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MaS
Maatschappelijke Stage
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“Een maatschappelijke stage is een 
vorm van leren binnen of buiten de 
school, waarbij leerlingen vanuit de 
school door vrijwilligersactiviteiten 
kennismaken met het dragen van 
verantwoordelijkheid voor 
maatschappelijke belangen.”

Wat is een Maatschappelijke Stage?



Of:
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Tijdens je Maatschappelijke stage doe je 
vrijwilligerswerk; Je doet iets voor een ander 
zonder dat daar  geld voor te krijgen.

De Maatschappelijke stage geeft je een goed 
gevoel omdat je iets doet voor een ander.
Daarnaast is het ook heel leerzaam en kan de 
werkervaring je later goed van pas komen. 



Uitgangspunten MaS
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✔Inzetten voor anderen.

✔Niet commercieel.

✔Stage valt buiten lestijd

✔Op eigen initiatief 

✔Kies een activiteit die bij je past 
✔DALTON !!

Verantwoordelijkheid, zelfstandigheid en 
samenwerking

✔Afronden MaS is voorwaarde voor bevordering 
naar de 4e klas



Wanneer en hoeveel uur?
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● De MaS wordt afgerond in het 3e leerjaar. 
In  uitzonderlijke gevallen doorloop naar 
het 4e jaar

● Elke VWO leerling moet 30 klokuren MaS 
vervullen.  



Activiteiten buiten school
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◦ vrijwilligerswerk in verzorgingscentra of 
gehandicaptenzorg;

◦ activiteiten bij een sportvereniging;

◦ de Wereldwinkel/Kringloopwinkel;

◦ goede-doelen-acties zoals NL doet!;

◦ activiteit rondom vluchtelingenhulp of milieu



Activiteiten binnen school
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● lidmaatschap activiteitencommissie,

● lidmaatschap leerlingenraad,

● helpen bij avondactiviteiten zoals Open 
huis, WAF, ouderavonden

● begeleiding auladienst, 

● tutorleren 



Hoe vind je een stageplaats?
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 Het VIP Lansingerland is het centrale punt als het 
gaat om vrijwilligerswerk in Lansingerland. 
Contactgegevens: (010) 522 55 45 
of info@viplansingerland.nl.

 Daar kun je ook informatie krijgen over de        
stagebemiddelingsbank.

 Op donderdag 3 oktober is er voor leerlingen uit 
Pijnacker/Nootdorp een stagemarkt: Montaigne 
Lyceum Ypenburg.20:00

 Zelf zoeken.

 Mailbox in de gaten houden. 

mailto:info@viplansingerland.nl


Hoe werkt het?
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◦ MaS-contract, het beoordelingsformulier en het reflectieformulier 
staan op de site (onder leerlingen)

◦ Starten kan pas na goedkeuring van de leerlingbegeleider/ 
teamleider. 

◦ De leerling sluit met de stageverlener een stageovereenkomst af 
en levert dit in bij de receptie.

◦ De receptie houdt de gemaakte uren bij.

◦ Na afloop van de stage de beoordeling, die samen met de 
stageverlener is ingevuld, bij de receptie in.

◦ Het reflectieformulier wordt na afloop ingeleverd bij de 
leerlingbegeleider.

◦ In de mentorlessen kan aandacht zijn voor de reflectie door een 
presentatie

◦ De school kan zowel tijdens, als na afloop van de stageperiode, 
controleren of de leerling de stage daadwerkelijk heeft gelopen. 

http://www.wolfert.nl/lyceum/default.asp?pid=512


Belangrijke data
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4 november 2019 : uiterste datum 
goedkeuring MaS

4 mei 2020: uiterste datum afronden



Wie is er verantwoordelijk?
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JIJ!!
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Zijn er nog vragen?
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