent.
Het kan niet zo zijn dat de school de opdrachten
geeft die op de stageplek moeten worden uitgevoerd. Reflectie met de stagebieder is belangrijk
en vergroot de leeropbrengst. Dit werkt alleen als
de stagebieder op de hoogte is van de leervraag van
de leerling. Deze leervraag moet niet te groot en
door de stagebieder makkelijk te beoordelen zijn.
5. Rol docent
Wat is de rol van de docent bij het leren van
de leerlingen?
Het spinnenweb noemt de rol van de docent. Hoe
wordt de leerling begeleid en door wie? Wat is de
rol van de docent buiten de school? Wat is de rol
van de vakleerkracht en de mentor van de leerling? Wie is waarvoor verantwoordelijk? Welke rol
heeft de begeleider van de stage? Bij de maatschappelijke stage spelen verschillende partijen
een rol. Bij deze rollen horen ook passende taken.
Schoolintern maar ook daarbuiten. De school
interne taken zijn afhankelijk van de keuze die de
school maakt. In de praktijk zien we vaak een
volgende rolverdeling.

Schoolintern:
-	Rol van de leerlingen: zelf actief zijn bij het
zoeken van een stageplek voor het uitvoeren van
de maatschappelijke stage.
-	Rol van de coördinator: spilfunctie intern (directie
en anderen), spilfunctie extern (vrijwilligerscentrale, vrijwilligersorganisaties, gemeente),
contact met team, ouders en leerlingen, relatiebeheer, informeren.
-	Rol van de mentoren: coaching van leerlingen,
informeren, begeleiden, reflecteren.
-	Rol van de vakdocenten: inzetten expertise,
ontwikkelen tools, inzetten vakinhoud in maatschappelijke stages.
-	Rol van de ouders/verzorgers: aanboren eigen
netwerk van mogelijke vrijwilligersplekken, begeleiden van leerlingen, een luisterend oor hebben.
-	Rol van de directie: verantwoordelijkheid dragen,
faciliteren, stimuleren en evalueren
-	Rol van de werkgroepleden: ontwikkelen curriculum maatschappelijke stage, vormgeven stages,
draagvlak creëren en vergroten.
-	Rol van de administratie: ondersteunen, beheer
digitaal systeem, beheren leerlingvolgsysteem
wat de stage betreft.
Schoolextern:
-	Rol stagemakelaars: voorlichting geven over
mogelijke stageplekken, brengen vraag en aanbod bij elkaar, stagebieders enthousiasmeren om
jongeren een stageplek te bieden, bemiddelen.
-	Rol gemeentes: faciliteren van de stagemakelaar,
maatschappelijke stage op de lokale onderwijs
agenda zetten, (soms) de regierol nemen waar
het gaat om regionaal overleg.
-	Rol vrijwilligersorganisaties en stagebieders:
het enthousiasmeren van bij de organisatie
aangesloten leden, het bieden van stageplekken,
het begeleiden van de leerling, het creëren van
nieuwe stageplekken.
-	Rol van bedrijven:, maatschappelijke ondersteuning bieden, faciliteren van de stages, begeleiden
van leerlingen op de stageplek, het bieden van
stageplekken mits vrijwilligerswerk.
6. Leerbronnen/materialen
Waarmee leren de leerlingen?
Bij de maatschappelijke stage zijn in principe
geen leerbronnen en materialen te benoemen die
noodzakelijk zijn om een goede stage uit te kunnen
voeren. Een maatschappelijke stage is doen. Toch
is het van belang voor de reflectie dat er een aantal
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dingen worden vastgelegd. Ook voor een goede
voorbereiding is het belangrijk na te denken over
de informatie die leerlingen krijgen. Het gaat om:
- Voorbereiding op de maatschappelijke stage door
voorlichting aan leerlingen. Wat is het? Waarom
doen we het? Wat is vrijwilligerswerk? Deze voorbereiding hangt weer samen met de visie van de
school en de keuzes die de school maakt. Wordt
vanaf klas 1 ingezoomd op het onderwerp of pas
in de bovenbouw? Wordt het een schoolbreed
thema of een activiteit van enkele schooljaren?
Afhankelijk van de keuze kan er aansluiting
worden gezocht bij vakken waarbij het onderwerp
past, bijvoorbeeld maatschappijleer of levensbeschouwing, of aansluiting bij mentoractiviteiten.
Dit kan bijvoorbeeld door het ontwikkelen van
een lesbrief. Meer hierover in hoofdstuk 3.
-	Keuze voor een gastles via een vrijwilligers
centrale. Steeds vaker doen vrijwilligerscentrales
een aanbod om deze lessen te verzorgen.
Belangrijk is dan wel overleg te hebben over de
inhoud en deze af te stemmen met het schoolplan
en de eigen visie op de maatschappelijke stage.
- Maatschappelijke stage in een breder kader
plaatsen en verbinden met burgerschap. In dit
geval zal de school een breder programma ontwikkelen en maatschappelijke stage daarin een
plek geven. In hoofdstuk 4 (burgerschap) wordt
hier nader op ingegaan.
- Voorbereiding op de uitvoering van de maatschappelijke stage. Een school kan de keuze
maken voorafgaand aan de stage sociale vaardigheden met de leerling te oefenen. Hoe gedraag je
je op de stageplek? Hoe kleed je je?
-	Leerlingen gebruik laten maken van een stageboekje. Bij voorkeur is een dergelijk boekje
niet te groot, zodat leerlingen zoveel mogelijk
aandacht aan de stage kunnen geven. Een dergelijk boekje zal er verschillend uitzien voor een
leerling in de onderbouw van het vmbo of voor de
leerling in de bovenbouw van de havo.
- Voorbereiding op een specifieke klus. Voor sommige maatschappelijke stageactiviteiten is een
specifieke voorbereiding vereist. Denk bijvoorbeeld aan een les in rolstoel rijden, rollator
repareren of kennis van de natuur als je een wandeling door de natuur voor het IVN gaat verzorgen.
Deze voorbereiding zou via speciale modules
door vakdocenten gegeven kunnen worden.
Soms geven maatschappelijk organisaties ook
zelf voorbereidende “lessen” aan leerlingen.
- Door school ontwikkelde materialen voor
evaluatie en reflecties.

Evaluatievragen voor leerlingen na stagebezoek

inleidende vraag
- Wie was er blij met je stage?
Over verwachtingen en praktijk
- Waarom heb je voor deze maatschappelijke stage gekozen?
- Wat verwachtte je van de stage voor je eraan begon?
-	Heb je voor jezelf van tevoren bedacht wat je wilde leren tijdens de stage?
- Was de stage in de praktijk anders dan je had verwacht? Zo ja, op welke punten?
Vond je dat positief?
Over leerpunten
-	Kun je omschrijven wat je taken waren tijdens de stage? Maak duidelijk wat je
alleen moest doen en wat samen met anderen.
- Waren deze taken nieuw voor je of had je hier al eerder ervaring mee opgedaan?
-	Hoe kreeg je uitleg over wat je moest doen? Hoe werd je begeleid of geholpen
tijdens de stage?
- Wat vond je moeilijk, gemakkelijk aan te uit te voeren taken?
-	Lukte het je op het laatst beter de taken uit te voeren dan in het begin? Kun je
uitleggen waardoor dat volgens jou kwam?
-	Kun je kort omschrijven wat je hebt geleerd tijdens de stage?
- Wat heb je over jezelf geleerd?
Over de relatie maatschappelijke stage - school
-	Heb je tijdens de maatschappelijke stage dingen geleerd die je op school ook kunt
gebruiken bij de verschillende vakken? Kun je aangeven wat dit is?
- Op welke wijze wordt op school besproken wat je tijdens de maatschappelijke
stage hebt ervaren en geleerd? Ben je hier tevreden over?
- Zou je de keuze voor een maatschappelijke stage laten afhangen wat je eraan
hebt voor school?
- Vind je het belangrijk dat er een verband is tussen wat je tijdens de maatschappelijke stage leert en wat je op school leert. Leg je antwoord uit.

7. Groeperingsvorm
Met wie leren de leerlingen?
Doen de leerlingen een zelfstandige stage, doen ze
de stage in kleine groepen, doen ze de stage
klassikaal? De keuze is aan de school. Naast
groeperingsvorm hebben we bij de maatschappelijke
stage ook te maken met verschillende stagevormen.
De ene stagevorm is geschikt voor een individuele
stage, de andere weer meer voor een groepsstage.
In de praktijk zien we veel verschillende groeperingsvormen. De keuze kan afhankelijk zijn van de
opdracht en de leeftijd van de leerlingen. Ook
koppeling aan bestaande vakken of projecten kan
van invloed zijn op de keuze voor de groeperingsvorm.
In de praktijk komen de volgende stagevormen voor:
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Actiedag
Stage van één dag, waarbij leerlingen (vaak in
groepsverband) een afgebakende klus uitvoeren.
Het kan gaan om een project vaak bedacht in
overleg met de stagemakelaar. Bijvoorbeeld: de
boswachter helpen met bomen kappen.
Blokstage
De school organiseert een project waarbij leer
lingen groepsgewijs of klassikaal, allemaal op het
zelfde moment een stage uitvoeren. Soms is deze
stage verbonden aan een goed doel, soms aan een
aanbod van een stagebieder, bijv. een stage in het
groen. Meestal meerdere dagen aaneengesloten.
Bijvoorbeeld: helpen bij de voorbereiding en
uitvoering van een kindervakantieweek, een
evenement voor mantelzorgers of een sponsoractie
van een sportclub.

Lintstage
Leerlingen hebben een middag per week maatschappelijke stage op het rooster. De school heeft
voor een jaarlaag een middag vrij geroosterd.
Op dit moment kan de leerling, meestal individueel
of in kleine groepjes, een maatschappelijke stage
uitvoeren.
Estafettestage
Stage waarbij een leerling individueel of in kleine
groepjes, een periode actief is als vrijwilliger en
daarna het stokje overdraagt aan een volgende
leerling. Leerlingen werken elkaar in. Zo is de
continuïteit voor de stagebieder gewaarborgd.
Bijvoorbeeld: gedurende een jaar zaterdagmiddagactiviteiten bedenken en uitvoeren voor asielzoekerkinderen. Na een aantal weken draagt een groep
leerlingen het stokje over aan een andere groep.
Individuele keuze voor een stageplek
Leerlingen krijgen opdracht om zelfstandig 30 uur
in het schooljaar een maatschappelijke stage te
lopen. Vooral in de bovenbouw wordt vaak voor
deze vorm gekozen. Leerlingen doen gedurende
een bepaalde periode vrijwilligerswerk. Het idee
erachter is ook dat leerlingen misschien het
vrijwilligerswerk blijven doen of op termijn opnieuw
kiezen voor vrijwilligerswerk. Een leerling kan zelf
een stageplek kiezen of een keuze maken uit het
aanbod van de vrijwilligerscentrale of via de
makelaar. Soms zet de school op het rooster 1 uur
maatschappelijke stage die door de leerling flexibel
is in te vullen. In deze vorm lopen de leerlingen
meestal individueel een stage.
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Carrouselstage
Stage waarbij een groep leerlingen (soms klassikaal) een activiteit uitvoert voor verschillende
stagebieders. Bijvoorbeeld: activiteiten bedenken en
uitvoeren voor buurthuizen. Eén groep leerlingen
geeft in een aantal buurthuizen een dansworkshop
voor kinderen, een andere groep een workshop
‘mobiele telefoon’ voor ouderen.
Strippenkaart voor losse klussen
Een leerling krijgt bijvoorbeeld individueel een
strippenkaart met de mogelijkheid om 10 kleine
klussen van maximaal een uur te doen in de eigen
omgeving. De leerling leert hiermee het begrip
vrijwilligerswerk en maatschappelijke stage
kennen en kan de eerste ervaring op doen in de
eigen (veilige) omgeving.
Vaak zien we dat in de onderbouw voor groeps
stages of projectstages wordt gekozen en in de
bovenbouw voor individuele stages. In de onderbouw wordt het begrip aangeleerd en in de bovenbouw wordt het een verantwoordelijkheid voor de
leerling zelf. Pas dan benadert een leerling de
echte opzet van maatschappelijke stage: een
bijdrage leveren aan de maatschappij door het doen
van vrijwilligerswerk.
8. Leeromgeving
Waar leren de leerlingen?
Bij de leeromgeving gaat het om de plaats waar de
leerling leert. De omgeving kan binnen de school
zijn maar bevindt zich bij de maatschappelijke
stage voor het grootste deel buiten de school.

Binnenschools
Een maatschappelijke stage kan binnenschools
worden uitgevoerd. Het gaat dan bijvoorbeeld om
leerlingen die actief zijn in de leerlingenraad, de
schoolkrant, als mediator of als tutor. Sommige
scholen spreken met de leerlingen af hoeveel uren
dan meetellen als maatschappelijke stage. Deze
activiteiten mogen meetellen omdat het gaat om
vrijwilligerswerk in de school. Ook is het mogelijke
dat leerlingen worden ingezet als vrijwilliger bij
bepaalde schoolinterne klussen als ouderavonden
en informatiedagen.

