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Onderwerp beleidsvoorstel maatschappelijke stages

Middenbeemster, 28 juni 2011

Inleiding en probleemstelling
Vanaf het schooljaar 2011-2012 is een maatschappelijk stage verplicht voor  leerlingen van het 
middelbaar onderwijs. De maatschappelijk stage houdt in dat jongeren tijden hun middelbare 
schoolperiode minimaal 30 uur vrijwilligerswerk doen. 
Onze gemeente heeft voor schooljaar 2010-2011 rond de 568 leerlingen die het voortgezet onderwijs 
volgen. Het merendeel, 390 volgt dit in Purmerend, 73 in Hoorn, 48  in Alkmaar en de rest in andere 
gemeenten.
Wij krijgen van het Rijk voor 2011 een bedrag van € 2.651 voor ontwikkeling van gemeentelijk beleid 
ten aanzien van de maatschappelijke stages. 

Oplossingsrichting

Wat is een maatschappelijke stage?

1. Verschillen tussen de beroepsgerichte- en maatschappelijke stage.

Beroepsgerichte stage Maatschappelijke stage
 Gericht op ontwikkelen kennis en 

beroepgerichte competenties
 Gericht op de persoonlijke ontwikkeling

 Kennismaken met bedrijfsleven  Kennismaken met vrijwilligerswerk
 Commerciële en of leerwerk bedrijven  Uitsluitend in non-profit sector/non-profit 

projecten
 Een vergoeding kan  Geen stage vergoeding
 Leren van beroepsvaardigheden  Leren iets te doen voor een ander
 In praktijkonderwijs, vmbo, havo, mbo, hbo, 

leeftijd tussen 14 en 21 jaar
 Middelbare school leeftijd tussen 12 en 18 

jaar
 Intensieve begeleiding leerlingen  Er is begeleiding

2. Betrokken partijen
Bij de realisatie van maatschappelijke stage hebben verschillende partijen allemaal een eigen rol. 
De volgende (10) partijen zijn erbij betrokken. 
 Gemeente 
 Non-profitbedrijven/instellingen
 Ministerie OCW (Onderwijs cultuur en wetenschap)
 Ministerie van VWS (Volkshuisvesting, welzijn en sport)
 Leerling
 Ouders
 Stagemakelaars
 VNG (Vereniging voor Nederlandse gemeenten)
 School 
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 Stagebieders

3. De Beemsterse situatie
Zoals gezegd heeft onze gemeente geen school voor voortgezet onderwijs. Het merendeel van onze 
middelbare school leerlingen uit Midden- en Zuidoostbeemster bezoekt een school in Purmerend (390 
van de 568). Daarnaast is er een klein deel dat naar Hoorn of Alkmaar gaat (met name uit Noord- en 
Westbeemster)  
In januari 2010 is een bijeenkomst georganiseerd door de gemeente voor de plaatselijke non-profit 
organisaties en instellingen. Deze bijeenkomst trok veel belangstellenden. Daarbij is voorlichting 
gegeven over de maatschappelijke stage en de rol die de organisaties hierin mogelijk kunnen spelen.
Onze gemeente kan kiezen voor 4 verschillende rollen in de ontwikkeling van de maatschappelijke 
stage;
1. Gemeente op afstand
2. Gemeenste als facilitator
3. Gemeente als stimulator
4. Gemeente als dirigent

ad 1. Op afstand
De gemeente speelt geen rol in het vormgeven van de maatschappelijke stage. De gemeente ziet dit 
als een verantwoordelijkheid van de scholen en de vrijwilligersorganisaties. Scholen zijn verplicht 
invulling te geven aan maatschappelijke stages. Non-profitorganisaties moeten zelf maar bedenken of 
ze invulling willen geven aan de maatschappelijke stage. De gemeente voert geen overleg met de 
scholen en stellen geen stagemakelaar aan. 
Organisaties en scholen zoeken zelf contact met de vrijwilligerscentrale in Purmerend. Er is geen 
ambtenaar die zich bezig houdt met dit onderwerp. Het beschikbare gesteld geld voor de 
maatschappelijke stage gaat wordt niet gebruikt voor dit doel.

ad 2. Gemeente als facilitator.
In deze situatie is een maatschappelijke stage voornamelijk een zaak is tussen scholen en 
vrijwilligersorganisaties. De financiële bijdrage die de gemeente ontvangt wordt ingezet voor 
bijvoorbeeld deskundigheidsbevordering bij vrijwilligersorganisaties.

ad 3. Gemeente als stimulator
De gemeente stimuleert initiatieven vanuit het veld. Duidelijk moet zijn wat scholen, organisaties en 
ondersteuners willen. De gemeente stimuleert samenwerking tussen de partijen en staan open voor 
ideeën die zo mogelijk (financieel) worden ondersteund. Het blijft echter wel een keuze van de scholen 
en de organisaties hoe zij maatschappelijke stage vormgeven. De gemeente ondersteunt  waar dit 
nodig is of wordt gevraagd.

ad 4. Dirigent
De gemeente speelt een actieve rol in het opzetten van overlegstructuren tussen scholen, 
vrijwilligersorganisaties en ondersteunende partijen. Het geld dat de gemeente heeft ontvangen vanuit 
het ministerie wordt ingezet voor de financiering van een maatschappelijk makelaar die van de 
gemeente SMART geformuleerde opdrachten ontvangt. De gemeente bepaalt de koers en de kaders.

3a.  Onderzoek gemeente Zeevang
De gemeente Zeevang heeft in 2010 een onderzoek gedaan naar de maatregelen die zij als kleine 
plattelandsgemeente,  zonder voortgezet onderwijs en zonder steunpunt vrijwilligerswerk, om de 
jongeren van Zeevang binnen de eigen gemeente een maatschappelijk stage te laten lopen.

