
  
 
 
 
 
 
 
 
Met deze brief willen wij u informeren over de gang van zaken rond de maatschappelijke stage op het 
Stellingwerf College. 
 
Alle leerlingen die momenteel in klas 1 en 2 zitten zijn verplicht om 30 uur maatschappelijke stage te 
lopen tijdens hun schoolloopbaan.  
Dit lijkt veel, maar leerlingen uit Basis/Kader en Mavo krijgen tijdens het vak Maatschappijleer in het 
derde jaar de gelegenheid om al 18 uur maatschappelijke stage te lopen. Leerlingen uit Havo/ 
VWO/VWO+ krijgen deze gelegenheid tijdens het vak Maatschappijleer in hun vierde jaar. 
 
Voor de resterende 12 uur worden de leerlingen gestimuleerd om zelf een stageplek te zoeken, zodat 
ze een stage kiezen die goed bij hen past. De school bepaalt uiteindelijk of de stage geschikt is.  
Natuurlijk worden de leerlingen niet aan hun lot overgelaten bij het zoeken van een stageplek. Zo kan 
de school samen met Scala (Oosterwolde) helpen bij het vinden van een stageplek. Het Stellingwerf 
College werkt nauw samen met Scala. Samen plaatsen wij beschikbare vacatures op 
www.keiindemaatschappij.nl waar leerlingen op kunnen reageren (dit is een soort vacaturebank).  
 
Wanneer een leerling (zelf) een leuke stageplek heeft gevonden moet dat worden aangemeld via 
bovengenoemde site. Een handleiding voor deze site kunnen ze vragen aan Tsjikke Beerda. Dit kan 
persoonlijk of via de mail:  tsjikke.beerda@stellingwerfcollege.nl.  

 
Leerlingen kunnen hun maatschappelijke stage doen bij een lokale vereniging, maar bijvoorbeeld ook 
bij landelijke non-profitorganisaties of bij bedrijven. De maatschappelijke stage mogen ze ook op 
school doen. Leerlingen die meedoen met de debatgroep, meehelpen bij Leren is Eindeloos, de 
kerstactie, de muziekavond of de musical mogen daar uren voor schrijven. Belangrijk is dat het gaat 
om onbetaald werk. 
 
Overige voorbeelden van een maatschappelijke stage zijn: 

 acties opzetten om geld in te zamelen voor een goed doel 

 ouderen helpen bij sms'en of internetten 

 een sportactiviteit organiseren of daarbij helpen 

 helpen bij inburgering 

 helpen bij een evenement 

 een dag helpen bij Staatsbosbeheer 

 decors opbouwen bij toneelverenigingen  

 voorlezen aan kleuters 

 meehelpen in een buurthuis, verzorgingstehuis, zorgboerderij, sportvereniging of bij de 
scouting. 

We willen de leerlingen stimuleren de genoemde 12 uren zo snel mogelijk af te ronden. Het is voor de 
leerling niet gewenst om de maatschappelijke stage nog in het examenjaar af te moeten ronden. 

 
Met vriendelijke groet, 
 
Tsjikke Beerda 
Coördinator maatschappelijke stages 
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