Buitenschools
Het heeft de voorkeur dat het merendeel van de
maatschappelijke stage buiten de school plaatsvindt, dit om beter tegemoet te komen aan de
doelen van de maatschappelijke stage zoals het
contact leggen met nieuwe groepen en het
kennismaken met het ‘echte’ vrijwilligerswerk.
Juist bij de maatschappelijke stage levert een
leerling een vrijwillige bijdrage aan de maatschappij. En die maatschappij bevindt zich vooral buiten
de school. Bij de maatschappelijke stage komen
dan ook andere partners in beeld. En als het gaat
om de leerplekken: heel verschillende. Een
maatschappelijke stage wordt gedaan bij een
non-profitorganisatie, vrijwilligersorganisatie of
een maatschappelijk project bij een bedrijf of door
het organiseren van een eigen bedachte actie. De
leeromgeving kan dus variëren van een sportveld
tot een wereldwinkel, van een natuurgebied tot een
clubhuis, van een kerk of moskee tot een bibliotheek. Kortom, overal waar vrijwilligers actief zijn,
zijn maatschappelijke stageplekken te vinden.
Anders dan bij de beroepsgerichte stages waar
het leren van vaardigheden voor het toekomstige
beroep centraal staat, gaat het bij de maatschappelijke stage vooral om het doen van vrijwilligerswerk.
9. Tijd
Wanneer leren de leerlingen? Hoe lang leren de
leerlingen? De duur van de maatschappelijke stage
kan verschillen. Bij een totale duur van 30 uur kan
de leerling een vermelding op de cijferlijst bij het
diploma behalen. De uitvoering van de maatschappelijke stage valt onder de verplichte onderwijstijd
(maximaal 30 uur) en kan plaats vinden gedurende
de hele schoolperiode van de leerling. Van de eerste
klas tot en en met het examen jaar. De keuze voor
de verdeling van de uren over de schoolloopbaan
van de leerling is aan de school. De uitvoering kan
ook plaats vinden gedurende de vakantie, in het
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weekend of op een avond. Wel blijft de school
verantwoordelijk. Ze moet dus ook kunnen aantonen
dat de leerling stage loopt in de onderwijstijd en dat
betekent dat er een contract moet liggen. Ook voor
de schoolverzekering is dit van groot belang.
10. Toetsing
Hoe wordt het leren van de leerlingen getoetst?
Het is aan de school om te kijken hoe men de stage
wil beoordelen en of men wil werken met verslagen,
evaluatieformulieren, eindpresentaties of fotoreportages. Wanneer de leerling een maatschappelijke stage van in totaal minimaal 30 uur heeft
uitgevoerd, kan hij een vermelding op de cijferlijst
bij het diploma behalen.

Samenhang en samenwerking

Begeleiding van leerlingen; introductie en
reflectie

Om tot de hierboven beschreven samenhang te
komen, is het van belang samen te werken met
verschillende actoren rondom de maatschappelijke
stage. Dit kan zowel binnen als buiten de school.
De onderstaande tabel maakt helder welke functies
samenwerking kan hebben om te komen tot
samenhang. De tabel kan een hulpmiddel zijn om
vormen van samenwerking te zoeken bij het
uitwerken van de maatschappelijke stage.

De leereffecten van de maatschappelijke stage
kunnen aanzienlijk vergroot worden door een
duidelijke introductie; hoe wordt de stage uitgevoerd, waarom is deze nodig en wat wordt er tijdens
zo’n stage gedaan en geleerd?. Belangrijk is ook
een moment achteraf waarbij leerlingen kunnen
reflecteren op ervaringen en behaalde resultaten,
mogelijk in combinatie met hun toekomst
perspectief en burgerschapsvorming.

Tabel 2. Functies van samenwerking om te komen tot samenhang

Binnen school

Buiten school

Brugfunctie

Samenwerking bevordert het slaan van
bruggen tussen de aspiraties van de
coördinator maatschappelijke stage en
de visie van de school.

Samenwerking versterkt de positie van
de school als onderdeel van de wijk/
gemeente.

Inspiratiefunctie

Samenwerking bevordert het genereren
van creatieve, nieuwe oplossingen
tussen vakdocenten en begeleiders van
de maatschappelijke stage.

Samenwerking bevordert het komen tot
nieuwe creatieve oplossingen in de
samenwerking tussen maatschappelijke
organisaties en de school.

Leerfunctie

Samenwerking bevordert de samenhang in het delen van kennis en het
reflecteren op vaak impliciete praktijkkennis tussen vakken en opdrachten
voor de maatschappelijke stage.

Samenwerking bevordert het delen van
kennis en het reflecteren van vakinhoudelijke doelen die terug komen in de
maatschappelijke stage.

Steunfunctie

Samenwerking zorgt ervoor dat
betrokkenen het gevoel hebben samen
sterker te staan binnen de school.

Samenwerking zorgt ervoor dat
betrokkenen het gevoel hebben samen
sterker te staan in de afstemming
binnen en buiten de school.

Capaciteitsfunctie

Samenhang bevordert het ontstaan van
ruimere ontwikkelingscapaciteit voor de
vakken en de maatschappelijke stage.

Samenwerking bevordert het ontstaan
van meer of andere capaciteit van
vrijwilligerswerk in de samenleving.

Motivatiefunctie

Samenwerking zorgt voor een sfeer op
school die positief werkt op de motivatie
van leerlingen om deel te nemen aan
het onderwijs en aan vrijwilligerswerk.

Samenwerking versterkt de samenhang
tussen regulier vrijwilligerswerk en
nieuw vrijwilligerswerk geschikt voor
de doelgroep jongeren.
Samenwerking zorgt voor motivatie voor
de maatschappelijke stage wat kan
doorwerken in de motivatie LOB,
ontdekken van talent en keuzes voor
de toekomst.
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Luke, een leerling uit HAVO 3, heeft in zijn maatschappelijke stage met andere
leerlingen een stuk natuurgebied opgeknapt. Er heeft op school geen duidelijke
introductie en reflectie op de stage plaatsgevonden. Na afloop van de stage vraagt
hij thuis: ‘Mam, waarom moesten wij dit eigenlijk doen?’

Door reflectie worden leerlingen zich bewust van
hun leerdoelen, van de manier waarop zij iets willen
en kunnen betekenen voor hun omgeving, en van wat
dat zegt over henzelf. Reflectie vindt plaats om de
opgedane ervaringen betekenis te geven en tegelijk
stuurt de reflectie weer het opdoen van nieuwe
leerervaringen. Onderzoek van René Bekkers (2010)
toont aan dat het leerresultaat en effect van de
maatschappelijke stage aanzienlijk wordt vergroot
als er stelselmatig gereflecteerd wordt. Hij wijst ook
op het belang van een goede introductie.
Uit dit onderzoek blijkt ook dat ruim driekwart van
de leerlingen aan de maatschappelijke stage begint
zonder dat zij duidelijke doelstellingen en activiteiten hebben vastgelegd. Dit hoeft niet per definitie
nadelig te zijn voor het effect van de maatschappelijke stage, maar voor leerlingen wordt het moeilijk
om nut te zien in het doen van de maatschappelijke
stage als zij niet hebben nagedacht over het doel
hiervan. Leerlingen die zich hebben voorbereid zijn
dan ook positiever over hun stage dan leerlingen
die dat niet hebben gedaan. Bovendien staat of valt
een succesvolle realisatie van de doelstellingen
met de mate waarin leerlingen de gewenste
ervaringen opdoen en herkennen.
Op het gebied van reflectie blijkt er dan ook nog
veel te verbeteren. Uit het eerder genoemde
onderzoek van Bekkers (2010) blijkt namelijk dat
één op de vijf leerlingen geen reflectieactiviteit
heeft uitgevoerd rondom de stage, althans niet in
de beleving van de leerling zelf. En slechts een
kwart van de leerlingen is positief over de lessen
waarin gereflecteerd werd op de stage. Meijs en
Karr (2010) concluderen dat voorbereiding en het
stimuleren van reflectie duidelijk een taak is voor
de scholen, maar dat dit nog niet structureel is
ingebed in het curriculum.
Communicatie en begeleiding zijn dus belangrijk
voor en na afloop van de stage. Soms ook tijdens de
stage, bijvoorbeeld bij een langdurende stage van
één middag in de week. Tijdens de maatschappelijke stage kunnen binnen de school introductie-,
voortgangs- en reflectiegesprekken met de
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leerlingen worden gevoerd. De vorm waarin deze
gesprekken plaatsvinden kan verschillen: klassikaal, in kleine groepjes of individueel, bijvoorbeeld
door de mentor. De keuze is afhankelijk van de
voorkeur van de begeleider en van wat past bij de
leerling. Ook de duur van de gesprekken kan
verschillen: de ene begeleider organiseert tien
minuten gesprekken met zijn leerlingen, de andere
trekt er een half uur voor uit. Klassikale gesprekken of introductielessen nemen soms één of
meerdere lesuren in beslag. Ook moet er ruimte
zijn voor individuele vragen van leerlingen.
De stagebegeleider (op school), de mentor of de
docent moet in alle gevallen over een aantal
vaardigheden beschikken om de genoemde
gesprekken effectief en efficiënt te laten verlopen.
Bijvoorbeeld: actief luisteren, verhelderende vragen
stellen, doorvragen, samenvatten en omgaan met
gevoelens. Het spreekt voor zich dat het scheppen
van een veilig klimaat een voorwaarde is, zeker
wanneer deze gesprekken in groepjes of klassikaal
plaatsvinden.

Introductie
Voorafgaand aan de maatschappelijke stage is het
van belang de stage helder te introduceren. Tijdens
de introductie moet voor leerlingen helder zijn op
welke leerdoelen maatschappelijke stage zich richt.
Het gaat daarbij om: doelen voor de leerling, doelen
van de school en doelen gerelateerd aan de
samenleving. Wat de doelen voor de leerling betreft
kan in de introductie duidelijk gemaakt worden wat
een leerling met de maatschappelijke stage kan
leren en aan welke competenties of vaardigheden
hij kan werken. Na afloop van de stage kan eventueel in een portfolio van de leerling vermeld worden
aan welke competenties de leerling heeft gewerkt.
Een duidelijke taakomschrijving tijdens de maatschappelijke stage is belangrijk. Voor leerlingen
maakt het duidelijk wat er van hen verwacht wordt
en aan welke competenties zij kunnen werken met
hun maatschappelijke stage(s). Ook de begeleiders
van de leerlingen weten door de taakomschrijving
wat er van de begeleiding verwacht wordt en wat zij

van de leerling kunnen verwachten. Niet alleen het
leereffect wordt groter door een duidelijke taakomschrijving, maar ook de kans op een succeservaring
bij de leerling.
Uit ervaring met maatschappelijke stages is
duidelijk geworden dat leerlingen het gevoel willen
hebben dat hun werkzaamheden ’er toe doen’, dat
het belangrijk was dat ze er waren. Als duidelijk is
wat de leerling gaat doen op de stageplek is de
mogelijkheid op zo’n succeservaring groter.
Tijdens de introductie worden leerlingen ook
voorbereid op situaties die ze tijdens de stage
kunnen meemaken en hoe ze daarmee kunnen
omgaan. Daarbij gaat het om gedrag in bepaalde
rollen en regels waarmee ze rekening moeten
houden, maar ook om wat ze kunnen doen in
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ongewenste situaties: wie informeer je, waar kan je
hulp vragen? In de introductie is er ook ruimte voor
leerlingen om te motiveren wat ze willen doen - wellicht solliciteren naar een maatschappelijke stage.
De introductie kan klassikaal worden gedaan, maar
ook deels klassikaal en deels in kleine groepjes of
met leerlingen individueel. Sommige scholen
organiseren een markt waar maatschappelijke
organisaties zichzelf en de klussen die bij hen te
verrichten zijn, presenteren. Op een dergelijke
stagemarkt kunnen leerlingen die het voorgaande
schooljaar maatschappelijke stage hebben gelopen,
vertellen over hun ervaringen Naast zo’n markt
kunnen ook gesprekken gevoerd worden met
individuele of groepjes leerlingen om te kijken wat
de wensen en de mogelijkheden zijn.

Maaike (15) zit op het VMBO-T en doet haar maatschappelijke stage bij de zorg
instelling in haar buurt. Ze helpt elke woensdagmiddag bij de knutselmiddag.
Soms maken ze bloembakjes, soms doen ze spelletjes en vaak ook een kwartiertje
bejaardengymnastiek. Ze vindt het heel leuk en kent de meeste bewoners bij naam.
Op een woensdagmiddag komt ze weer helpen en dan blijkt één van de oude dames
te zijn overleden. Daar is ze verdrietig over. Omdat het druk is kan ze er bij de soos
niet echt over praten. Maar voor Maaike is dit de eerste keer dat ze dit meemaakt.
In het voortgangsgesprek op school heeft ze er met haar mentor over gepraat. Die
toonde begrip en legde uit hoe ze hier mee om kon gaan. Eigenlijk was het gesprek
voor Maaike al genoeg. Het is goed te weten dat ze hier op school over kan praten.

Voortgang
Communicatie tijdens de stage, bijvoorbeeld door
een voortgangsgesprek, zorgt voor betrokkenheid
van de schoolbegeleider maatschappelijke stage bij
de leerling. Het wel of niet voeren van een voortgangsgesprek tijdens de stage hangt in de eerste
plaats samen met de lengte van de stage.
Daarnaast kan het ook tijdens een korte stage voor
bepaalde leerlingen van belang zijn om een voort
gangsgesprek te houden, bijvoorbeeld wanneer
zich iets voordoet tijdens de stage, wanneer een
leerling erg tegen de stage opziet of moeite heeft
zich aan afspraken te houden. In een voortgangs
gesprek bespreekt de schoolbegeleider maatschappelijke stage samen met de leerling diens
vorderingen, eventuele belemmeringen en zo nodig
maken ze plannen om de situatie te verbeteren.
In het voortgangsgesprek staat het werkgedrag van
de leerling centraal. De begeleider en de leerling
evalueren samen de afgelopen periode: de werkzaamheden, de tot nu toe behaalde resultaten op de
stageplek, de manier waarop de resultaten behaald
zijn, de motivatie en inzet van de leerling, eventuele
belemmeringen, ervaringen van de mensen op de
stageplek met de leerling (en andersom). Het is
géén beoordelingsgesprek, maar bedoeld om de
betrokkenheid bij de leerling en de stage duidelijk
te maken. Daarnaast is het van belang dat de
leerling zelfstandig verder kan gaan met de
maatschappelijke stage.
De praktijk van voortgangsgesprekken verschilt per
school. Dit geldt zowel voor de frequentie, de vorm,
de duur als de doelgroep. Ook de naam voor een
dergelijk gesprek varieert: soms heet het een
diagnosegesprek, een feedbackgesprek of een
werkgesprek. Sommige mentoren of maatschappelijke stagebegeleiders voeren de gesprekken met
individuele leerlingen, andere geven de voorkeur
aan kleine groepen, weer andere doen het liever
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klassikaal. Het voordeel van een individueel
gesprek is dat de persoonlijke situatie van de
leerling optimaal uit de verf komt. Bovendien
praten sommige leerlingen makkelijker in een één
op één gesprek. Soms krijgen alleen minder goed
presterende leerlingen een voortgangsgesprek.
Om stigmatisering te voorkomen, verdient een
gesprek met alle leerlingen de voorkeur.