Omdat onze gemeentes min of meer vergelijkbaar zijn kunnen we de conclusies van dit onderzoek 
gebruiken voor de besluitvorming binnen onze gemeente.

De conclusies uit dit onderzoek zijn de volgende:
De meerderheid van de jongeren wil een maatschappelijk stage binnen de gemeente lopen. Jongeren 
gaan zelf op zoek naar een maatschappelijk stage. Zij vinden het belangrijk dat het om 
werkzaamheden gaat die hen interesseren, waarbij je bepaalde vrijheid en verantwoordelijkheid hebt 
bij de uitvoering  (bijvoorbeeld niet schoonmaken!) 
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Vrijwilligersorganisaties:
 Er zijn voldoende vrijwilligersorganisaties die welwillend zijn om stage plekken te bieden (geldt ook 

voor Beemster)

Vrijwilligersorganisaties geven aan dat hiervoor nodig is:
 een bemiddelingspunt in de gemeente;
 praktische ondersteuning voor de vrijwilligersorganisaties;
 organisatie van deskundigheidsbevordering en de mogelijkheid om ervaringen te delen;
 publiciteit.

4. Scholen
Organisatie van de maatschappelijke stage verschilt per VO-school. De school is verantwoordelijk voor 
de begeleiding van de kinderen. De gemeente kan een verantwoordelijkheid nemen bij de 
ondersteuning van de vrijwilligersorganisaties.  
Het beleid van de scholen van de gemeente Purmerend en Hoorn is dat de coördinatie, ondersteuning 
en bemiddeling geregeld wordt door de aanwezige vrijwilligerscentrales van deze gemeenten. 
De scholen zijn tevreden over de samenwerking en dienstverlening van deze centrales. De scholen 
geven aan dat het wenselijk is als omliggende gemeenten aansluiten bij de bestaande structuur. Voor 
scholen is het niet goed werkbaar als voor leerlingen uit de andere gemeenten verschillende routes 
gevolgd moeten worden. De vrijwilligerscentrales in Hoorn en Purmerend kunnen ook diensten leveren 
voor andere gemeenten. De tarieven hiervoor liggen tussen de € 50 en € 60 per uur.

5. Financiële middelen
Totaal wordt er landelijk € 20 miljoen beschikbaar gesteld. Dit bedrag is niet geoormerkt. 
Wij hebben op dit moment geen scholen voor voortgezet onderwijs binnen de gemeente. Als gevolg 
hiervan krijgen wij alleen een bijdrage per inwoner. Dit is vanaf 2011 € 2.621 per jaar.
Dit geld kan bijvoorbeeld besteed worden aan:
 Vergoeding aan de al bestaande vrijwilligerscentrale in Purmerend
 Aantrekken van een stagemakelaar
 Informatievoorziening en deskundigheidsbevordering van stagebieders
 Organiseren van bijeenkomsten 
 Maken van promotiemateriaal voor stagebieders
 Aanschaffen of ontwikkelen van een matchingsysteem of website

In de praktijk krijgt Purmerend een grote financiële bijdrage om vorm te geven aan de 
maatschappelijke stage. Hier delen onze Beemster VO-leerlingen ook indirect in mee.

6. Offerte invulling maatschappelijke stage voor Beemster
Er is contact geweest met Clup Welzijn uit Purmerend omdat dit de meest logische aanbieder voor 
deze taak zal zijn. Op basis hiervan is een offerte gemaakt voor de diensten die deze organisatie kan 
leveren.
Dit gaat om:
 Ondersteuning van Beemsterse organisaties. Kosten voor 20 organisaties per jaar € 8.000
 2 workshops per jaar € 1.280
 Vacaturebank kosten per jaar € 2.500
 Ondersteuning vrijwilligersorganisatie, kosten per jaar per organisatie €   320
 Vrijwilligersacademie. Kosten per cursist €  175

7. Conclusie:
Door het Rijk is voor deze taak voor 2011 € 2.561 beschikbaar gesteld. Dit bedrag zal niet hoger 
worden de komende jaren.
In de praktijk blijkt dat ook als de gemeente in haar rol op afstand blijft, de jongeren toch wel hun weg 
vinden (met de begeleiding die er nu al via de scholen is en via bijvoorbeeld ouders en eigen 
netwerken). Mede gelet op de financiële positie van de gemeente de komende jaren stellen wij ons op 
het standpunt om af te zien van inzet van financiële middelen voor de realisaties van maatschappelijke 
stages voor de periode 2011  tot en met 2014. Na deze periode kan dit opnieuw worden beoordeeld.
Dit standpunt neemt niet weg, dat wij bereid zijn om in onze eigen organisatie maatschappelijke 
stageplaatsen aan te bieden.
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Meetbare doelstelling
Niet van toepassing.

Financiële consequenties
Er is door het Rijk voor 2011 een bedrag € 2.651 beschikbaar gesteld. Dit bedrag kan indien wij afzien 
van inzet van activiteiten in kader maatschappelijke stage ingezet worden om het begrotingstekort te 
dekken.

Overige consequenties
Niet van toepassing.

Monitoring evaluatie
In 2014 opnieuw een standpunt bepalen over dit onderwerp.

Voorgesteld besluit
Wij stellen u voor ermee in te stemmen, dat geen actief beleid wordt gevoerd ter stimulering van de 
realisatie van maatschappelijke stages voor onze VO-leerlingen.

Communicatie
De besluitvorming wordt in de vorm van een bericht op de gemeentelijke website gecommuniceerd.


