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Maatschappelijke stage  
Schooljaar 2020 - 2021 
 
 
 
De leerlingen uit de onderbouw lopen een maatschappelijke stage van 32 uur. Door 
het doen van vrijwilligerswerk kunnen ze een positieve en actieve bijdrage leveren aan 
de samenleving en ervaren hoe leuk het is om je voor een ander in te zetten zonder 
daar een vergoeding voor te krijgen. 
  
 
Aan het begin van het schooljaar wordt een B.I.N.K.-kaart (Belangeloze Inzet Naar 
Keuze) plus een stagecontract uitgereikt, dat door jou, je mentor, je 
ouders/verzorgers en de organisatie waar je stage gaat lopen ondertekend wordt. Op 
de B.I.N.K.-kaart wordt aangegeven waar en wanneer vrijwilligerswerk is gedaan. 
 
De urenverdeling is als volgt: 
- klas 1: 5 uur 
   leerlingen van 12 jaar: op school of onder begeleiding van een docent) 
- klas 2: 12 uur  
- klas 3: 15 uur  
 
Wanneer is een stageplaats geschikt als maatschappelijke stage?  
Je gaat iets doen voor iemand die dat echt nodig heeft. Je zult begrijpen dat thuis 
oppassen op je kleine zusje of de afwas doen als je moeder het druk heeft niet als 
BINK-uur geldt.  
 
 
 



 
Enkele voorbeelden van vrijwilligerswerk:  
- helpen op school (open dag, ouderavond, leerlingenvereniging of klankbord-  

groep);  
- assistentie verlenen op een sportvereniging, een kleuterschool of een 

basisschool, bij een wijkcentrum, een kinderboerderij,  een 
speeltuinvereniging, een speel-o-theek of bibliotheek; 

- koffie/thee schenken, spelletjes doen of kerstversiering ophangen in een 
bejaardentehuis;  

- in groepsverband Natuurmonumenten helpen met werkzaamheden in de 
natuur; 

- in de omgeving van de school een schoonmaakactie met je klas opzetten; 
- helpen tijdens sportevenementen of culturele activiteiten in de plaats waar je 

woont;  
- boodschappen doen voor mensen die zelf moeilijk de deur uit kunnen. 

 
 
Ga bij jezelf na wat je leuk vindt of wat je goed kunt en zoek aan de hand hiervan een 
passende maatschappelijke stage. Het is wellicht handig om hierover met je 
ouders/verzorgers en/of je mentor te praten.  
 
Nadat je mentor op school je maatschappelijke stage goedgekeurd heeft, wordt de 
stage-overeenkomst door jou, je mentor, je ouders/verzorgers en de stage-
organisatie ondertekend. Dit moet gebeuren voordat de stage daadwerkelijk 
plaatsvindt. Tijdens je stage ben je via school verzekerd.  
 
Gedragsregels  
1. Gedraag je correct en zorg dat je er netjes uit ziet  
2. Zorg dat je op tijd aanwezig bent. Liever tien minuten te vroeg, dan ‘net’ te laat.  
3. Volg de gegeven instructies nauwlettend op.  
4. In geval van ziekte meld je dit tijdig.  
 
Uiterlijk 28 mei 2021 moet je de afgetekende B.I.N.K.-kaart en het stagecontract bij 
de mentor inleveren. Hierna volgt een evaluatie in de klas.  
 
 

Veel	succes	met	je	maatschappelijke	stage!	Maak	er	wat	moois	van!	
 
 


