
MAATSCHAPPELIJKE STAGE 

Wat is maatschappelijke stage? 

De maatschappelijke stage is bedoeld om jongeren een bijdrage te laten leveren aan de 

samenleving. Dit doen ze door stage te lopen als vrijwilliger bij een vrijwilligersorganisatie 

zoals een sport- buurt- en natuurvereniging, kinderboerderij of voedselbank. Kortom overal 

waar vrijwilligers actief zijn kan je aan de slag.   

Het doel van de maatschappelijke 

stage is om je enthousiast te maken 

voor vrijwilligerwerk zodat jij je in 

de toekomst, vaker wil inzetten voor 

de samenleving.    

 

Natuur en milieu 

Ook in de natuur zijn veel stages 

mogelijk. Je maakt daarbij kennis 

met het buitenleven of leert over 

planten en dieren. Ook bieden stages 

in deze sector je de mogelijkheid om 

je  sterk te maken voor een beter milieu en een schonere leefomgeving.  

 

Voorbeelden van onze activiteiten: 
 

• Beschermen van;  weidevogels, uilen en erfvogels 

• Inventariseren van amfibieën in kikkerpoelen 

• Onderhoudswerkzaamheden verrichten in het buitengebied  

• Heidevelden opschonen – wilgen knotten – amerikaanse vogelkers verwijderen 
 

Dus leerlingen heb je je keuze gemaakt en lijkt het je leuk om bij ons stage te komen lopen, 

meld je dan bij ons aan via het inschrijfformulier. Heb je nog twijfels kijk dan eerst nog even 

verder op deze site en je ziet wat wij allemaal te bieden hebben!   

 

De school voert de regie 
 

De school is verantwoordelijk voor de invoering van de maatschappelijke stage. 

Voorbereiding en evaluatie liggen in handen van de school. Ook bepaalt de school wat wel of 

niet geschikt is als maatschappelijke stage. De school kent jullie immers het beste. Samen met 

jou maakt de school goede afspraken over de uitvoering van de maatschappelijke stage, onder 

andere over de begeleiding. Zo is de school ook verantwoordelijk en verzekerd, voor als er 

wat met je gebeurd. Met name op gebied van de ARBO- en ATW wet. Ben je 12 jaar dan mag 

er geen stage gedaan worden voor 07.00 uur ’s ochtends en na 19.00 uur ’s avonds.  


