
 
         
Bladel, augustus 2019 
 
 
Betreft: deelname aan Maatschappelijke Stage leerlingen leerjaar 3. 
 
 
Beste ouder(s)/verzorgers(s), 
 
 
Afgelopen schooljaren hebben al veel leerlingen van het Pius X - College succesvol een 
Maatschappelijke Stage gelopen. Voor uw kind geldt dat ook hij/zij dit schooljaar 
waarschijnlijk 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 voortgekomen uit een initiatief van onze regering.  
Op het Pius X - College is de Maatschappelijke Stage al sinds een aantal jaren een 
schoolverplichting: wij als school willen dat al onze leerlingen een Maatschappelijke Stage 
van minimaal 30 uur vervullen. Meer uren mag natuurlijk altijd! 
Bij Maatschappelijke Stage gaat het 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. 
 
Op basis van de ervaringen van voorgaande jaren zijn we in staat om de Maatschappelijke 
Stage op een goede manier gestalte te geven. Wanneer uw kind nog  niet eerder (op eigen 
initiatief) zelfstandig Maatschappelijke Stage heeft gelopen, zal hij/zij dat dit schooljaar 
voor het eerst gaan doen. 
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).  
In het derde leerjaar moeten de leerlingen stage gaan lopen 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 er minder of geen stage-uren meer in 
het derde leerjaar hoeven te worden gelopen.) 
 

 
 



Hoe moet/mag de stage worden ingevuld? 
De invulling van de stage en de keuze van de stageplaats gebeurt altijd in overleg met een 
medewerker van het stagebureau. Een leerling mag dus pas starten met de stage na 
(schriftelijke) toestemming van het stagebureau. 
 
De manier waarop de stage wordt ingevuld, verschilt per leerling. De leerling kan 
bijvoorbeeld zelf een stageplaats aandragen bij het stagebureau. Dit kan zijn bij een 
sportclub, bij ouderen, bij een buurtvereniging of misschien een actie opzetten voor een 
goed doel. Verder kan een leerling reageren op de vacatures die bij het stagebureau 
hangen of kan hij/zij zich inschrijven tijdens de jaarlijkse Stagemarkt op school, die dit 
jaar zal plaatsvinden op vrijdag 4 oktober 2019; hier hebben een groot aantal 
vrijwilligersorganisaties een stand ingericht en hebben leerlingen de mogelijkheid zich in 
te schrijven voor een stage bij een organisatie.  
 
Kortom: er is heel veel mogelijk!  
Uiteraard is het belangrijk dat de leerling ook plezier heeft in de stage en dus een 
stageplaats kiest die bij hem/haar past. 
 
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 (waarvoor uw kind aan het begin van het 
schooljaar een stagemap ontvangt), wordt ingeleverd en akkoord bevonden door het 
stagebureau, worden de uren als afgerond op het rapport vermeld.  
Aan het einde van de schoolloopbaan krijgt iedere leerling die aan de eisen heeft voldaan, 
een stagecertificaat met daarop vermeld het aantal afgeronde uren Maatschappelijke 
Stage (MaS).  
Steeds meer vervolgopleidingen vragen bij het aannemen van studenten naar hun actieve 
bijdrage aan de samenleving tot dan toe, en daar maakt een Maatschappelijke Stage 
uiteraard deel van uit. Maatschappelijke Stage is dus een belangrijk onderdeel van het CV! 
 
 

Meer informatie. 
In de stagemap van uw kind, die deze of volgende week door de mentor zal worden 
verstrekt, vindt u uitgebreide informatie over de procedure, regels en afspraken rondom 
de Maatschappelijke Stage die wij op het Pius X – College hanteren. 
 
Zoals eerder vermeld zal er op 4 oktober a.s. van 11.10 uur tot 14.10 uur op het Pius X - 
College een Stagemarkt voor leerlingen plaatsvinden. Daar bent ook u als ouder van harte 
welkom!  
 
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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