Reflectie
Aan het eind van de stageperiode is het tijd voor
reflectie. Bij reflectie wordt meestal teruggekeken
naar het verleden (een opgedane ervaring),
stilgestaan bij het heden (betekenis geven aan de
ervaring), en vooruitgeblikt naar de toekomst. Dit
kan op verschillende manieren. Een veel voor
komende manier is een reflectie- of eindgesprek.
Een belangrijk doel van de reflectiegesprekken is
de leerlingen te laten reflecteren op leerdoelen en
het al dan niet behalen van leerdoelen. Dat doet hij
samen met schoolbegeleider maatschappelijke
stage. Samen evalueren ze de afgelopen periode:
de verrichte werkzaamheden, de behaalde resultaten, de manier waarop die resultaten zijn behaald, de
motivatie en de inzet van de leerling, de ervaringen
met (en van) de mensen op de stageplek, de
effectiviteit van afspraken, de samenwerking met
anderen, de mate van zelfstandigheid, de haalbaarheid van de planning.
Er zijn nog twee andere redenen waarom een
reflectiegesprek belangrijk is. Ten eerste biedt het
leerlingen de mogelijkheid hun ervaringen te delen
en eventuele problemen te bespreken. Ten tweede
biedt het de mogelijkheid om met de leerling tot
een verdieping te komen. Het geven van een cijfer
naar aanleiding van dit gesprek is daarom niet aan
te raden: dat kan voor de leerling juist een belemmering zijn zich vrij te uiten.

Voorbeeld ‘In de Ring’-les evaluatie van de stage:

Andere vormen van reflectie
Opvallend aan het uitvoeren van reflectietaken is
vaak de sterke nadruk op verbaallinguïstische
vaardigheden. De meest gehanteerde manieren om
reflectie op de maatschappelijke stage te bevorderen zijn, naast de gesprekken, het schrijven van
reflectieverslagen, logboeken of weblogs en het
verzorgen van presentaties (Bekkers, 2010).
Voor leerlingen die zich liever op een andere
manier uitdrukken dan verbaal, kan ook gedacht
worden aan andere werkvormen als ingang om een
reflectiegesprek te voeren. Hieronder worden een
aantal voorbeelden genoemd van werkvormen om
te leren reflecteren (Ogg, 2005):
-	Het maken van een tekening of stripverhaal
waarin de leerling stage-ervaringen verwerkt.
-	Het maken van een videoverslag, bijvoorbeeld
een item voor het jeugdjournaal, waarin de leerling laat zien wat hij gedaan heeft.
-	Het houden van een rondleiding (al dan niet
getekend).
-	Het maken van een maquette, tableaux vivants,
hindernisbaan, ganzenbordspel of muurtegel.
-	Het maken van een rap, song of radioreportage.
-	Het maken van een spreadsheet of grafiek met
gegevens over de stage, een diagram met daarin
de uitgevoerde taken verwerkt, een matrix met
positieve en negatieve ervaringen verwerkt.

Klassikale introductie en reflectie
Wanneer de schoolbegeleider kiest voor een
klassikale introductie en reflectie op de maatschappelijke stage is het van belang te zorgen voor een
positief en veilig klassenklimaat. Een methode om
een positief klimaat te scheppen is ‘In de Ring’.
Het doel van ‘In de Ring’ is om in een klas goede,
vertrouwenwekkende relaties te ontwikkelen
tussen leerlingen onderling en tussen leerlingen
en docent. ‘In de Ring’ moedigt leerlingen aan om
verantwoordelijkheid te nemen voor zichzelf en
voor elkaar. Door samen met elkaar te praten leren
leerlingen elkaar te ondersteunen. De sleutel
hiervoor is een klimaat van vertrouwen en positieve
benadering
‘In de Ring’ in de praktijk
De regels worden door de mentor in de uitvoerig
met de klas besproken; iedereen gaat ermee
akkoord. Het positieve klimaat in de klas wordt
onder andere bevorderd met de regel dat leerlingen
elkaar laten uitpraten, of door handopsteken
aangeven dat ze iets willen zeggen of juist even
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‘in de ring’ -les
Deze klassikale les wordt gegeven na afloop
van de maatschappelijke stage, het liefst
kort erna.
Thema: evaluatie van de stage.
De docent herinnert aan het begin van de les
aan de afgesproken regels:
- Wat hier besproken wordt, is vertrouwelijk
- We zijn positief naar iedereen
-	Je mag passen
Benodigdheden: open kring, papiertjes, zakje,
pennen, balletje.
1. Openingsspel:
Raden wie het is! Alle leerlingen krijgen een
papiertje waarop ze iets schrijven dat anderen
niet van hen weten (Ik hou niet van vis, Ik heb
gisteren mijn broertje gepest, Ik heb in
Amsterdam gewoond). Alle papiertjes gaan in
een zakje. Steeds mag een leerling daar een
papiertje uit pakken. Vervolgens raadt de groep
van wie het geheim is.
2.Ronde:
Tweetallen. A vertelt tegen B wat leuk en wat
lastig was in de stage. Daarna is B aan de beurt.
Vervolgens vertelt A in de kring wat B leuk of
lastig heeft gevonden. En omgekeerd.
3.Open forum:
Vooraf heeft de docent de leerlingen gevraagd
iets mee te nemen van de stage of iets wat
iets over die stage zegt. Het mag ook een
ansichtkaart of een symbool zijn. Ieder vertelt
iets over het meegebrachte voorwerp. Daarna
mogen leerlingen aan elkaar vragen stellen.
4. Bedanken/vieren:
Om de beurt staan de leerlingen op hun stoel
en vertellen wat leuk was aan de stage.
De anderen geven applaus.
5. Eindspel:
Uitbeelden. De leerling midden in de kring
beelden een activiteit uit (tanden poetsen,
stofzuigen). Wie het raadt mag in het midden.
Meer informatie over ‘In de Ring’ op www.CPS.nl.

niets willen zeggen. In de ‘In de Ring’- les zitten de
leerlingen in een open kring, zonder tafels. De
docent opent de les door te vertellen wat het thema
is. De les begint altijd speels; dat geeft de leerlingen de energie om daarna serieus met het thema
aan de slag te gaan.
Docenten en leerlingen zijn over het algemeen
enthousiast over de ‘In de Ring’. Door de vaste
structuur verlopen groepsgesprekken niet rommelig, en leerlingen praten niet (zo veel) door elkaar.
Daarmee lijkt ‘In de Ring’ goed inzetbaar op diverse
momenten tijdens de maatschappelijke stage.
De belangrijkste onderdelen van de ’In de Ring’-les
op een rijtje:
1. Openingsspel. Hierin ontstaat het groepsgevoel
en worden belangrijke waarden getraind en gedragscodes afgesproken. Het spel geeft energie,
zorgt voor plezier en hoeft niets met het thema
van de dag te maken te hebben.
2. Opwarmer. Iedereen krijgt de kans om iets te
zeggen. Degene die aan de beurt is, krijgt een
‘spreekstok’ of een ‘spreeksteen’. Om de vaart
erin te houden is het handig een vaste openingszin te gebruiken, bijvoorbeeld ‘Wat ik leuk vond
aan mijn laatste stagedag was…’
3.	Kern. Een open, vrije discussie, waarin het thema van die dag centraal staat. Er kan begonnen
worden met: ‘Wie heeft er een vraag over wat
hij/zij tijdens de laatste stagedag meemaakte?’
Leerlingen die iets willen vragen moeten hun
hand opsteken. Een mogelijke vorm om elkaar
te kunnen helpen, is alle leerlingen op de vraag
te laten reageren met ‘Zou het helpen als…?’
Degene die de adviezen krijgt, reageert niet meteen, maar verzamelt eerst alle adviezen en kijkt
vervolgens welke bruikbaar zijn.
4.	Succes vieren/ bedanken. Dit onderdeel mag te
maken hebben met het voorgaande advies, maar
dat hoeft niet. Het kan ook gaan om het noemen
van een leuk voorval uit de afgelopen week of
een bedankje aan een klasgenoot voor het lenen
van zijn fiets.
5.	Eindspel. Dit spel geeft de afsluiting van de
‘In de Ring’-les aan.
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3.
Maatschappelijke
stage en de relatie
met vakken en
leergebieden
Dit hoofdstuk gaat in op de plaats van de maatschappelijke stage gekoppeld aan vakken en leergebieden.
Als eerste komt aan bod: de samenhang in doelen
voor de maatschappelijke stage en het curriculum.
Dan volgt een paragraaf over de relatie van de
maatschappelijke stage met vakken en leergebieden.
De derde paragraaf behandelt een model,
de ideeënbank, waarmee de relatie tussen de maatschappelijke stage en verschillende aspecten van de
schoolpraktijk zichtbaar wordt. De uitwerking van de
ideeënbank staat in bijlage 1.
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Samenhang in doelen voor de maatschappelijke stage en
het curriculum
De maatschappelijke stage is slechts één van de onderdelen van het school
curriculum. Door de inhoudelijke onderwijsdoelen te koppelen aan de maatschappelijke stage kan er meer samenhang in het schoolcurriculum ontstaan.
Samenhang kan een overladen curriculum tegen gaan. Een ander voordeel van
samenhang is dat de maatschappelijke stage breed gedragen wordt in de
school en meer docenten er bij worden betrokken. Bovendien kan het leer
resultaat voor de maatschappelijke stage en voor de andere vakken vergroot
worden. Er zijn verschillende mogelijkheden om samenhang in het curriculum
te creëren, denk aan horizontale en verticale samenhang.
Horizontale samenhang
Bij horizontale samenhang gaat het om samenhang
tussen vakken en/of vakoverstijgende thema’s
binnen domeinen van hetzelfde onderwijsniveau.
Vaak wordt gekeken naar de mogelijkheid om
vaardigheden en inhouden aan elkaar te relateren.
Bij de maatschappelijke stage kan gezocht worden
naar een horizontale samenhang gekoppeld aan de
vakken. Vooral in de onderbouw van het voortgezet
onderwijs is hiervoor ruimte in de bestaande
kerndoelen.
Naast het aanleren van (burgerschaps)competenties en reflectie omvat het curriculum een kennisbasis die vanuit de vakken kan worden ingezet bij
maatschappelijke stages. Zo kunnen vakinhouden
de praktijk van de maatschappelijke stage versterken. En aan de andere kant draagt de maatschappelijke stage bij aan de verwerking van aangeleerde
stof. Ideeën over vakken en thema’s die gekoppeld
kunnen worden, komen uitgebreider aan bod in een
volgende paragraaf over de ideeënbank.

Biologie draagt bij aan maatschappelijke stage in natuurgebied de Lutte
Leerlingen uit de derde klas van het Bonhoeffer College uit Enschede doen een
gezamenlijke maatschappelijke stage in het natuurgebied de Lutte. Bij de lessen
biologie is een koppeling gelegd met de stage die de leerlingen gingen doen. Er
werd aandacht besteed aan de biodiversiteit en de werking van een ecosysteem. Dit
wordt toegepast op het natuurgebied de Lutte waar de leerlingen meehelpen in het
onderhoud. Deze maatschappelijke stage is uitgevoerd met een bedrijf uit de buurt,
Timberland. In het kader van maatschappelijk ondernemen stimuleert dit bedrijf
haar werknemers om per jaar een aantal maatschappelijke activiteiten te ondernemen. Via een stagemakelaar is het contact tussen het Bonhoeffer College en het
bedrijf gelegd. De werknemers van Timberland hebben de leerlingen begeleid
tijdens hun stage.

31

Schrijfvaardigheden bij Nederlands
Het Heldring College uit Den Haag laat leerlingen uit de tweede klas een natuurwandeling maken met ouderen. Voordat de leerlingen de ouderen ontmoeten, schrijven
zij een brief om zichzelf te introduceren. Dit wordt gedaan bij het vak Nederlands en
valt onder kerndoel 9, het planmatig voorbereiden en uitvoeren van taalactiviteiten.
Binnen het referentiekader Taal (2009) is dit een voorbereiding op het onderdeel
correspondentie.
Na de wandeling volgt een tweede brief waarin de leerlingen hun mening en
gevoelens over die dag beschrijven. Beide brieven worden beoordeeld en tellen mee
voor een cijfer. Het schrijven van een informele brief en daarbij meningen en
gevoelens uitdrukken hoort bij het eindniveau vmbo.

