
 
         
 
 
Bladel, september 2020 
 
 
Betreft: deelname aan Maatschappelijke Stage leerlingen leerjaar 3. 
 
 
Beste ouder(s)/verzorger(s), 
 
 
Afgelopen schooljaren hebben al veel leerlingen van het Pius X-College succesvol een 
Maatschappelijke Stage (MaS) gelopen. Voor uw kind geldt dat ook hij/zij dit schooljaar misschien 
voor het eerst (zelfstandig) stage zal gaan lopen.  
Wat houdt een Maatschappelijke Stage nu eigenlijk in en wat wordt er precies van uw kind 
verwacht? 
 
Wat is Maatschappelijke Stage? 
De Maatschappelijk Stage is ooit voortgekomen uit een initiatief van onze regering waarbij het gaat 
om het vervullen van vrijwilligersactiviteiten. 
 
De Maatschappelijke Stage is een vorm van leren, waarbij de leerling door middel van 
vrijwilligersactiviteiten kennismaakt met allerlei aspecten van de samenleving.  
Het verschil met de ‘gewone’ stage is dat die vaak beroepsoriënterend of beroepsvormend is. 
Anders gezegd: de beroepsgerichte stage doe je voor jezelf, Maatschappelijke Stage voor een 
ander! 
 
Alle middelbare scholen zijn verplicht aandacht te besteden aan ‘Goed Burgerschap’. Het Pius X-
College ziet in de Maatschappelijke Stage een prima middel om, samen met ouders en verzorgers, 
de leerlingen te ondersteunen zich tot goede burgers te ontwikkelen. Centraal daarbij staat het 
actief meedoen aan de samenleving, een deel van die samenleving willen zijn en er een positieve 
bijdrage aan leveren. 
 
Onze school heeft ervoor gekozen de uren Maatschappelijke Stage over verschillende leerjaren te 
spreiden. 
In het eerste en tweede leerjaar maken de leerlingen al kennis met het begrip Maatschappelijke 
Stage. Zij doen dan gezamenlijk een stage-activiteit onder schooltijd, die door de school wordt 
georganiseerd (de Edukans Actiedag).  
(Omdat deze actiedag door de coronacrisis vorig schooljaar niet plaats heeft kunnen vinden, zullen 
de huidige leerlingen van klas 3 deze uren bij deelname in leerjaar 3 toegekend krijgen.) 
 
In het derde leerjaar gaan de leerlingen stagelopen bij een organisatie waarnaar ze zelf op zoek 
gaan. De stage zal dan buiten schooltijd worden gelopen. 
(Wanneer uw zoon/dochter al (op eigen initiatief) in voorgaande jaren of in de zomervakantie stage 
heeft gelopen, kan het zijn dat deze vorm van stage niet nieuw is voor hem/haar en dat de stage 
misschien al is afgerond.) 
 
Wij als school willen normaliter graag dat al onze leerlingen een Maatschappelijke Stage van 
minimaal 30 uur vervullen.  
Omdat we echter nog altijd te kampen hebben met het coronavirus, zullen we ook aanpassingen 
moeten doen voor wat betreft de organisatie van de Maatschappelijke Stage. 
 
 
 
 
 
 
 



Hoe moet/mag de stage worden ingevuld? 
Na overleg met teamleiders en directie hebben we besloten de Maatschappelijke Stage dit 
schooljaar als volgt gestalte te geven: 
 

 De leerlingen mogen Maatschappelijke Stage gaan lopen op plaatsen die wij als school 
verantwoord vinden. Werken met kwetsbare doelgroepen als ouderen en gehandicapten 
staan wij bijvoorbeeld niet toe omdat dit te grote risico’s met zich meebrengt.  
Het vooraf goed laten keuren van de stageplaats is daarom nu nog belangrijker! 

 De leerlingen hoeven niet aan de verplichting van 30 uur MaS te voldoen omdat we beseffen 
dat dat niet voor alle leerlingen haalbaar zal zijn i.v.m. de beperking van het aantal 
stageplaatsen die aangeboden kunnen worden. 

 We willen de leerlingen wel graag stimuleren toch op een veilige manier een aantal uren 
MaS te lopen omdat we dit als school belangrijk vinden en het voor leerlingen ook zeker een 
meerwaarde heeft. MaS is een belangrijk onderdeel van het CV van de leerlingen en zal in 
de toekomst ook onderdeel uit gaan maken van het Plusdocument. 

 Leerlingen die aan het einde van leerjaar 3 minder dan 30 uur stage hebben afgerond, 
zullen bij hun diploma een MaS-bewijs van het aantal afgeronde uren ontvangen. Leerlingen 
die aan het einde van leerjaar 3 toch 30 uur of meer hebben afgerond, zullen bij hun 
diploma een MaS-certificaat, met vermelding van het aantal afgeronde uren ontvangen. 

 De Stagemarkt die we elk jaar in oktober op school organiseren en waar jaarlijks een groot 
aantal stageplaatsen worden aangeboden door vele organisaties, zal dit schooljaar niet 
plaatsvinden omdat we deze voor standhouders, begeleidend docenten en organisatoren 
niet op een veilige manier kunnen organiseren.  
Leerlingen die op zoek zijn naar een stageplaats kunnen hiervoor terecht bij het 
stagebureau (kamer 80): daar hebben we een vacaturebord met vacatures waar leerlingen 
zich op in kunnen schrijven.  
Leerlingen kunnen uiteraard ook zelf een stageplaats aandragen. Het is natuurlijk belangrijk 
dat de leerling plezier heeft in de stage en dus een stageplaats kiest die bij hem/haar past. 

 
De invulling van de stage en de keuze van de stageplaats gebeurt altijd in overleg met een 
medewerker van het stagebureau. Een leerling mag ook pas starten met de stage na (schriftelijke) 
toestemming van het stagebureau. 
 
Bij het stagebureau kunnen leerlingen, wanneer zij stage willen gaan lopen, zelf een stagemap en 
een infobrief met uitleg op komen halen. De mappen en infobrieven (waarin de stappen die ze 
moeten zetten staan vermeld), liggen op een tafel aan de buitenkant bij het stagebureau en mogen 
door de leerlingen worden meegenomen, ook wanneer er niemand bij het stagebureau aanwezig is. 
 
De gemaakte stage-uren worden in een registratiesysteem bijgehouden en deze zullen in leerjaar 3 
steeds op het rapport van uw kind verschijnen, zodat ook u overzicht kunt houden.  
Wanneer het verslag van de gelopen stage wordt ingeleverd en akkoord bevonden door het 
stagebureau, worden de uren als afgerond op het rapport vermeld.   
 
Komende maand zal de mentor van uw zoon/dochter een introductieles geven waarin alle 
informatie rondom Maatschappelijke Stage nog eens duidelijk wordt besproken zodat ook alle 
leerlingen weten wat er van hen wordt verwacht. 
 
Voor vragen kunt u natuurlijk altijd terecht bij de mentor of bij de medewerkers van het Bureau 
voor Maatschappelijke Stage. 
 
 
Met vriendelijke groet,  
 
Medewerkers Bureau Maatschappelijke Stage 
Pius X - College, Bladel.  
Telefoon: 0497-361261 
mas@piusx-college.nl  
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