
 Je regelt je eigen zaken.

 Je hebt een goed gevoel over jezelf. 

 Je hebt iets gedaan voor een ander.

Op het moment dat je stage loopt:
Zorg ervoor dat je steeds op tijd bent.
Vraag het als je iets niet begrepen hebt.
Houd er rekening mee dat mensen die ergens werken het meestal druk hebben.
Wees vriendelijk en beleefd.
Zet je telefoon uit.
Schrijf altijd de naam op van degene met wie je aan de telefoon gesproken hebt.
Eigen initiatief wordt op prijs gesteld, maar overleg altijd met je begeleider wat je wilt doen.
Vraag wat de regels zijn. Waar is de wc? Mag je zelf thee of koffi e halen?
Wees niet bang om door te vragen. Check of je iets goed begrepen hebt.
Vraag of je het goed doet. Welke dingen kun je beter anders aanpakken?

Procedure
Procedure:
Kijk voor vacatures op wism@s via www.maatschappelijkestageculemborg.nl of via de website van je school 
➔ log in met je school inloggegevens ➔ zoek een vacature of vul je eigen stageplek in ➔ na goedkeuring van je 
 stagecoördinator kun je hier ook je stage contract laten printen. Dit stagecontract moet ondertekend zijn door jou 
en jouw contactpersoon op je stageplek. Dit stagecontract lever je in bij je stagecoördinator.
 
Heb je nog vragen dan kun je terecht bij jouw stagecoördinator: 

Voor Koningin Wilhelmina College (tel: 0345-639050):
Havo-vwo – Mevrouw Simone van den Oetelaar – ors@kwc-culemborg.nl
Havo-vwo – Mevrouw Marijke Knauff – zkm@kwc-culemborg.nl
Vmbo  – Mevrouw Huberte van Andel – alh@kwc-culemborg.nl 
Vmbo en pro – Mevrouw Liesbeth Knops – ksl@kwc-culemborg.nl 

Voor ORS Lek en Linge (tel: 0345-512833):
Havo  – Mevrouw Marian Limpens – lim@lekenlinge.nl 
Vmbo  – Meneer Richard Verstraelen – vsl@lekenlinge.nl  

De gemeente Culemborg, het Koningin Wilhelmina College en de ORS Lek en Linge werken nauw samen om het project 
Maatschappelijke Stage in Culemborg tot een succes te maken.

Mark van Dooren is als stagemakelaar aangesteld en werkt vanuit beide scholen. U kunt Mark inschakelen voor advies 
en bij organisatorische zaken rondom de maatschappelijke stage. Mark van Dooren is bereikbaar via e-mail: 
mvandooren@lekenlinge.nl.
Meer informatie over Maatschappelijke Stage in Culemborg is te vinden op www.maatschappelijkestageculemborg.nl

Een aantal voorbeelden van vorig schooljaar:
Stageplek: Begeleiden mensen met een verstandelijke 

beperking 
Taak:  Het meedraaien, meekijken en meedoen met de 

begeleiding m.b.t. dagbesteding en begeleiden van 
mensen met een verstandelijke beperking.

Stageplek: Brede School, sportactiviteiten
Taak:  assisteren bij het aanbod sport van de Brede School. 

Dus: voorbereiden van de sportactiviteit, competitie 
organiseren, fl uiten, etc.

Stageplek: Natuurspeeltuin De Tuinpiraat
Taak:  assisteren bij speciale activiteitendagen en het onderhoud van de Natuur-

speeltuin. Naast het bedenken van activiteiten ook kun je helpen bij publiciteit 
(posters maken) en bijvoorbeeld de website (up-to-date houden).

Stageplek: Diverse werkzaamheden Zorgimkerij op landgoed Mariënwaerdt in Beesd.
Taak:  Op de imkerij werken mensen met een verstandelijke beperking mee aan het  onderhoud. 

Ze voeren daar de dagelijkse werkzaamheden uit zoals bijvoorbeeld het vullen van de honing-
potjes. In de periode van de maatschappelijke stage staat de zorgimkerij in het teken van de kersen tijd. Vind je het 
leuk om het sociale en het buiten met je handen werken te combineren dan is dit een ideale stage voor jou!