Verticale samenhang
Bij verticale samenhang gaat het om een samenhangende opbouw in leerjaren. Aansluiting via
doorlopende leerlijnen heeft dus betrekking op de
continuïteit van de leerstof en de leerloopbaan van
de leerling. Daarnaast kan de leerinhoud voor de
maatschappelijke stage een samenhang laten zien
in het programma voor de onderbouw en de
bovenbouw van een betreffend onderwijstype.
Hierdoor is eerder aangeleerde leerstof inzetbaar
in hogere leerjaren, zodat daar niet opnieuw tijd
aan besteed hoeft te worden.
Omdat de maatschappelijke stage een onderdeel
wordt van het schoolexamen, moet een school de
kwaliteit van een maatschappelijke stage gaan
beoordelen. Welke criteria stelt een school, zodat
de maatschappelijke stage wordt afgesloten met
een voldoende? Een school kan een opbouw
aanbrengen in de leerdoelen die ze stelt voor de
maatschappelijke stage. Een opbouw in de manier
waarop leerdoelen worden gesteld en reflectie
achteraf kunnen horen bij een verticale samenhang
(Karr en Meijs, 2010).

Relatie met vakken en leergebieden
Uit leerplankundig oogpunt is de vraag: wat is de
relatie tussen de maatschappelijke stage en het
inhoudelijke curriculum? Het inhoudelijke curriculum wordt in het spinnenweb vertegenwoordigd
door twee draden: de (onderwijs)doelen en inhouden. Doelen hebben betrekking op kerndoelen en
exameneisen. Inhouden gaan over kennis en
vaardigheden die aan bod komen op school of
buitenschools. Het is relevant te onderzoeken of en
zo ja, welke koppeling te leggen is tussen de doelen
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van maatschappelijke stages en overige onderwijsdoelen om tot meer samenhang te komen zoals is
uitgelegd in hoofdstuk 2.
Voordelen van inbedding in het inhoudelijke
curriculum
Scholen hebben de vrijheid om de maatschappelijke stage naar eigen inzicht en overwegingen
onder te brengen in het onderwijs. Sommige
scholen reserveren aparte projectweken, waarin
leerlingen individueel een eigen stageplaats zoeken
en uitvoeren, andere scholen doen dit binnen een
mentorprogramma of vullen hiermee de vrije
ruimte in het onderwijsprogramma in onder- en
bovenbouw. Als de maatschappelijke stages
gekoppeld worden aan bepaalde vakken/leergebieden biedt dat een aantal voordelen:
De theorievorming bij een vak/leergebied kan direct
ingezet en toegepast worden bij de uitvoering van
de maatschappelijke stages; dit kan een meerwaarde opleveren voor de maatschappelijke stage
en voor het andere vak.
Door de koppeling, worden de vakonderdelen
concreter en praktischer voor leerlingen; daarnaast
kan de uitvoering van de maatschappelijke stage
verbeteren.
Veel onderwijsinhoud heeft maatschappelijke
relevantie die voor leerlingen zichtbaar wordt als zij
de inhoud inzetten in de maatschappelijke stages.
Als vakdocenten een rol toebedeeld krijgen in de
maatschappelijke stages, wordt het draagvlak
hiervoor verbreed en integreert de maatschappelijke
stage in het inhoudelijke onderwijsprogramma.
Het inhoudelijk curriculum krijgt meer status
wanneer leerlingen zien dat het geleerde ook in de
praktijk wordt toegepast.

Kanttekeningen bij koppeling
Er zitten ook nadelen aan de koppeling van de
maatschappelijke stage aan het inhoudelijke
curriculum:
Het koppelen aan een vak kan de keuzemogelijk
heden voor de leerling beperken.
Alle vakdocenten van een bepaald vak moeten
hiervoor kiezen. Als de koppeling te zeer van één
enthousiaste vakdocent afhangt, kan de continuïteit
van een dergelijke maatschappelijke stage gevaar
lopen.
Niet bij alle maatschappelijke stages is het
mogelijk de koppeling met het inhoudelijke
curriculum te leggen.

-	Het gaat hier dus om een vraaggericht deel van
de ideeënbank.
-	Een derde deel van de ideeënbank kan gevuld
worden met mogelijke vacatures in de school.
Misschien zijn er in de school klussen die de
leerlingen kunnen uitvoeren voor hun maatschappelijke stage. Denk aan:
-	Leerling mediator
-	Lid van de leerlingenraad
-	Lid van de schoolkrant
-	Tutor van brugklasleerlingen
In de ideeënbank kan dan staan wat de taken
inhouden en wat er van de leerling wordt verwacht.
Dit deel van de ideeënbank is ook aanbodgericht.

Een ideeënbank op school
Op de volgende pagina’s volgen drie voorbeelden
Een mogelijk instrument om de maatschappelijke
stage naar eigen keuze van de leerling in te richten die de koppeling tussen het inhoudelijk curriculum
en toch een koppeling met de vakken en leerdoelen en de maatschappelijke stage verduidelijken.
te maken is een ideeënbank. In de ideeënbank
kunnen verschillende ideeën een plaats krijgen
voor een maatschappelijke stage gekoppeld aan
een vakinhoud of aan één of meerdere leerdoelen.
Er kunnen vakinhouden een plaats in krijgen waar
een maatschappelijke stage uit kan voortvloeien
(zie bijlage 1). Daarnaast kunnen er klussen in de
school worden opgenomen in de ideeënbank.
Het vullen van een ideeënbank met deze ideeën
Bronnen bij dit hoofdstuk
gaat in verschillende stappen. Als eerste moeten de
CEVO, Aardrijkskunde havo
vakdocenten geraadpleegd worden. Hoofdvraag is:
2009/vwo 2010 syllabus
Waar in het vak liggen raakvlakken met de maatcentraal examen.
schappelijke stage? Het moet hierbij gaan om een
Van: http://www.eindexanatuurlijke koppeling tussen de maatschappelijke
mens.leidenuniv.nl/
stage en het inhoudelijke curriculum. Het gaat dus
nieuwesite/assets/files/
om een aanbodgericht deel van de ideeënbank.
programma/vwo/AardrijksEen andere deel van de ideeënbank kan inhouden
kunde.pdf
bevatten waar de leerlingen tijdens hun maatschappelijke stage tegenaan lopen. In de ideeënEen nadere beschouwing.
bank kan dan de vakgerichte inhoud worden
Over de drempels met taal
ondergebracht die nodig is voor die stageplaats.
en rekenen. (2009).
Enschede,
Denk aan:
-	Een aantal lessen over het technisch onderhoud
Handreiking schoolexamen
van een rollator en rolstoel, uit te voeren bij het
aardrijkskunde havo/vwo.
vak techniek.
Enschede 2007. SLO.
-	Aandacht voor spannend voorlezen tijdens de
Van: http://www.slo.nl/
dramalessen.
downloads/archief/
-	Leren over verschillende technieken voor
Handreiking_aardrijkskunverschillende doelgroepen als voorbereiding voor
de_DEFINITIEF.pdf/
het assisteren bij een bejaardensoos.
-	Lessen mediatechniek gebruiken om verslag
Kerndoelen onderbouw-vo.
geving van Rode-Kruisactiviteiten via film vast
Van: http://kerndoelenonte leggen.
derbouw.slo.nl

33

VOORBEELD 1. Aardrijkskunde ‘Leefbaarheid in de wijk’ in de bovenbouw havo/vwo

Doel leerling

De leerlingen willen de leefbaarheid in de wijk waar ze wonen verbeteren

Leerdoelen van
de vakken

Nederlands:
Leren vragen op te stellen voor interview en enquêtes, deze afnemen en de gegevens
verwerken.

Andere doelen

Samenwerken in een project.
Omgaan met instanties en autoriteiten.

Stageplaats

Buurtvereniging Nijmegen Oost

Stageactiviteit

-	Aanvraag voor subsidie bij de gemeente helpen opstellen en toelichten bij de
gemeente.
- De speeltuin opknappen en de omgeving van de speeltuin schoonmaken.
-	Interviews en enquêtes met buurtbewoners houden.

Voorbereiding

-	Inhoudelijk aardrijkskunde: praktische opdracht over leefbaarheid in de wijk
uitgevoerd, als onderdeel zowel van het schoolexamen domein eigen leefomgeving
E. Tevens is dit onderdeel van het centrale examen.
-	Enquête- en interviewvragen opstellen via vaklessen Nederlands.
-	Een paar interviews met wijkbewoners over leefbaarheid en enquêtes over
leefbaarheid onder groot aantal bewoners.
-	Subsidieverzoek geschreven, ingediend en mondeling toegelicht op stadhuis bij
wethouder van jeugdzaken.

Reflectie

Doel: Omgaan met instanties en autoriteiten
In contact treden met een buurtvereniging en een ambtelijke organisatie vereist
andere omgangsnormen dan de leerlingen gewend zijn. Zo blijkt dat er officiële
afspraken gemaakt moeten worden via een secretaresse en dat er een strakke
tijdsplanning is wanneer er met de wethouder wordt gesproken. Hoe je een persoon
in een andere positie (wethouder) aanspreekt is lastig. Tijdens de reflectie kan de
leerling de leereffecten hiervan weergeven.
Doel: Vergroten van de leefbaarheid
De activiteiten die de leerlingen hebben gedaan zijn vastgelegd op foto en worden
geplaatst op de site van de wijkvereniging.
Leerlingen leren mensen in de wijk kennen en vice versa.
Doel: Afnemen enquête
Aanspreken van onbekenden.
Leerlingen reflecteren op voor- en nadelen van het gebruik van enquêtes en de
gegevens die hiermee kunnen worden verzameld.
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VOORBEELD 2. Lichamelijke opvoeding ‘Volleybaltraining geven’

Doel leerling

Esmee wil graag helpen bij haar volleybalclub. Haar doel is het geven van training op
woensdagmiddag. Er zijn bijna geen trainers voor te krijgen.

Leerdoelen van
de vakken

Lichamelijke opvoeding:
Bewegen organiseren.
Maken van trainingsschema’s voor volleybal voor jonge kinderen.

Andere doelen

Leren voor een groep te staan
Leren met verschillende mensen om te gaan.

Stageplaats

Bij de sportclub in haar woonplaats

Stageactiviteit

Trainingen geven aan kinderen in leeftijd van acht tot tien jaar

Voorbereiding

Het onderdeel “bewegen en regelen” bij het vak LO leert de leerlingen om te organiseren. Op school wordt dat in praktijk gebracht door Esmee (samen met andere
leerlingen) een volleybaltoernooi te laten organiseren en als verantwoordelijke de
leiding over het toernooi te dragen. Het speelschema wordt met de docent LO
doorgenomen.
Esmee bereidt daarnaast trainingsschema’s voor om uit te voeren tijdens de stage en
bespreekt deze met de docent LO.

Reflectie

Esmee vond het organiseren leuk om te doen en dat ging ook goed. Ook de trainingsschema’s voorbereiden lag haar wel. Maar eenmaal voor de volleybalgroep was het
minder makkelijk. Met alleen een trainingsschema ben je er niet.
Met de docent LO gekeken naar strategieën om de aandacht van een groep te krijgen.
De opbrengst van de stage zijn de oefenschema’s die Esmee heeft gemaakt en een
verslag van drie woensdagen trainingen geven.
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VOORBEELD 3. Romeinen in de wijk

Doel leerling

Zichtbaar maken cultureel erfgoed in de buurt waar de school staat

Leerdoelen van
de vakken

Geschiedenis
Historisch besef van de eigen omgeving en van de ontwikkeling van het Romeins
imperium in de eigen omgeving en de rol die de Romeinse geschiedenis nu nog
heeft op de omgeving.
Aardrijkskunde
Beschrijven van de omgeving.

Andere doelen

Oplossingen verzinnen voor gestelde problemen.
Vragen durven stellen.
Creatief verwerken van informatie.

Stageplaats

De Stichting Romeinenfestival

Stageactiviteit

De leerlingen maken duidelijk in woord en beeld hoe de Romeinse aanwezigheid er
2000 jaar geleden in Nijmegen heeft uitgezien door een wandeltocht langs het tracé
van het Romeinse aquaduct, het nabouwen van de commandantwoning en het
aanleggen van een Romeinse heemtuin.
Negen tweede klassen doen mee, elke klas heeft een specifieke opdracht

Voorbereiding

Verschillende vakken zijn hier bij betrokken.
•	Aardrijkskunde
	Leerlingen leren met het kompas een route te lopen, oefenen in en rond de
school om later met de buurtbewoners de route van het aquaduct te lopen.
	Leerlingen leren waarom het mogelijk is dat er een aquaduct was en hoe dit
werkte aan de hand van begrippen verval en verhang.
•	Geschiedenis
	Informatie over het Romeins imperium en de impact in deze tijd.
• Biologie:
	Leerlingen leren over kruiden en het wieden van onkruid.
•	Latijn/geschiedenis
	Leerlingen leren over Romeinen in Nederland onder andere door bezoek aan
museum Het Valkhof.
•	Kunstvakken
	Leerlingen leren op een Romeinse manier kunst te maken, na echte Romeinse
kunst in het museum te hebben gezien.
De docenten van de verschillende vakken zijn hier bij betrokken evenals de stichting
Romeinenfestival die voorlichting geeft.
De leerlingen maken een route voor de wijkbewoners die de Romeinse tijd kunnen
beleven.

