
Voordelen voor alle partijen 
Scholen, jongeren en organisaties: alle partijen hebben profijt van de inzet van 

jongeren tijdens de maatschappelijke stage. Het Rhedens staat versteld van de 

bijdrage die de stages leveren aan het zelfbeeld, zelfvertrouwen, begrip voor 

'anders zijn' en vaardigheden van haar leerlingen. 

Organisaties zijn blij met de frisse wind die scholieren door de organisatie laten 

waaien. Jongeren houden organisaties een spiegel voor en komen met ideeën 

voor een andere aanpak of nieuwe activiteiten. Ze vinden het vrijwilligerswerk 
leuk: een deel van de leerlingen blijft na hun verplichte stage zelfs vrijwillig actief. 
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Wat is een maatschappelijke stage? 
Een maatschappelijke stage is een vorm van leren binnen óf buiten de school, waarbij 

je door vrijwilligerswerk de samenleving beter leert kennen en er iets aan bijdraagt. 

Er is een belangrijk verschil tussen de maatschappelijke stage en een beroepsgerichte 

stage. De beroepsgerichte stage staat in het teken van een toekomstig beroep. Bij een 

maatschappelijke stage gaat het om persoonlijke ontwikkeling op het gebied 

van maatschappelijke betrokkenheid. Je doet het echt voor een ander! 

Wat is het doel? 
De maatschappelijke stage heeft als doel op een leuke manier de maatschappelijke 

betrokkenheid van leerlingen te vergroten. Leerlingen ontdekken dat ze iemand 

kunnen helpen en dat mensen met wie ze normaal geen contact hebben, leuk, 

interessant en aardig blijken te zijn. Denk aan zieke of oudere mensen, kinderen, 

gehandicapten of asielzoekers. 

Voor welke leerlingen? 
Vmbo bi/ki, tl, havo en vwo leerlingen in de leeftijd van 13 t/m 15 jaar. 

Hoe lang? 
Een maatschappelijke stage moet in minimaal 20 en maximaal 30 uren worden volbracht. 

Bij welke organisaties? 
Maatschappelijke stage gaat om het doen van vrijwilligerswerk. Dit vindt vooral plaats 

in de non-profitsector: bij een vrijwilligersorganisatie, wereldwinkel, vereniging of 

maatschappelijke organisaties en -projecten op het gebied van zorg, welzijn, cultuur of 

natuur. Soms ook buiten een georganiseerd verband, bijvoorbeeld door boodschappen 

te doen voor een oude buurvrouw of een gezin te helpen dat tijdelijk hulp nodig heeft. 

Wie is eindverantwoordelijk? 
Het Rhedens is eindverantwoordelijk voor de maatschappelijke stage van haar 

leerlingen. Voorbereiding en evaluatie liggen in onze handen. Ook beoordelen wij 

wat wel of niet geschikt is als maatschappelijke stage. Samen met de leerlingen 

maken we goede afspraken over de uitvoering. Het Rhedens heeft een verzekering 

voor ongevallen en schade, veroorzaakt door leerlingen op de stageplek. 
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