Ervaringen uit het verleden:

Wat ook kan:
Je kan ook met een groepje zelf een vrijwilligersklus bedenken bijvoorbeeld :

Boodschappendienst opzetten voor mensen uit de buurt.
Sportdag/sponsorloop of rommelmarkt organiseren en de opbrengst is voor een goed doel.
Een verwenweek voor ouderen in het zorgcentrum organiseren in samenwerking met een zorgcentrum.
Een website bouwen voor een organisatie die daar behoefte aan heeft. 

Wat wordt er van je verwacht?
 Je verdient geen geld met een maatschappelijke stage, maar toch is hij 
heel waardevol. Bedenk zelf wat een maatschappelijke stage jou oplevert. 
Je laat zien dat je betrokken bent. 
Je leert omgaan met andere mensen in nieuwe situaties.
Je doet ervaringen op.
Je ontdekt waar je goed in bent.

Maatschappelijke Stage
Hoe kan een maatschappelijke 
stage ingevuld worden?



 
Ook kun je reageren op de vacatures die door school worden aangeboden op de website van 
www.maatschappelijkestageculemborg.nl Kies voor jouw eigen school en log in zoals je ook op school 
inlogt op het netwerk, kijk bij ‘Stages’ en als je een leuke stage hebt gezien reserveer je jouw plek: 
in dit systeem worden meteen jouw stageuren bijgehouden!

Je mag een eigen stageplek zoeken. Let daarbij op de criteria zoals hieronder beschreven en of de stage 20 uur in beslag 
neemt. School bepaalt uiteindelijk of de stage wordt goedgekeurd. 

Wanneer je zelf een stageplek wilt regelen zorg er dan wel voor dat de organisatie waarbij je de stage wilt regelen niet 
al een vacature heeft op de vacaturebank. Organisaties die vrijwel altijd een vacature aanbieden zijn bijvoorbeeld:

 Zorgcentrum Beatrix
 Kinderboerderij de Heuvel
 Kringloopwinkel Bartje
 Stichting Vrijstad
 En nog veel meer organisaties, kijk dus eerst of er al een vacature bestaat!

Voor leerlingen uit Geldermalsen!
Leerlingen die uit de gemeente Geldermalsen komen kunnen hun stage regelen via het Vrijwilligers Steunpunt 
Geldermalsen op www.vrijwilligersgeldermalsen.nl . 

Voor leerlingen uit Buren!
Leerlingen die uit de gemeente Buren komen kunnen hun stage ook regelen via Welzijn Buren. www.vrijwilligersburen.nl

Voor leerlingen uit Houten!
Van Houten & Co organiseert veel in Houten, ook veel voor jongeren. Handig dus dat zij ook de M@S in Houten 
 coördineren: zo zit je lekker dicht op leuke activiteiten. www.vrijwilligershouten.nl

Voor leerlingen uit Tiel en omgeving!
Check www.mastiel.nl voor ideeën en mogelijkheden.

Wat zijn de criteria voor 
een maatschappelijke stage?

 Een maatschappelijke stage is een vrijwilligerklus: je krijgt er niet voor betaald. De maatschappelijke stage wordt 
gelopen bij een non-profi torganisatie of een maatschappelijk project van een bedrijf dat geen winst maakt. 
Organisaties mogen jullie niet inzetten als goedkope arbeidskrachten. 
Een stage doe je niet voor jezelf, maar voor een ander.
Een stage moet zinvol zijn; je doet iets extra’s.

Waar letten wij ook nog op:
Begeleiding vanuit de organisatie en vanuit school  zijn beide  noodzakelijk 
voor zowel de motivatie van  jullie en de uiteindelijke uitkomst van de 
maatschappelijke stage. School draagt de eind verantwoordelijkheid als 
het gaat om:

 kwaliteitsborging
 borgen van het leerrendement

    begeleiding van de leerling 
door docent of mentor

Wat is een 
Maatschappelijke Stage?
Maatschappelijke stage is een vorm van leren binnen of buiten de school 

waarbij jullie vrijwilligerswerk doen onder verantwoordelijk heid van de 

school. Deze stage is een verplicht onderdeel van je school loopbaan in het 

voortgezet onderwijs. Je raakt meer  betrokken bij de mensen in de buurt, in je 

wijk en in je stad en je zet je in voor iets waar andere mensen wat aan hebben. 