Reflectie

Elke klas reflecteert gezamenlijk op de ondernomen activiteiten. De mentor voert
dit klassengesprek.
Reflectie op vakinhouden:
•	Heb je voldoende informatie gehad om de opdrachten te kunnen uitvoeren?
Welke vakinhouden heb je gemist?
•	Heb je de Romeinse tijd ervaren? Wat zou anders zijn geweest?
Nu je dit weet, wat betekent dat voor hoe je tegen je omgeving aankijkt?
Reflectie op de stage:
•	Past deze manier van iets betekenen voor de ander (een wandeling organiseren
in de wijk) bij jou?
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4.
Maatschappelijke
stage als oefenplaats
voor burgerschap
Dit hoofdstuk richt zich op de relatie tussen de maatschappelijke stage en het curriculum voor burgerschapsonderwijs.
De eerste paragraaf gaat in op de burgerschapsdoelen die
relevant zijn voor de maatschappelijke stage. De tweede
paragraaf behandelt de drie domeinen van burgerschap:
democratie, participatie en identiteit. De derde paragraaf laat
zien hoe de maatschappelijke stage en burgerschap elkaar
kunnen versterken. De vierde paragraaf geeft suggesties om
stapsgewijs een visie op de maatschappelijke stage en
burgerschap te ontwikkelen.
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Artikel 17 van de Wet op het Voortgezet Onderwijs

Artikel 17. Onderwijs in een pluriforme
samenleving; burgerschap; sociale integratie
Het onderwijs:
a. gaat er mede van uit dat leerlingen opgroeien in
een pluriforme samenleving,
b. is mede gericht op het bevorderen van actief
burgerschap en sociale integratie, en
c. is er mede op gericht dat leerlingen kennis hebben
van en kennismaken met verschillende achtergronden
en culturen van leeftijdgenoten.

Overlappende leerdoelen
Sinds 2006 is wettelijk bepaald dat scholen een
concrete bijdrage moeten leveren aan de bevordering van actief burgerschap en sociale integratie.
In de toelichting bij de wet wordt burgerschap
omschreven als ‘de bereidheid en het vermogen
deel uit te maken van de gemeenschap en daar een
actieve bijdrage aan te leveren’. Met andere
woorden, leerlingen zijn zich ervan bewust dat ze
onderdeel uit maken van de gemeenschap, ze
willen daar een bijdrage aan leveren en zijn ook in
staat om dit te doen.
De inspectie verlangt van scholen dat zij een visie
hebben op burgerschap, zicht hebben op de
leerlingenpopulatie en mogelijke risico’s daarin en
dat als uitvloeisel daarvan doelen en aanpakken
zijn bepaald. Daarbij wordt scholen gevraagd
aandacht te hebben voor sociale competenties,
gerichtheid op de Nederlandse samenleving,
basiswaarden van de democratische rechtstaat en
de school als oefenplaats.
De maatschappelijke stage past goed in deze uitleg
van wat burgerschap is. Het biedt leerlingen de
gelegenheid om de samenleving te verkennen en
daaraan een bijdrage te leveren. Daarbij leren de
leerlingen vooral door te doen. Dit toepassen van
de uitgangspunten van burgerschap en door te
leren in de praktijk fungeert de maatschappelijke
stage als een zogenaamde ‘oefenplaats voor
burgerschap’, waarover de inspectie spreekt.
Leerlingen leveren een bijdrage aan de gemeenschap, maken kennis met de samenleving, leren
deel uit maken van de samenleving en oefenen
sociale competenties.
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Tabel 3: Onderverdeling van domeinen voor burgerschap.

Democratie

Participatie

Identiteit

Houdingen

A1
De oplossingsgerichte
burger

B1
De actieve burger

C1
De verantwoordelijke
burger

Vaardigheden

A2
De zich informerende
burger

B2
De sociaal- communicatieve burger

C2
De zich inlevende
burger

Kennis en inzicht

A3
De democratisch
geletterde burger

B3
De sociaal geletterde
burger

C3
De cultureel geletterde
burger

Om van de abstracte begrippen uit wet- en regelgeving tot werkbare leerdoelen te komen, is het zinnig
vast te stellen op welke domeinen burgerschapsvorming betrekking heeft. Het gaat om:

Per stage kunnen enkele doelen worden overgenomen. De volgende paragraaf beschrijft kort de
belangrijkste doelen per domein.

De domeinen nader toegelicht
-	Participatie: inspraak, medezeggenschap en
sociale verantwoordelijkheid.
-	Identiteit: persoonlijk, levensbeschouwelijk,
omgaan met diversiteit, nationale en Europese
identiteit.
- Democratie: basiswaarden, besluitvorming, omgaan met tegenstellingen.
In het voorbeeldleerplan burgerschap (Bron, 2009)
is ieder domein onderverdeeld in: houdingen,
vaardigheden en kennis en inzicht. Een en ander is
samengevat in bovenstaand schema.
Deze negen cellen zijn uitgewerkt in leerdoelen
voor: de afzonderlijke onderwijsniveaus in het
primair onderwijs, de onderbouw voortgezet
onderwijs, het vmbo en het havo/vwo (te vinden op:
www.jongeburgers.slo.nl). Een deel van deze
doelen is van toepassing op de maatschappelijke
stage. In bijlage 2 is een selectie van doelen uit het
kernleerplan burgerschap voor de onderbouw vo,
het vmbo en het havo/vwo opgenomen.
Uitgangspunt van de selectie is dat deze in de
maatschappelijke stage een rol kunnen spelen.
Niet alle doelen zijn daarvoor even geschikt. Dit zal
sterk afhangen van de stageplaats, de stageduur
en de visie van de school. De selectie biedt in ieder
geval een goed overzicht van de mogelijkheden.
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Domein participatie
Er kunnen drie niveaus van participatie onder
scheiden worden: meehelpen met uitvoering,
organiseren en initiëren.
Er zijn parallellen met de maatschappelijke stage.
De maatschappelijke stage en burgerschap kunnen
elkaar versterken door aan de volgende leerdoelen
binnen het domein participatie te werken:
- De wil samen te werken aan een sociale leef- en
leeromgeving en zich in te zetten voor een maatschappelijk nut; de bereidheid om een bijdrage
te leveren aan de omgeving door het nemen van
initiatieven en het uitvoeren van organisatorische
taken en het vermogen daarbij te reflecteren op
de eigen houding.
-	Kunnen omgaan met kritiek, complimenten en
verschillende meningen; inzicht in verschillende
manieren van communiceren en in het feit dat
binnen een organisatie mensen zowel gedeelde
als verschillende rollen vervullen.
-	Inzicht in verschillende manieren om te participeren in de samenleving.
Uit onderzoek (Bekkers, 2010) blijkt dat leerlingen
die een maatschappelijke stage hebben gedaan het
vanzelfsprekender vinden om ook na de stage actief
te zijn in vrijwilligerswerk. Daarmee kan door de
maatschappelijke stage een belangrijke bijdrage

geleverd worden aan de burgerschapsvorming.
Domein identiteit
In een onderzoek (Boersma, 2010) geven schoolleiders aan dat de meerwaarde van de maatschappelijke stage voor de leerlingen vooral in dit domein
ligt en dat de stage de leerlingen rijker maakt.
Argumenten die zij aandragen zijn: de leerling komt
in aanraking met andere culturen, opvattingen en
mensen; de leerling leert buiten de eigen leefwereld te denken en te handelen; de leerling leert de
eigen waarden en normen te toetsen en te ontwikkelen; de leerling ervaart dankbaarheid.
Met behulp van de maatschappelijke stage kan
gewerkt worden aan:
- De bereidheid om met anderen samen te
werken - ongeacht de groepsidentiteit, en de
bereidheid om zich aan te passen of om mee te
werken aan verandering van bestaande regels.
-	Het vermogen om zich in te leven in anderen
vanuit respect voor de eigen persoonlijkheid en
identiteit; het vermogen om de eigen kwaliteiten
in te zetten in de samenwerking met anderen en
een beroep te doen op de kwaliteiten van anderen.
-	Inzicht in kenmerken van de Nederlandse multiculturele en pluriforme samenleving en in het
gegeven dat mensen beïnvloed worden door hun
sociale omgeving.
Domein democratie
Of het domein democratie aan bod komt is sterk
afhankelijk van de stageplaats en de werkzaam
heden die de leerling uitvoert. In de ontmoeting met
anderen kan in ieder geval gewerkt worden aan:
- De bereidheid om zich te gedragen vanuit respect
voor algemeen aanvaarde waarden en normen.
- De acceptatie van het feit dat anderen niet altijd
dezelfde opvattingen delen.
-	Reflectie op de eigen opvattingen en houdingen
naar aanleiding van gesprekken met anderen.
-	Afhankelijk van de inhoud van de maatschappelijke stage: de rol van de burger in een democratische samenleving.

Maatschappelijke stage koppelen
aan burgerschap
Het ligt voor de hand de maatschappelijke stage en
burgerschap aan elkaar te koppelen. Voor beide
geldt dat de school hier op een eigen wijze invulling
aan kan geven. Tevens geldt dat ze leerlingen
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voorbereiden op deelname aan de samenleving.
Koppeling van de maatschappelijke stage met
burgerschap versterkt beide: aan de eisen voor te
maken uren en het vrijwillige karakter van de stage
worden inhoudelijk-kwalitatieve eisen toegevoegd.
Zo is het lopen van een stage bij de eigen sportclub
een prima invulling van `het doen van vrijwilligerswerk’. In het perspectief van burgerschap komt
daar een inhoudelijk aspect bij, zoals: leerlingen
maken contact met mensen uit verschillende
sociale milieus.
De koppeling roept wel enkele vragen op zoals:
welke burgerschapsdoelen lenen zich goed voor
de stage? Wat betekent dit voor de keuze en de
invulling van de stage? Op welke wijze kan de
school leerlingen voorbereiden en wat heeft de
leerling nodig om zinvol te kunnen reflecteren op
de ervaringen uit de stage? Met andere woorden:
koppeling van de maatschappelijke stage aan
burgerschap resulteert in meer samenhang in het
curriculum en versterkt beide, maar er moet wel
goed over de koppeling worden nagedacht.
Hieronder staat hoe leerdoel(en) en stage aan
elkaar gekoppeld kunnen worden. Ook worden
punten gepresenteerd die verduidelijken hoe een
stage-ervaring zo optimaal mogelijk wordt benut.

Voorbeeld: Begeleiden bij buitenschoolse activiteiten

Doel

Daniël wil meehelpen om er voor te zorgen dat de leerlingen van een brede school wat
vaker de school uit gaan. Door gebrek aan begeleiding is er weinig ruimte voor
buitenschoolse activiteiten.
Relevante doelen burgerschap:
De wil om samen te werken aan een sociale leef- en leeromgeving en om zich in te
zetten voor een maatschappelijk nut.
De bereidheid om een bijdrage te leveren aan de omgeving door het nemen van
initiatieven en het uitvoeren van organisatorische taken en het vermogen om daarbij te
reflecteren op de eigen houding.

Stageplaats

Een brede basisschool

Activiteit

Daniël helpt een pedagogisch werker bij het organiseren en begeleiden van buitenschoolse activiteiten. Hij organiseert een fotoproject: de scholieren gaan foto’s maken
van plekken in de wijk die zij leuk vinden en van plekken die opgeknapt zouden mogen
worden. Het fotoverslag wordt aangeboden aan de stadsdeelraad.

Voorbereiding

Daniël bespreekt met zijn begeleider van school wat hij wil leren van deze stage, en hoe
hij dat gaat doen. Hij wil ervaren op wat voor manieren hij iets kan betekenen voor zijn
omgeving. Afgesproken wordt dat Daniël deze ervaringen verwerkt in een stripverhaal.

Reflectie / begeleiding

Tijdens de begeleidingsgesprekken op school wordt besproken hoe Daniël het vindt om
initiatieven te nemen, om activiteiten te organiseren, en om te begeleiden. Vindt Daniël
het leuker om nieuwe ideeën te bedenken, of om te helpen bij de uitvoering? Welke
kwaliteiten van hemzelf kwamen goed van pas tijdens de stage? Heeft Daniël dingen
gedaan waar hij in de toekomst meer mee wil doen?

Aandachtspunten bij het stimuleren van participatie
-	Leerlingen moeten ervaren dat het leuk kan zijn om zich nuttig te maken
voor de omgeving. Dat ze het prettige gevoel krijgen dat ze er toe doen en
een bijdrage kunnen leveren.
-	Het leren initiatief nemen en het leren organiseren vraagt om de mogelijkheid dat leerlingen daadwerkelijk (een deel van de) verantwoordelijkheid
op zich nemen en dat volwassen daarvoor de ruimte bieden. Het bieden
van keuzemogelijkheden of ruimte voor een eigen invulling, kan hieraan
bijdragen.
-	Leren over de eigen werkhouding: hoe functioneer ik in de rol die ik vervuld
heb? Wat ging goed? Wat ging niet goed? Hoe heeft mijn omgeving
de samenwerking ervaren? Hiervoor is het niet genoeg om ervaring op te
doen, maar is ook bewustwording nodig naar aanleiding van de opgedane
ervaringen.
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Voorbeeld: Meehelpen bij de dagopvang van daklozen

Doel

Yasmine wil meehelpen bij de opvang van dak- en thuislozen.
Relevante doelen burgerschap:
De bereidheid om met anderen samen te werken, ongeacht de groepsidentiteit.
Het vermogen om zich in te leven in anderen vanuit respect voor de eigen persoonlijkheid en identiteit.

Stageplaats

Humanitas

Activiteit

Yasmine helpt bij het organiseren van een wekelijkse lunch voor dak- en thuislozen.

Voorbereiding

Tijdens de voorbereiding wordt besproken wat Yasmine wil leren en hoe ze dit gaat
aanpakken. Omdat Yasmine nogal verlegen is, wil ze wel oefenen in het leggen van
contacten. Afgesproken wordt dat ze op basis van de gesprekken met cliënten, een
beschrijving maakt van het leven van twee cliënten van de opvang.

