
 

 
 
Informatie Maatschappelijke Stage 
 

 

Vanaf leerjaar 2 mag begonnen worden met de Maatschappelijke Stage (MaS). Afronding kan op elk gewenst 

moment maar uiterlijk einde schooljaar 3 mavo-plus, 3 havo of 4 vwo.  

 

- Er moet minimaal 30 uur vrijwilligerswerk worden verricht op één of meerdere stageplaatsen. Dit hoeft slechts 

éénmaal in je schoolloopbaan. 

- Je mag zelf een stageplaats zoeken. Zo kun je een keuze maken uit een lijst die te vinden is op 

www.helmondvoorelkaar.nl. In Mierlo-Hout is het project Kansrijk Mierlo-Hout o.l.v. Jan Drouen. Kansrijk 

Mierlo-Hout zoekt regelmatig ondersteuning op allerlei gebied (contactgegevens: telefoonnummer: 06-

23334596, e-mailadres: j.drouen1@chello.nl). Ook zijn er organisaties die hun verzoek om hulp voor MaS op 

hun eigen website hebben staan. Hulp bij de eigen sportvereniging en leiding geven aan een groep tijdens de 

kindervakantieweek zijn ook populaire stageplaatsen.  

- Een stageplaats moet voldoen aan de volgende voorwaarden:  

 De activiteit die je doet, doe je bij een non-profit organisatie (een organisatie met winst als oogmerk mag 

dus niet), maatschappelijke organisatie of een vereniging. 

 Het gaat om onbetaalde arbeid; vrijwilligerswerk. 

 Het gaat niet om mantelzorg binnen de eigen familie. 

 De activiteit die je doet, moet buiten schooltijd uitgevoerd te worden. 

- In alle gevallen moet je keuze direct bij mij (doo@carolus.nl) worden gemeld omdat goedkeuring vereist is! 

- Per stageplaats moet een contractovereenkomst, evaluatieformulier en een verslag worden ingeleverd. 

Deze formulieren kun je afhalen op de administratie (zie bereikbaarheid hieronder) of krijg je toegestuurd via 

e-mail bij goedkeuring van je stageplaats.  

- Het verslag moet bestaan uit minimaal ½ en maximaal 1 A4-tje, getypt in Arial 10 pt. Hierin beschrijf je je 

werkzaamheden tijdens je MaS, hoe je zelf vond dat het ging en wat je geleerd hebt. 

- Beoordeling volgt op het eindrapport van 3 mavo-plus, 3 havo of 4 vwo. 

- Ik ben bereikbaar via e-mail (magister of doo@carolus.nl) en op de administratie op maandag (9:00-17:00 

uur), dinsdag-, woensdag- en vrijdagmorgen (9:00-12:00 uur) 

 

Mevrouw C. van Dooren 

Coördinator Maatschappelijke Stage 
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