Het is leuk, leerzaam, nuttig, uitdagend en gezellig. Je leert nieuwe mensen kennen, 

je wereld wordt een stukje groter en je ontdekt waar je goed in bent. Door iemand anders 

blij te maken krijg jij een goed gevoel! Op deze manier maken jullie kennis met het nemen 

van  verantwoordelijkheid voor een gemeenschaps belang. Kenmerkend voor 

de maatschappelijke stage is dat er zowel aandacht is voor het leren 

van jullie als het belang voor de samenleving. 

Wat voor soorten 
maatschappelijke stage 
zijn er?
De mogelijkheden zijn eindeloos. Om je alvast een idee te geven: meewerken 
met de boswachter in het bos, voorlezen aan kinderen in de bibliotheek, 
oudere mensen helpen met uitleg over mobieltjes of computers, klussen bij 

een kunstenaarsatelier of een voetbaltoernooi organiseren voor kinderen uit de 
buurt. Je vindt dus altijd wel een maatschappelijke stage die bij je past.

Vrijwilligers maken het verschil 
Zonder vrijwilligers wordt het al snel heel saai. Hoezo? Ga maar na: een sportvereniging, 

een muziekfestival of een dierenasiel kunnen alleen bestaan dankzij de mensen die zich 
vrijwillig in willen zetten. Vrijwilligerswerk is dus goed voor de maatschappij. Maar het is ook 

goed voor jezelf. Je leert nieuwe mensen kennen en je ontdekt waar je goed in bent.

Bij O.R.S. Lek en Linge en het Koningin Wilhelmina College worden er drie verschillende vormen van 
maatschappelijke stage gelopen: weekstage, lintstage en projectstage.

In de brugklas begin je met een projectstage: vanuit je eigen klas doe je mee met projecten die vanuit school georgani-
seerd en begeleid worden. Zo ga je bijvoorbeeld een dagje helpen bij stadsboerderij Caetshage, geef je ouderen in een 
verzorgingshuis de kans om naar de weekmarkt te gaan door rolstoelen te duwen of werk je mee aan een mobieltjes-
project waar je uitleg gaat geven over gebruik van mobiele telefoons aan mensen die nog niet precies weten hoe hun 
telefoon werkt.

Een weekstage doe je in de bovenbouw en houdt in dat je minimaal 20 uur in die week gaat meedraaien in een 
(vrijwilligers)organisatie. Je ondersteunt de vrijwilligers/medewerkers in hun taken en je zult zelf taken uit gaan voeren. 
Tijdens deze weekstage kunnen bijvoorbeeld ook projecten uitgevoerd worden. Denk bijvoorbeeld aan een groep leer-
lingen die tijdens deze week een buurt op gaat knappen, helpen bij Betuws Spektakel, straatvuil opruimen, speeltuin-
tjes opknappen enz, maar jullie kunnen ook een speciale dag organiseren voor de bewoners van een bejaardentehuis, 
basisschool of buurthuis.

Bij een mogelijke lintstage doe je voor een langere periode vrijwilligerswerk. Je helpt jouw sportclub met het trainen 
van junioren op zaterdag. Wekelijks loop je stage in je eigen tijd: dat kan al door op woensdagmiddagen een uurtje te 
helpen bij de Ontmoeting. Of bijvoorbeeld assisteren bij de Brede School.

Hoe vind je 
een stageplek?
Zelf een maatschappelijke stage bedenken kan ook. 
Praat erover met je ouders, vrienden of bijvoorbeeld je muziek-
school of sportclub. Misschien hebben zij wel een goed idee. 
Het leuke van een zelfbedachte stage is dat die ècht bij jou past. 
De school kijkt met je mee en beslist uiteindelijk of de stage 
geschikt is. Dit doe je door jouw stageplek in te voeren in 
wism@s via www.maatschappelijkestageculemborg.nl
Via dit systeem kijkt de stagecoördinator mee en controleert 
of de stageplek goed is.