Reflectie / begeleiding

Tijdens de reflectiegesprekken wordt Yasmine aangemoedigd om niet alleen broodjes
te smeren, maar om ook het gesprek aan te gaan met de cliënten van de dagopvang.
Omdat ze dit moeilijk vindt, wordt tijdens het voortgangsgesprek besproken hoe ze het
gesprek aan kan knopen: dit lukt beter door na afloop van de lunch samen koffie te
gaan drinken en door de cliënten te betrekken bij het opruimen na afloop. In het
reflectiegesprek kan hierop worden teruggekomen.

Aandachtspunten bij de vorming van identiteit
- Ontmoeting met ‘anderen’ centraal stellen. Stimuleer leerlingen om niet
in het eigen sociale milieu te blijven (de eigen voetbalclub), maar om daarbuiten op zoek te gaan naar een stageplek. Leerlingen hebben soms de
neiging om dicht bij huis te blijven bij de keuze voor een doelgroep of activiteit: bijvoorbeeld door een doelgroep te benaderen waar ze zelf toe behoren,
een activiteit uit te voeren die ze al vaker doen, of iets voor een instelling te
doen waar al familie werkt.
-	Het stimuleren van samenwerking. Niet alleen iets doen vóór anderen, maar
ook mét anderen. Dit helpt om met anderen in gesprek te komen en om te
leren omgaan met verschillende meningen en opvattingen.
- De reflectiecomponent moet aanwezig zijn; niet alleen het dóen van dingen.
Deze ervaringen moeten ook geplaatst worden. Wat vond ik leuk, wat niet en
wat zegt dat over mij? Waar ben ik goed in? Hoe kan ik mijn kwaliteiten inzetten voor mijn omgeving?
-	Het welslagen van de maatschappelijke stage is niet alleen afhankelijk van
het succes in de uitvoering. Het gaat er ook om dat de leerlingen ervaring
opdoen met andere groepen mensen. Dit kan hen veel leren over henzelf:
Wat vind ik leuk? Waarom wel of niet? Kan ik daar ook iets mee in een toekomstige opleiding, toekomstig beroep, of in vrijwilligerswerk? Dit moet tot
uiting komen in de begeleiding.
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Voorbeeld: Actie tegen mensenrechtenschendingen

Doel

Francis wil iets doen tegen mensenrechtenschendingen.
Relevante doelen burgerschap:
Reflectie op de eigen opvattingen en houdingen na van gesprekken met anderen.
De rol van de burger in een democratische samenleving.

Stageplaats

Amnesty International

Activiteit

Samen met andere vrijwilligers van Amnesty International geeft Francis voorlichting
over mensenrechten. Dit doet zij in een stand op de markt, maar ook door het samen
organiseren van een schrijfmiddag op de eigen school.

Voorbereiding

Met haar begeleider heeft Francis afgesproken om uit te zoeken op wat voor verschillende manieren Amnesty zich inzet voor mensenrechten. Haar ervaringen zal zij
verwerken in een profielwerkstuk voor maatschappijwetenschappen.

Reflectie / begeleiding

Tijdens de voortgangsgesprekken wordt ingegaan op de ervaringen van Francis: hoe
vond zij het om een bijdrage te leveren aan een maatschappelijk belang? Heeft zij het
idee dat je als individu verschil kunt maken? Zat het wel eens tegen en hoe is zij daar
mee omgegaan?
Tijdens de les maatschappijwetenschappen wordt gesproken over het nut en de
werkwijze van belangenorganisaties. Hier vertelt Francis over haar ervaringen bij
Amnesty.

Aandachtspunten bij de democratische vorming
Niet in iedere maatschappelijke stage komen leerlingen in aanraking met
democratische principes en praktijken. Wel is het mogelijk deze op te zoeken.
Daarbij kunnen de volgende punten behulpzaam zijn:
-	Het opdoen van kennis over democratische waarden en normen zoals:
inspraak, kritische meningsvorming, argumenteren, rekening houden met
verschillende opvattingen.
-	Reflectie op het bestaan van verschillende meningen en opvattingen, en op
de wijze waarop daar binnen een democratie mee om wordt gegaan.
-	Ruimte bieden voor keuzevrijheid in de maatschappelijke stageplaats; Er is
een positief verband gevonden tussen volledige keuzevrijheid in de stageplaats en de politieke betrokkenheid van leerlingen.
-	Nagaan of de stageorganisatie een politiek of ideologisch-maatschappelijk
doel heeft: iets aan de orde willen stellen en veranderen, of dat een organisatie servicegericht is; het bieden van hulp of een dienst. In het eerste geval
is sprake van democratische vorming, in het laatste geval is sprake van `iets
willen betekenen voor een ander’.
-	Het meedoen aan of organiseren van een politieke activiteit zoals een debat,
of een verkiezingscampagne.
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Suggesties bij invoering
De school is bij uitstek een plek om te oefenen met
het samengaan van burgerschapsvorming en de
maatschappelijke stage. In de vorige paragraaf
werd gewezen op het grote aantal keuzen dat
gemaakt kan en ook moet worden als een school
serieus werk wil maken van doelbewust, onderwijskundig verantwoord en effectief burgerschaps
onderwijs. In deze paragraaf volgen een aantal
suggesties en tips om handen en voeten te geven
aan beleidsontwikkeling, draagvlakvergroting en
implementatie van de maatschappelijke stage in
combinatie met burgerschapsvorming.
Suggesties voor beleidsontwikkeling, draagvlakvergroting en implementatie
1. Begin bij het formuleren van beleid op dit terrein
met een inventarisatie van wat er allemaal al
gebeurt in de school. Welke activiteiten zijn er in de
verschillende leerjaren, met welke klassen, welke
projecten worden georganiseerd, welke thema
middagen of themalessen zijn er, welke vakken zijn
daar bij betrokken? (Zie Quickscan in de publicatie
Maatschappelijke stage als invulling van burgerschap)
2. Relateer de uitkomst van deze inventarisatie
aan de doelen voor de maatschappelijke stage zoals
ze in deze publicatie zijn uitgewerkt. Vergelijk het
resultaat hiervan met wat er in het schoolplan in
missie en visie is opgeschreven. Tracht hier te
komen tot een samenhangend geheel, bijvoorbeeld
door gebruik te maken van het spinnenweb: dragen
onze inspanningen inderdaad bij aan onze visie?
Bijvoorbeeld: dragen de docenten in hun gedrag
de visie uit, sluiten onderwijsactiviteiten aan op
de visie?
3. Maak gebruik van een stappenplan om op een
systematische manier duidelijkheid te scheppen
over de kaders van burgerschapsvorming, de
relatie tussen de maatschappelijke stages en
burgerschap, een plan van aanpak, de taken en
verantwoordelijkheden binnen de school als het
gaat om activiteiten en verantwoordelijkheden op
het gebied van burgerschapsvorming en de
maatschappelijke stage.
4. Probeer bij het bepalen van het aanbod aan
activiteiten en het maken van keuzes consistent
en congruent te blijven aan de richting waarin de
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school zich wil ontwikkelen. Een school met
bijvoorbeeld een sterke interne gerichtheid kan
kiezen dit vooral te blijven doen en zal dus zoeken
naar activiteiten die te maken hebben met mogelijkheden binnen de eigen organisatie.
Scholen hechten over het algemeen grote waarde
aan democratische bewustwording. In de maatschappij georiënteerde vakken wordt ruim aandacht
besteed aan alles wat met onze democratie en
rechtssysteem te maken heeft. In het kader van “de
school als oefenplaats voor burgerschap” kan een
school met een sterke interne gerichtheid besluiten
om voortaan de leerlingen een belangrijke plaats toe
te kennen in besluitvormingsprocedures binnen de
school door hen daar nadrukkelijk bij te betrekken.
Een school met een externe gerichtheid kan er voor
kiezen om in de maatschappelijke stage (leerlingen)
contact te (laten) zoeken met (politieke) instellingen
en organisaties in de buurt of de gemeente van de
school.
5. Probeer bij het inventariseren van mogelijkheden
om invulling te geven aan burgerschapsvorming en
de maatschappelijke stage ook te zoeken naar
mogelijkheden van uitwisselingen met andere
scholen. In de praktijk blijken de uitwisselingen een
rijke bron van mogelijkheden om leerlingen met
uiteenlopende sociaal-culturele en levensbeschouwelijke achtergronden met elkaar in contact te
brengen en gezamenlijk te laten werken aan
gemeenschappelijk gestelde doelen. Over het
algemeen zijn zowel docenten als leerlingen zelf
erg positief over dit soort ontmoetingen. Een
uitwerking hiervan staat in bijlage 3.

Om verder
te lezen
Deze uitgave benadert de maatschappelijke stage vanuit een
theoretische invalshoek. Wie een meer praktische benadering wenst,
kan terecht bij onderstaande publicaties.
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stagebieders en de vrijwilligerscentrale goed te
regelen, moet de school een aantal stappen zetten.
In dit Stappenplan komen alle onderwerpen waar
de school mee te maken krijgt aan de orde en deze
zijn in een handig schema gezet. Categorieën zijn:
voorbereiding, regelgeving, externe partners,
communicatie, onderwijskundig, organisatie,
evaluatie. Bij iedere stap komt aan de orde wat de
activiteiten zijn die docenten moeten verrichten,
welke aandachtpunten er zijn, hoe docenten dit
kunnen aanpakken en welke ondersteunende
materialen er bestaan. Dit handige hulpmiddel is
gratis te downloaden op
www.maatschappelijkestage.nl en www.cps.nl.

Het Grote Inspiratieboek voor
Maatschappelijke Stage
2011 CPS, Jump Koch en Sander Veldhuizen
Dit overzichtelijke en verrassende boek is bedoeld
voor iedereen die te maken heeft met de maatschappelijke stage. De uitgave bevat vele (soms
onorthodoxe) ideeën, waarmee docenten werken
aan de continuïteit van de maatschappelijke stage
en het draagvlak binnen de organisatie.

Leerplanverkenning actief burgerschap;
instrument voor schoolontwikkeling

www.maatschappelijkestage.nl
Themasite over maatschappelijke stage.
Bezoekers kunnen zich op de site aanmelden
voor de nieuwsbrief maatschappelijke stage.

www.jongeburgers.slo.nl
Themasite over burgerschap van SLO. Doel van de
site is om bezoekers te informeren over het begrip
burgerschap, wetgeving en toezicht; structuur te
bieden bij visieontwikkeling en het uitwerken van
een schooleigen invulling van burgerschap en biedt
inspiratie met praktijkvoorbeelden en materialen.
Bezoekers kunnen zich op de site aanmelden voor
een digitale nieuwsbrief.

Maatschappelijke stage stappenplan
(2011, CPS, Minke Bruning, Aafke Hoek, Claudine
Verbiest en Chris Zwart)
Om de maatschappelijke stage een plek te geven in
de school, de maatschappelijke stage goed te
organiseren en bijvoorbeeld de samenwerking met

47

2009 Bron, Veugelers & Van Vliet
In deze SLO-publicaties zijn de opbrengsten van
vier jaar ontwikkelwerk en ervaring met het
begeleiden van scholen bijeen gebracht. De
publicatie omvat een beschrijving van aan burgerschap gerelateerde begrippen en bevat een
voorbeeld van een kernleerplan met leerdoelen
voor burgerschap. Daarnaast zijn twee instrumenten opgenomen om het eigen aanbod in kaart te
brengen en om visieontwikkeling te stimuleren aan
de hand van het curriculaire spinnenweb.

Spel draagvlak maatschappelijke stage,
“Kaart de Mas aan”
CPS 2011, Minke Bruning, Aafke Hoek,
Max van der Mark
Dit kaartspel helpt docenten bij het verwerven van
kennis over maatschappelijke stages, zet ze aan het
denken over de mogelijkheden van de stages en
prikkelt hen tot het formuleren van een gefundeerde mening over deze nieuwe stagevorm.
Hierdoor wordt het draagvlak voor de maatschappelijke stage binnen de school vergroot.

BIJLAGE 1:
Ideeënbank
maatschappelijke
stage havo/vwo
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Vak

Aardrijkskunde

Leerjaar 1, 2 en 3

Leerjaar 4, 5 (en 6)

Verantwoording
-kerndoel/exameneis
-vaardigheid/
competentie

Stage

Verantwoording
-kerndoel/exameneis
-vaardigheid/
competentie

Stage

Kerndoel 42:
eigen omgeving: verkeer en veiligheid
kaartvaardigheid inter-

De leerling verbetert
de veiligheid van
fietsroutes voor
basisschoolleerlingen.

SE domein E,
Leefbaarheid en
stedelijk beleid op
wijk- en buurtniveau
Beargumenteerde
uitspraken doen over
leefbaarheid
Stedelijk beleid gericht
op wijken en buurten
beoordelen

De leerling schrijft
een verzoekschrift
aan de gemeente
met als doel de eigen
omgeving opknappen, bijvoorbeeld
door verbeteren van
de speeltuin.

preteren

Geschiedenis

Kerndoel 7:
De leerling leert mondelinge een presentatie geven.
Kerndoel 40:
Historische bronnen
gebruiken in de eigen
cultuurhistorische
omgeving.

De leerling verzorgt
een historische
wandeling voor
inwoners uit de
gemeente waarin hij/
zij woont.

Domein B, tijdvak 10
Uitleggen hoe kennis
van het betreffende
onderwerp de oriëntatie
op de hedendaagse
werkelijkheid beïnvloedt wat de ontwikkeling betreft van de
multiculturele
samenleving in de eigen
omgeving.

De leerling maakt
portretten van
allochtone vrouwen
en hun leefsituatie in
Nederland voor de
nieuwsbrief van het
vrouwennetwerk.

Maatschappijleer/
Maatschappijwetenschappen

niet in de onderbouw

niet in de onderbouw

•	Maatschappijwetenschappen:
domein B
	Politieke besluitvorming

De leerling ondersteunt lokale
politieke partij in
functioneren, bezoekt
bijeenkomsten, helpt
mee folderen,
onderhoudt de
website.

•	Maatschappijleer
	Domein C parlementaire democratie
Economie

Kerndoel 42:
In eigen ervaring en in
de eigen omgeving
effecten herkennen van
keuzes in consumeren
en budgetteren.

De leerling verkoopt
zelfgemaakte
artikelen op de
maatschappelijke
stage markt van
school.

Domein G:
Risico en informatie in
eigen bedrijf

De leerling organiseert en is verantwoordelijk voor de
maatschappelijke
stage markt op
school.

Wiskunde

Kerndoel 20:
In samenwerking met
anderen in praktische
situaties
wiskunde herkennen en
gebruiken om problemen op te lossen.

De leerling helpt
mee met de kas
opmaken van de
vereniging waar hij
stage loopt.

Domein A:
Voorbeelden noemen
van het gebruik van
wiskunde in andere
vakgebieden, beroepen
of kunst.

De leerling past
wiskunde toe bij het
uitrekenen van
verhoudingen bij het
mengen van verf voor
te maken schildering
op buitenkant school.
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Vak

Leerjaar 1, 2 en 3

Biologie/verzorging

Verantwoording
-kerndoel/exameneis
-vaardigheid/
competentie

Stage

Verantwoording
-kerndoel/exameneis
-vaardigheid/
competentie

Stage

Kerndoel 31:
praktisch werk en
kennis te verwerven
in processen uit de

De leerling onderhoudt de schooltuin/
het groen rond de
school of in eigen
omgeving

Subdomein C2:
Voortplanting en
ontwikkeling van de
mens
De kandidaat kent de
feiten van de menselijke voortplanting en
ontwikkeling, kent
de anticonceptiemethoden, en kan een
beargumenteerde
mening geven over de
betekenis van seksualiteit op biologisch,
medisch, maatschappelijk en persoonlijk
vlak.

De leerling geeft
voorlichting aan
tieners in het
buurthuis rondom
seksueel gedrag,
seksuele diversiteit
en seksuele
weerbaarheid.

Domein F: Chemische
industrie
Het scheiden en
zuiveren van stoffen

De leerling helpt de
buurtspeeltuin met
het opruimen van
graffiti/kauwgom op
straat etc.

levende natuur en hun
relatie met omgeving
en milieu.
Kerndoel 35:
Leren zorgen voor anderen en de omgeving.

Natuurkunde en
Scheikunde
Natuur, leven en
technologie

Nederlands
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Leerjaar 4, 5 (en 6)

De leerling doet
maatschappelijke
stage in verzorgingshuis en geeft
aandacht en
huishoudelijke zorg
voor ouderen die veel
alleen zijn.

Kerndoel 32, deel 2:
Theorieën en modellen
De leerling leert te
werken met theorieën en modellen door
onderzoek te doen
naar natuurkundige en
scheikundige verschijnselen als elektriciteit, geluid, licht,
beweging, energie en
materie.

De leerling organiseert een informatieavond over duurzaam
gebruik van energie
in de eigen omgeving.

Kerndoel 9:
De leerling leert
planmatig een taalactiviteit uit te voeren.

De leerling schrijft
een kennismakingsbrief aan ouderen
waar leerlingen mee
gaan wandelen.

Domein G: (Duurzaam)
gebruik van grondstoffen, energie en ruimte
De kandidaat kan
technologische
ontwikkelingen op het
gebied van het
(duurzame) gebruik van
grondstoffen, energie
en ruimte analyseren,
en daarbij
relevante concepten
gebruiken en toepassen
in nieuwe situaties.
Domein B:
De inhoud op een voor
de doelgroep adequate
wijze presenteren en
daarbij zo nodig gebruik
maken van audiovisuele
hulpmiddelen.

De leerling doet een
voorstel voor het
verbeteren van het
recyclen van
producten in de
kringloopwinkel.

De leerling geeft een
presentatie voor
deelnemers aan een
stadswandeling.

Vak

MVT

Leerjaar 1, 2 en 3

Leerjaar 4, 5 (en 6)

Verantwoording
-kerndoel/exameneis
-vaardigheid/
competentie

Stage

Verantwoording
-kerndoel/exameneis
-vaardigheid/
competentie

Stage

Kerndoel 14: Omgaan
met informatiebronnen
De leerling leert in Engelstalige schriftelijke

De leerling helpt
ouderen met het
gebruik van allerlei
apparaten door het
uitleg geven aan de
hand van handleidingen (beschreven in
andere talen).

Engels B1 niveau
Frans/Duits A2 niveau
spreken, schrijven,
luisteren

De leerling maakt
een uitwisselingsprogramma voor
bezoekende
partnergemeente
(inclusief rondleiding).

en digitale bronnen informatie te zoeken, te
ordenen en te beoordelen op waarde voor
hemzelf en anderen.
Muziek

Kerndoel 51:
De leerling leert, met
behulp van visuele of
auditieve middelen,
verslag te doen van
deelname aan kunstzinnige activiteiten (als
toeschouwer en als
deelnemer).

De leerling helpt
mee bij (met
organiseren van) de
muziekavond van een
fanfareorkest.

Domein A
•	een muzieknotatie
volgen
•	klinkende eenvoudige ritmes en
melodiefragmenten
noteren
•	muzikale aspecten
onderscheiden,
herkennen en
benoemen naar
aanleiding van
klinkende voorbeelden

De leerling zet
muzieklessen op voor
leerlingen van het
basisonderwijs,
aanleren van
eenvoudige muzieksoorten en plezier
voor muziek
overbrengen.

LO

Kerndoel 57:
Eenvoudig regelende
taken te vervullen voor
bewegingsactiviteiten
voor anderen.

De leerling neemt
contact op met
instellingen voor
minder validen en zet
wandelingen en/of
andere bewegingsactiviteiten op en/of
voert deze uit.

SE domein C, bewegen
en regelen
Regelen in de rol van
organisator

De leerling schrijft
trainingsschema’s
voor een club , gaat
de training zelf geven
en helpt mee met
sportdagen voor
basisscholen.
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BIJLAGE 2:
Doelenoverzicht
burgerschap en
maatschappelijke
stage
Voor de maatschappelijke stage relevante doelen uit het kernleerplan
burgerschap2

Een selectie van voor
de maatschappelijke
stage relevante doelen
uit de kernleerplannen
burgerschap,
www.jongeburgers.nl,
SLO 2010

2
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Relevante doelen voor de maatschappelijke stage ten aanzien van democratie

Democratie

Onderbouw

Vmbo

Havo / Vwo

Houdingen (A1)

De leerling wil zich
gedragen vanuit respect voor algemeen
aanvaarde waarden en
normen.

De leerling wil in zijn
dagelijks handelen
opkomen voor kernwaarden van de
rechtsstaat: vrijheid,
gelijkwaardigheid en
solidariteit.

De leerling wil in zijn
dagelijks handelen
opkomen voor kernwaarden van de
rechtsstaat: vrijheid,
gelijkwaardigheid en
solidariteit.
Reflecteren op handelen, denken en voelen
t.a.v. bovenstaande.

Vaardigheden (A2)w

De leerling kan:
-	accepteren dat zijn
opvattingen niet
altijd zullen worden
gedeeld
-	reflecteren op eigen
opvattingen en houdingen naar aanleiding van gesprekken
met anderen

De leerling kan:
-	accepteren dat zijn
opvattingen niet altijd
zullen worden gedeeld
-	reflecteren op eigen
opvattingen en
houdingen naar
aanleiding van
gesprekken met
anderen
-	informatie verwerven
en verwerken

De leerling kan:
-	accepteren dat zijn
opvattingen niet altijd
zullen worden
gedeeld
-	reflecteren op eigen
opvattingen en
houdingen naar
aanleiding van
gesprekken met
anderen
-	informatie verwerven
en verwerken

Kennis en inzicht (A3)

De leerling kent de rol
van de burger in een
democratische samen
leving.

De leerling is bekend
met:
-	de rol van de burger in
een democratische
samenleving
-	enkele hoofdzaken
van de Europese
staatsinrichting zoals.
vrij verkeer van
personen, goederen,
arbeid en kapitaal

De leerling is bekend
met enkele passages uit
de Nederlandse
grondwet die betrekking
hebben op grondrechten, staatsinrichting,
uitgangspunten
rechtsstaat.
De leerling beseft dat de
maatschappij en de
samenleving zich in een
doorlopend proces van
verandering bevinden.
De leerling ziet in
waarom Nederland lid
is van de Europese Unie
en wat daarvan de
consequenties zijn,
zoals vrij verkeer van
personen, goederen,
arbeid en kapitaal.
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Relevante doelen voor de maatschappelijke stage ten aanzien van participatie

Participatie
Houdingen (B1)

Onderbouw
De leerling wil:
-	zich inzetten voor een
maatschappelijk nut,
	zoals: stage, goede
doelen, vrijwilligerswerk
-	samenwerken aan
een sociaal en ruimtelijk plezierige en
stimulerende leefen leeromgeving

Vmbo

Havo / Vwo

De leerling wil:
-	zich inzetten voor een
maatschappelijk nut,
zoals: stage, goede
doelen, vrijwilligerswerk
-	samen werken aan
een sociaal en
ruimtelijk plezierige
en stimulerende leef-,
werk- en leeromgeving
-	bij conflicten die zich
in leefbaarheidsvraagstukken
voordoen de wensen
van partijen bij elkaar
brengen en elkaar
aanspreken op gedrag
-	respecteren en
erkennen dat er
gezagsdragers
(bijvoorbeeld
ambulancepersoneel,
ambtenaren,
docenten) zijn die in
hun dagelijks werk
verantwoordelijk zijn
voor de uitvoering van
de leefbaarheid in de
rechtsstaat

De leerling wil:
-	de openbare ruimten
waarin hij verkeert in
kwaliteit verhogen
a)	sociale leefbaarheid
b)	Actief solidariteit tonen
voor behoeften en noden
van anderen (onder
andere zorg en
armoede)
c)	Participeren in/initiatief
nemen tot sociale
activiteiten die
leefbaarheid/levensvreugde bevorderen
d)	fysiek-ruimtelijke
leefbaarheid
Het gaat hier om het
vormgeven aan een nette
omgeving met oog voor
esthetische waarden.
Behoeften zijn onder
meer: creativiteit,
mogelijkheden voor
ontspanning, geborgenheid en veiligheid.
zich op de hoogte houden
van ontwikkelingen en
gebeurtenissen in de
Nederlandse samenleving
in de eigen omgeving,
regio en landelijk
bij conflicten die zich in
leefbaarheidsvraagstukken voordoen de wensen
van partijen bij elkaar
brengen en elkaar
aanspreken op gedrag
-respecteren en erkennen
dat er gezagsdragers zijn
die in hun dagelijkse werk
verantwoordelijk zijn voor
de uitvoering van de
leefbaarheid in de
rechtsstaat
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Participatie
Vaardigheden (B2)

Onderbouw

Vmbo

Havo / Vwo

De leerling kan:
reflecteren op zijn eigen
werkhouding en wijzen
van communiceren met
anderen.

De leerling kan reflecteren op zijn eigen
werkhouding en wijzen
van communiceren met
anderen.

De leerling kan reflecteren
op vormen van face-to-face
en digitale communicatie.

De leerling kan luisteren naar anderen en
daarbij:
-	in de communicatie
met elkaar onderscheid maken tussen
formele en informele
situaties
-	kritiek geven en ontvangen
-	complimenten/instemming geven en
ontvangen
-	eigen opvattingen
overbrengen (verbaal
en non-verbaal)

De leerling kan posities
en rollen die anderen
t.o.v. hem innemen en die
hij tegenover anderen
inneemt, hanteren. Het
gaat hier in het bijzonder
om het ontwikkelen van
inlevingsvermogen in en
hanteren van het feit dat:
-	het bekleden van
bepaalde posities
verantwoordelijkheden
met zich meebrengt
die gedrag en
opvattingen bepalen;
-	communicatie mede
wordt bepaald door
posities en rollen die
mensen t.o.v. elkaar
bekleden

De leerling kan een
bijdrage leveren aan
het maken en uitvoeren
van afspraken, zoals:
voorstellen doen, deelnemen aan besluitvorming.
De leerling kan initiatieven nemen en
organisatorische taken
uitvoeren op het gebied
van leefbaarheid in de
klas en op school, zoals
medeverantwoordelijkheid voor organisatorische activiteiten als
sportdagen, schoolkrant, leerlingenraad.

De leerling kan:
-	luisteren naar anderen
	kritiek geven en
ontvangen
-	complimenten/
instemming geven en
ontvangen
-	zowel het gemeenschappelijke als
verschillen in
meningen en
opvattingen benoemen
en hanteren

> vervolg z.o.z
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De leerling kan posities en
rollen die anderen t.o.v.
hem innemen en die hij
tegenover anderen inneemt,
hanteren. Het gaat hier in
het bijzonder om het
ontwikkelen van inlevingsvermogen in en hanteren
van het feit dat:
-	het bekleden van
bepaalde posities
verantwoordelijkheden
met zich meebrengt die
gedrag en opvattingen
bepalen
-	communicatie mede
wordt bepaald door
posities en rollen die
mensen t.o.v. elkaar
bekleden
De leerling kan:
-	luisteren naar anderen
kritiek geven en
ontvangen
-	complimenten/
instemming geven en
ontvangen
-	zowel het gemeenschappelijke als verschillen in
meningen en opvattingen
benoemen en hanteren

> vervolg z.o.z

Participatie

Onderbouw

Vmbo

Havo / Vwo

> vervolg

> vervolg

De leerling kan een
bijdrage leveren aan het
maken en uitvoeren van
formele en informele
afspraken, regels en
procedures, zoals:
-	kunnen overleggen en
samenwerken
-	compromissen sluiten
en afspraken nakomen
-	in praktijk kunnen
brengen dat je inziet
dat regels en
procedures nodig zijn
voor stabiliteit maar
dat deze ook veranderbaar zijn

De leerling kan een
bijdrage leveren aan het
maken en uitvoeren van
formele en informele
afspraken, regels en
procedures, zoals:
-	kunnen overleggen en
samenwerken
-	compromissen sluiten
en afspraken nakomen
-	in praktijk kunnen
brengen dat je inziet
dat regels en
procedures nodig zijn
voor stabiliteit maar
dat deze ook
veranderbaar zijn

De leerling kan initiatieven nemen en organisatorische taken uitvoeren
op het gebied van
leefbaarheid in de klas op
school en schoolomgeving, zoals medeverantwoordelijkheid voor
organisatorische
activiteiten als sportdagen, schoolkrant,
leerlingenraad.

De leerling kan
initiatieven nemen en
organisatorische taken
uitvoeren op het gebied
van leefbaarheid in de
klas op school en
schoolomgeving zoals
medeverantwoordelijkheid voor organisatorische activiteiten als
sportdagen, schoolkrant,
leerlingenraad.

Vaardigheden (B2)
> vervolg
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Participatie
Kennis en inzicht (B3)

Onderbouw
De leerling is bekend
met het feit dat in een
organisatie (bijvoorbeeld school) mensen
zowel gedeelde als verschillende rollen, taken,
posities en verantwoordelijkheden hebben.

Vmbo

Havo / Vwo

De leerling is bekend
met:
-	het feit dat in een
organisatie (bijvoorbeeld scholen en
bedrijven) mensen
zowel gedeelde als
verschillende rollen,
taken, posities en
verantwoordelijkheden hebben
-	enkele kenmerken
van mogelijke
communicatievormen
zoals non-verbale
boodschappen,
inleven in anderen,
hanteren van
fatsoensnormen

De leerling is bekend
met:
-	het feit dat in een
organisatie (bijvoorbeeld scholen en
bedrijven) mensen
zowel gedeelde als
verschillende rollen,
taken, posities en
verantwoordelijkheden hebben
-	enkele kenmerken
van mogelijke
communicatievormen
zoals non-verbale
boodschappen,
inleven in anderen,
hanteren van
fatsoensnormen

De leerling doet via
verkenning inzichten op
over zijn mogelijkheden
van en wensen voor
participatie in de
Nederlandse samenleving.
-	economisch:
deelname aan de
arbeidsmarkt
-	sociaal: deelname aan
en het nemen van
initiatieven tot
verenigingsleven,
maatschappelijke
organisaties,
inspraakorganen en
vrijwilligerswerk
-	politiek: als staatsburger
-	cultureel: integratie in
de Nederlandse
samenleving

De leerling doet via
verkenning inzichten op
over zijn mogelijkheden
van en wensen voor
participatie in de
Nederlandse samen
leving.
-	economisch:
deelname aan de
arbeidsmarkt
-	sociaal: deelname
aan en het nemen van
initiatieven tot
verenigingsleven,
maatschappelijke
organisaties,
inspraakorganen en
vrijwilligerswerk
-	politiek: als staatsburger
-	cultureel: integratie
in de Nederlandse
samenleving

Daarbij ontwikkelt hij
inzichten over wat
mensen (en hemzelf)
drijft.

Daarbij ontwikkelt hij
inzichten over wat
mensen (en hemzelf)
drijft.
De leerling ziet in dat in
de democratie een
aantal (formele)
spelregels ontwikkeld
zijn en nog steeds
worden.
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Identiteit
Houdingen (C1)

58

Onderbouw
De leerling wil:
-	werken aan eigen
ontplooiing
-	met anderen samenwerken, ongeacht de
groepsidentiteit
-	zich zowel aan
bestaande regels
aanpassen als meewerken aan, indien
nodig, verandering
van bestaande regels
-	een serieuze dialoog
met anderen aangaan
-	zich medeverantwoordelijk voelen
voor de ontplooiing
en het welbevinden
van anderen

Vmbo

Havo / Vwo

De leerling wil:
-	werken aan eigen
ontplooiing daarbij
gebruik makend van
onderwijs en deelname
aan sociaal en
cultureel leven.
-	met anderen samenwerken, ongeacht de
groepsidentiteit
-	zich zowel aan
bestaande regels
aanpassen als
meewerken aan, indien
nodig, verandering van
bestaande regels
-	een serieuze dialoog
met anderen aangaan
en daarbij bereidheid
tonen om eigen
opvattingen te
spiegelen aan
bestaande wetten,
normen, regels en
rechten
-	zich medeverantwoordelijk voelen voor de
ontplooiing en het
welbevinden van
anderen
-	zorg dragen voor
lichamelijke en
psychische gezondheid
van anderen

De leerling wil:
-	werken aan eigen
ontplooiing daarbij
gebruik makend van
onderwijs en deelname
aan sociaal en
cultureel leven.
-	met anderen
samenwerken,
ongeacht de groepsidentiteit
-	zich zowel aan
bestaande regels
aanpassen als
meewerken aan, indien
nodig, verandering van
bestaande regels
-	een serieuze dialoog
met anderen aangaan
en daarbij bereidheid
tonen om eigen
opvattingen te
spiegelen aan
bestaande wetten,
normen, regels en
rechten
-	zich medeverantwoordelijk voelen voor de
ontplooiing en het
welbevinden van
anderen
-	zorg dragen voor
lichamelijke en
psychische gezondheid
van anderen

Identiteit

Onderbouw

Vmbo

Havo / Vwo

Vaardigheden (C2)

De leerling kan een
aantal essentiële
rolnemings-/inlevingsvaardigheden ontwikkelen die te maken
hebben met het leven
in een samenleving die
door diversiteit wordt
gekenmerkt.
De leerling ontwikkelt
deze vaardigheden
vanuit respect voor
eigen persoonlijkheid
en identiteit.

De leerling ontwikkelt
een aantal essentiële
rolnemings-/inlevingsvaardigheden die te
maken hebben met het
leven in een samenleving die door diversiteit
wordt gekenmerkt.
De leerling ontwikkelt
deze doelstelling vanuit
respect voor eigen
persoonlijkheid en
identiteit.

De leerling kan een
aantal essentiële
rolnemings-/inlevingsvaardigheden ontwikkelen die te maken hebben
met het leven in een
samenleving die door
diversiteit wordt
gekenmerkt.
De leerling ontwikkelt
deze vaardigheden
vanuit respect voor
eigen persoonlijkheid en
identiteit.

De leerling kan met
anderen samenwerken
op basis van persoonlijke/individuele
capaciteiten. Dit houdt
onder meer in dat hij
anderen kan benaderen op persoonlijkheid/
individu in plaats van
als lid van een (etnische) groep.
Kennis en inzicht (C3)
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De leerling is bekend
met:
-	enkele basiskenmerken van de Nederlandse multiculturele
en pluriforme samenleving
-	het gegeven dat
mensen worden beïnvloed door de sociale
omgeving waarin ze
leven

De leerling kan met
anderen samenwerken
op basis van persoonlijke/individuele
capaciteiten. Dit houdt
onder meer in dat hij
anderen kan benaderen
op persoonlijkheid/
individu in plaats van als
lid van een (etnische)
groep.

De leerling is bekend
met:
-	enkele basiskenmerken van de
Nederlandse
multiculturele en
pluriforme samenleving
-	het gegeven dat
mensen worden
beïnvloed door de
sociale omgeving
waarin ze leven

De leerling kan met
anderen samenwerken
op basis van persoonlijke/individuele
capaciteiten. Dit houdt
onder meer in dat hij
anderen kan benaderen
op persoonlijkheid/
individu in plaats van als
lid van een (etnische)
groep.
De leerling is bekend
met:
-	enkele basiskenmerken van de
Nederlandse
multiculturele en
pluriforme samenleving
-	het gegeven dat
mensen worden
beïnvloed door de
sociale omgeving
waarin ze leven

Bijlage 3:
PRAKTIJKVoorbeeld
geïntegreerde
aanpak
maatschappelijke
stage in het
curriculum
(Bron: GSRandstad, Rotterdam)
Regelmatig wordt de coördinator maatschappelijke stage havo/vwo van een
VO-school in Rotterdam benaderd met het verzoek lezingen te geven over
de wijze waarop deze school de maatschappelijke stage verbindt met het
curriculum. De maatschappelijke stage biedt volgens hem bij uitstek de
gelegenheid om het onderwijs te verbinden aan het werken in de praktijk.
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Missie en visie van de school
Samen met zijn collega-coördinator maatschappelijke stage VMBO, zorgt hij ervoor dat de opzet van
de maatschappelijke stage naadloos aansluit bij de
visie en de missie van de school. De school biedt
leerlingen onderwijs gericht op het ontdekken en
ontwikkelen van hun individuele talenten en gaven.
Levensbeschouwelijke uitgangspunten worden
consequent vertaald in een onderwijskundige visie
en krijgen een plaats in het curriculum. Op die
manier worden leerlingen voorbereid op een actieve
en bewuste manier van omgaan met anderen, de
natuur, de techniek enzovoorts.
Maatschappelijke stages bieden de leerlingen de
mogelijkheid om hun kijk op de samenleving te
verbreden en hun maatschappelijke betrokkenheid
te versterken en te vergroten. Door koppeling van
deze stages aan projecten op het gebied van
integratie, armoedebeleid, duurzaamheid en
vergrijzing brengen de leerlingen het motto ‘voor de
samenleving’ - het motto van de maatschappelijke
stage - in praktijk. Tijdens de maatschappelijke
stage leert de leerling zijn competenties zoals
behulpzaam zijn, zelfstandige werken en werken
in een rol verder te ontwikkelen.

Een aantal projecten rond het thema duurzaamheid
sluiten aan bij het klimaatprogramma van de
gemeente Rotterdam.
Leerlingen wordt gevraagd mee te denken over een
duurzaam en bedrijvig Rotterdam. Bedrijven vragen
advies hoe ze klimaatvriendelijker kunnen worden.
In 2009 ontving de school de Maatschappelijke
Stage Award voor de klus SPLASH. Dit is een
project waar 50 leerlingen voor 150 gasten van de
Voedselbank een dagje uit naar het Dolfinarium
organiseerden en waarvoor het geld door allerlei
acties ingezameld werd.
De school doet mee aan een uitwisselingsprogramma waarin ontmoeting met leerlingen van
andere scholen centraal staat. Vijf koppels van
scholen organiseren een uitwisselingsprogramma
waarbij iedere school vanuit eigen motieven
invulling geeft aan het programma. De school heeft
er voor gekozen om in het kader van een integratieproject samen met een overwegend ‘zwarte’ school
de maatschappelijke stage zo te organiseren dat
leerlingen van de ene school samenwerken met
leerlingen van de andere school .
De uitwisseling is ondertussen achter de rug en er
is door de leerlingen enthousiast op gereageerd.

De schoolpraktijk
Gedurende een bepaalde periode staan de lessen
geheel in het teken van een goede en gedegen
voorbereiding van deze projecten. Zo wordt, om
goed onderzoek te kunnen doen tijdens deze
projecten, in de lessen wiskunde niet alleen veel
aandacht besteed aan het opstellen van een
enquête, maar ook aan de statistische verwerking
van gegevens. Leerlingen oriënteren zich door
literatuuronderzoek, onderzoek naar de meningen
in de politiek en een chat-sessie met de andere
leerlingen van de groep. Ze doen onderzoek,
werken de resultaten uit - onderbouwd met
tabellen, grafieken en rekenvoorbeelden - in een
verslag en lopen tot slot een aantal dagen stage bij
een organisatie, die gekoppeld is aan de projecten.

“De stage was echt heel erg leuk, met veel verschillende contacten met verschillende
leerlingen. Voor mij had de stage nog wel twee dagen langer mogen duren want door alle
gezelligheid en al het vermaak vergeet je dat je aan het werk bent. Ik ben er heel
tevreden over, het was super!!”
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maatschappelijke stage
Bijna alle scholen hebben praktische ervaring met
de maatschappelijke stage. De uitdaging is nu om de
maatschappelijke stage een goede plek te geven in
het curriculum, zodat het geen losstaande activiteit
is. allerlei vragen spelen daarbij een rol: welke plek
krijgt de maatschappelijke stage door de leerjaren
heen? hoe geven wij de introductie en reflectie
vorm? Welke rollen en taken krijgen de docenten?
Wordt de maatschappelijke stage gekoppeld aan
vakken en het werken aan burgerschaps
competenties? Zo ja, hoe? Deze uitgave biedt
scholen een handreiking bij het vinden van een
antwoord op deze vragen om de maatschappelijke
stage goed te verankeren in de school.

maatschappelijke stage
Bijna alle scholen hebben praktische ervaring met
de maatschappelijke stage. De uitdaging is nu om de
maatschappelijke stage een goede plek te geven in
het curriculum, zodat het geen losstaande activiteit
is. Allerlei vragen spelen daarbij een rol: welke plek
krijgt de maatschappelijke stage door de leerjaren
heen? Hoe geven wij de introductie en reflectie
vorm? Welke rollen en taken krijgen de docenten?
Wordt de maatschappelijke stage gekoppeld aan
vakken en het werken aan burgerschaps
competenties? Zo ja, hoe? Deze uitgave biedt
scholen een handreiking bij het vinden van een
antwoord op deze vragen om de maatschappelijke
stage goed te verankeren in de school.

